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och engagemang är viktiga för resultatet. Ett deltagarbaserat konstverk har inte passiva betraktare, endast aktiva medskapare.

Vad är Råby
Planet?
Råby Planet är ett deltagarbaserat konstprojekt, av och med den tyske
konstnären Michael Beutler. Tillsammans med de som bor i stadsdelen Råby i Västerås – och alla andra som vill hjälpa till – ska Beutler
anordna en stor festival på Råby den 8 september 2018, skapa ett
spel i Råbyskogen med en 5 meter stor boll och bygga ett permanent
offentligt konstverk; The Shrine.
Låter det krångligt? Ja, att beskriva Råby Planet med ord är svårt. Det
är ett konstverk som måste upplevas. Precis som den stora byggleken
Ballongen, som fanns på Råby 1969, är detta ett konstverk som växer
fram ur samarbete och en gemensam kreativ process där allas idéer
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Råby Planet är även en stor verkstad, belägen på platsen där Knytpunkten och Fredriksbergsbadet tidigare låg. Här har workshoppar
och aktiviteter ägt rum under sommaren 2018, under ledning av
Konstfrämjandet Västmanland som drivit projektet lokalt. Det har
målats och snickrats, det har trummats och dansats. Mat har lagats
och växter har odlats. En kreativ plats har vuxit fram, dit alla är välkomna för att tillsammans skapa, bygga och fantisera.
Råby Planet är framförallt den stora festivalen som äger rum den 8
september 2018. Det blir en festival med mat, musik och dans. Det är
då den 5 meter stora bollen ska rullas genom skogen, över stockar och
stenar och hinder. Hur kommer det att gå till? Hur ser egentligen en 5
meter stor boll ut i verkligheten? Det kommer bara de som medverkar
på Råby Planet Festival att kunna svara på.

Foto: Västerås konstmuseum

Foto: Västerås konstmuseum

Råby Planet är den stora bollen som rullas fram i Råbyskogen, genom
en fantasifull skogsbana. Vad händer när vi tillsammans hjälps åt att
skriva spelreglerna och utforma spelplatsen?
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VAD ÄR RÅBY PLANET?

Foto: Västerås konstmuseum

The Shrine kallas den permanenta
delen av konstprojektet. Det är ett
offentligt konstverk, byggt av träd
och stenar från Råbyskogen, som
kommer att stå kvar på Råby när
festivalen är över. Det är en slags
tempelbyggnad där bollen ska
förvaras i väntan på nästa gång
festivalen uppstår. Men The Shrine
rymmer även själva minnet och
historien om Råby Planet. Det blir
ett monument över det som hände, men även över det som kan
hända i framtiden när vi gör detta
tillsammans igen. En helgedom
där festivalens ande bor.
Frej Berglind Drake
Intendent, Västerås konstmuseum

Vad är

Foto: Västerås konstmuseum

Råby Planet genomförs i ett nära
samarbete mellan boende på Råby,
det kommunala bostadsbolaget Mimer,
konstnären Michael Beutler, Konstfrämjandet Västmanland, Statens
konstråd och Västerås konstmuseum.
Det är 2018 års nya offentliga konstverk
i Västerås stad, och samtidigt en del av
regeringssatsningen Konst händer.
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?

Konst händer är en regeringssatsning på konst i det offentliga rummet
som varar 2016–2018. Ansvarig för att genomföra satsningen är
Statens konstråd, en statlig myndighet som sedan 1937 arbetar med
offentlig konst. Genom Konst händer har arbetet med den offentliga
konsten förnyats på flera olika sätt. Till exempel är det civilsamhällets
organisationer och boende i miljonprogrammet som föreslagit var och
hur arbetet med konsten ska gå till – inte en byggherre eller konstnär.
Efter en öppen utlysning fick Statens konstråd in drygt 150 förslag på
platser att arbeta på från hela landet. Efter en fördjupad undersökning
på 28 av dem valdes 15 ut för samarbete. Råby, Västerås, är en av dem.
Lena From
Projektchef, Statens konstråd
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Foto: Västerås konstmuseum

Berätta om konstprojektet?
— Det är en Råby Planet-festival.
En stor fest som kretsar kring en
fem meter hög boll som ska rulla
genom Råbyskogen. Genom att
arrangera workshoppar, öppna
för allmänheten, byter vi idéer
med varandra och hjälps åt att tillsammans tillverka de fysiska objekt som vi behöver. Samarbetet
öppnar upp för annat deltagande,
med allt från danskoreografier
och performanceverk till debatter
om dagsaktuella frågor – allt kommer att gå samman i Råby Planet.
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Hur kom du på idén?
— Idén kommer från Råbys
historia. Konstverket är baserat
på utställningen och byggleken
Modellen, som först sattes upp på
Moderna museet och sedan köptes in till Råby 1969 av en privatperson [Irma Sohlman]. Utställningen sattes upp igen på Råby,

i en stor tennishall*, och fick
namnet Ballongen. Med det här
experimentet, som utspelar sig 50
år senare, ville jag vända ut och in
på ballongen, sätta tennishallen i
mitten i form av en boll, och låta
byggleken återuppstå runt om.
Berätta om arbetsprocessen?
— Vi har haft ett antal workshoppar på Råby, i skogen och på de
allmänna platserna, där många
har deltagit. Jag har också samarbetat med en lokal koordinator,
Diana Kambugu, som varit till stor
hjälp. Inför festivalen har vi också
satt upp en öppen arbetsstation
där vi kunnat skapa allt vi behöver
till festivalen. På arbetsstationen
finns toaletter och rinnande vatten men också verktyg och material som gör att många enkelt kan
delta i festivalförberedelserna.
Festivalen växer i takt med att
deltagarna blir fler.

* ”Tennishallen” var ett så kallat barracudatält, ett plasttält som hålls uppe med tryckluft och som bland annat används till tennisbanor

Konstnären Michael Beutler föddes 1976 i Tyskland och bor i Berlin. Han arbetar oftast i enkla
material, som papper, wellpapp, spillvirke och sugrör, som han omvandlar till skulptur och arkitektur.
Beutlers konst präglas av experimenterande undersökningar där publiken bjuds in till aktivt
medskapande genom olika samarbetsformer.
Beutler är välkänd på den internationella konstscenen där han varit representerad på en rad
betydelsefulla utställningar. Bland andra Konstbiennalen i Venedig, Wiener Secession i Wien, MASS
MoCA i Massachusetts, Spike Island i Bristol och Bonniers konsthall i Stockholm.
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INTERVJU MED MICHAEL BEUTLER

Foto: Jan Jansson

Vilken har varit den största utmaningen?
— Utmaningen har varit att samla ihop projektet och få det att röra
sig framåt. Det är så många olika aktörer inblandade. Alla behöver
utrymme och uppmärksamhet. Det är som att ladda ett batteri; det tar
tid att aktivera människor. Men jag tycker allt har fungerat bra. Råby
har varit en väldigt fin plats att arbeta på. Människorna, energin och
engagemanget i området, det visar att det finns enorma möjligheter
här. Jag hoppas att festivalen kommer att leva vidare under lång tid
framöver.

Foto vänstra hörnet : Västerås konstmuseum, övriga: Elias Arvidsson/Statens konstråd

Intervju av Elias Arvidsson/Statens konstråd, översatt från engelska
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Modellen,
Ballongen, Dungen
och Råby Planet
Få konstverk uppstår ur tomma intet. Även om det för betraktaren
verkar som att ”det plötsligt bara stod där”, föregås verket av en längre
konstnärlig process. Det gäller särskilt för konstverk som behandlar
platsens historia. Och som skapats genom en kollektiv insats, där en
mångfald av röster utgör dess existens. Råby Planet som konsthändelse
bygger på en historia av liknande händelser, eller konstaktioner, kring
temat gemensamt skapande i staden. Här är västeråsstadsdelen Råby
unik. Hit flyttade utställningen Modellen. En modell för ett kvalitativt
samhälle 1968 och blev till bygglektältet Ballongen. En av huvudpersonerna då var barnteaterkonsulenten och råbybon Irma Sohlman som
köpte hela utställningen från Moderna Museet i Stockholm. Ballongen
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När konstnären Ruben Wätte
kommer till Råby 2016 för att göra
en samtida version av Ballongen,
uppstår Dungen i Råbyskogen.
En "kreativ vildmark" som lockar
såväl barn som gamla att utmana
sina rädslor och upptäcka nya förmågor ute i naturen. Precis som
Ballongen 1968-69, blir Dungen
en plattform för möten, samtal
och samarbeten mellan individer och grupper som ofta rör sig
parallellt med varandra i staden,
men som sällan möts. Råby 2018
är en plats där konsten och det
konstnärliga skapandet tillhör
stadsdelens själ. Här möter vi
invånare som ser konstnärer som
en naturlig del av omgivningarna
och som tycker det är självklart
att själva vara aktiva i konsten.
Här är Råby Planet en fortsättning
på en Råbys egen konsthistoria,
som med all säkerhet kommer
att följas av framtida konstnärliga
aktiviteter och uttryck.
Katrin Ingelstedt
Intendent, Västerås konstmuseum
F.d. verksamhetsutvecklare Konstfrämjandet
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Om Råby
Råby är ett bostadsområde i Västerås som bebyggdes på 1960-talet. Råby ligger ungefär 3
kilometer väst om Västerås centrum och har över 6500 invånare.

Råby
centrum

Råby Planet Verkstad
The Shrine
Skogsbanan

What is Råby Planet?
Råby Planet is a participatory art project created by the German artist Michael Beutler (b.
1976). It is inspired by the art project The Model. A Model for a Qualitative Society (1968), an
exhibition at Moderna Museet in Stockholm that later moved to the residential area Råby in
Västerås, and became the adventure playground The Balloon (1968 – 69).
As part of the art project Råby Planet, Beutler will arrange a festival in Råby on September
8, 2018. The festival revolves around a game where a 5 meter ball will be rolled through the
Råby forest by participants. The Shrine, a site-specific public artwork, is created by Beutler as
a permanent monument of the festival, and as a storage for the ball.
Dungen, 2016. Foto: Max Green Ekelin

blev platsen för aktiv gemenskap
och kreativt skapande i stadsdelen.

Ballongen, 1968. Foto: Jan Jansson

MODELLEN, BALLONGEN, DUNGEN OCH RÅBY PLANET

Råby Planet is a collaboration between the residents of Råby, the municipal housing company Mimer, the artist Michael Beutler, Konstfrämjandet Västmanland, the Public Art Council
Sweden and Västerås Art Museum.
Råby Planet is produced as part of the Swedish government initiative Art is happening.

Konstfrämjandet Västmanland Verksamhetsledare: Anna Törrönen, projektledare: Patrick
Kretschek, koordinator: Diana Kambugu
Statens konstråd Projektchef: Lena From, projektledare: Peter Hagdahl, producent: Isak Mozard
Västerås konstmuseum Intendent offentlig konst: Frej Berglind Drake

Stort tack till
Michael Beutlers assistenter: Ida Lennartsson, Ferdinand Makuvia, Sam Siwe,
Georgina Sleap.
Michael Beutlers studenter från HFBK Hamburg: Wolfgang Anger, Lisa Jäger, Jil Lahr,
Paul Rutrecht, Chenxi Zhong.
Konstfrämjandets medarbetare: Shadiar Ahmed, Kristian Awad, Jonas Filling, Wichanan
Glunrawd, Rasha Ibrahim, Tamador Ibrahim, Karin Toll, Eva Öling.
Academicum, Arbetsförmedlingen, Bostads AB Mimer, Anette Carlsson, Mats Skog och
eleverna från Hahrska gymnasiet, Glen Eklund, Föreningen Råbybladet, Jörgen Gustafsson, Felicia Göransson, Anders Haglund, Irja Hollter och Råby bibliotek, Hyresgästföreningen, IK Franke, Josefine, Camilla Knutsen, Abdi Mohamod, Maj Mohrin, Mälardalens
Brand- och Räddningsförbund, Kim Norström och Nordikon, Nigerian Union Västmanland,
Nål och Tråd, Robin Ottoson, Alla Rashed med familj, Timo Rychert, TV021, Råbykooperativet, Råbystallet, Råby ungdomsråd, Irma Sohlman, Mohammad Sorani, Mi Tiefenthal,
Västerås Roedeers, Västerås stads säkerhetsavdelning.
Ett särskilt tack till alla hjälpsamma Råbybor och fantastiska människor som besökt
Verkstaden under sommaren och som hjälpt till att skapa Råby Planet.

/vasteraskonstmuseum

www.rabyplanet.se
www.vasteraskonstmuseum.se

www.statenskonstrad.se
www.vastmanland.konstframjandet.se

Illustration framsida: Michael Beutler Formgivning: Tom Larsson. Tryck: Tryckservice, Sverige. Utgiven av: Västerås Konstmuseum, 2018.

Råby Planet är ett deltagarbaserat konstprojekt,
av och med den tyske konstnären Michael
Beutler. Tillsammans med de som bor på Råby
– och alla andra som medverkar – kommer
Beutler att anordna en festival, skapa ett spel
med en 5 meter stor boll och uppföra ett
permanent offentligt konstverk. Fast egentligen
är Råby Planet mycket mer än så…

