
Välkommen till invigningen av konstverket och festivalen Råby
Planet i Råby!
När: Råby Planet festival, kl 12-20, invigning kl 14

Var: Tornsvalegatan 61, Råby, Västerås

Vad: Invigning av Råby Planet, ett konstprojekt och festival

Råby Planet är ett deltagarbaserat konstprojekt som har pågått sedan 2017, under ledning av den tyske konstnären Michael
Beutler. Tillsammans med de som bor i stadsdelen Råby i Västerås – och alla andra som vill hjälpa till – avslutas konstprojektet
med en stor festival på Råby. Då är det premiär för spelet som de boende i området har hjälpt till att skapa, med en 5 meter stor
boll ska rullas genom Råbyskogen. Vad händer när vi tillsammans hjälps åt att skriva spelreglerna och utforma spelplatsen? I
projektet ingår också ett permanent offentligt konstverk, The Shrine, byggt av träd och stenar från Råbyskogen.

Detta enorma upplevelsekonstverk är en parafras på den byggleken Ballongen, som fanns på Råby 1969. Då, liksom nu, handlar
det om ett konstverk som växer fram ur samarbete och en gemensam kreativ process där allas idéer och engagemang är viktiga
för resultatet. Råby Planet är nämligen 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 i samarbete med Västerås konstmuseum och Statens Konstråd.

– Michael Beutler är en fantastiskt bra konstnär med en praktikbaserad metod som är väldigt inkluderande. Han låter den
konstnärliga processen utgå från de grupper som deltar i konstprojektet och deras förmåga. Det passar extra bra i Råby där så
många av de som bor där är så enormt engagerade. Folk har verkligen tagit Råby Planet till sig, det är ett fantastiskt roligt projekt,
säger Peter Hagdahl, curator och projektledare på Statens konstråd.

För frågor och mer information:
Peter Hagdahl, curator/projektledare Statens konstråd, phagdahl@statenskonstrad.se, 070-780 06 06
Lina Pihl, pressansvarig Statens konstråd, lina.pihl@statenskonstrad.se, 08-121 575 02
För bildmaterial, besök vårt pressrum på statenskonstrad.se

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.  



Råby Planet ingår i Konst händer:
Konst händer (2016–2018) är en del av regeringssatsningen Äga rum, där Statens konstråd fått i uppdrag att producera exempel på offentlig
konst i miljonprogrammet. Efter en lång urvalsprocess valdes 15 områden ut för genomförande. Läs mer om Konst händer på
statenskonstrad.se 

Lina Pihl 
Pressansvarig Statens konstråd
lina.pihl@statenskonstrad.se
08-121 575 02


