
Pressmeddelande       

 På ”AllReadyMade” - ArtMobiles andra utställning i Vallby centrum förhåller sig 14 konstnärer 

till hur readymades påverkar samtida konstuttryck och/eller det egna skapandet. Med ursprung ur 

dadaismens antikonst, surrealism, fluxurörelsens anarkism, popkonstens banala motiv och trash 

art är readymades fortfarande idag ett vanligt inslag på konstscenen ofta i kombination med andra 

konstuttryck. Här kan vardagliga/massproducerade föremål sättas in i ett nytt sammanhang kanske i 

förhållande till Duschamps pissoar eller Warhols konservburkar. 

Medverkande konstnärer från Stockholm och Västerås: 

Helena Burman, Jennifer Espling, Christina Göthesson, Lova Hamilton, Monica Höll , 

Sari Jacobson & Veronica Lehtonen, Alexandra Kostrubala, Katarina Norling,

Tomas Nygren, Mikael Reuter, Andreas Ribbung, Tobias Sjödin och Palle Torssson. 

Art Mobile är en nybildad konstnärsgrupp som driver ett konstnärsdrivet mobiltgalleri för samtida 

konst i Västerås. Verksamheten syftar genom sin flexibilitet till att nå en publik som inte annars ser 

konst. Men också till att ge konsten möjlighet att exponeras i lokaler och platser som inte alltid är 

anpassade för konst. ArtMobile vill också lyfta fram olika former av konstnärliga uttryck genom att 

samarbeta med konstnärer inom medier som måleri, skulptur, textil,foto, installation, performance, 

video med en öppenhet mot andra konstformer som teater, musik och dans.

Utställningen äger rum i bostadsområdet Vallby, Västerås. Det är ett samarbete med Skådebanan, 

Konstfrämjandet och Vallbyprojektet Kreativt Centrum som arbetar i Vallby med att öka deltagandet 

bland boende i frågor som rör omgivning, områdets utveckling samt integration.

Vernissage den 7 mars kl 12.00-16.00. Lilla Galleriet, Allmogeplatsen 33, Vallby centrum, Västerås. 

Utställningen är öppen under lördag och söndag fram till och med den 29 mars (12.00-16.00). 

Möjlighet finns att se utställningen på andra tider genom att kontakta Susanne Torstensson 076-266 

80 13.

Performance på vernissagedagen från kl 12 med Helena Burman, Alexandra Kostrubala och Mikael 

Reuter.

Pressvisning under hängning tisdagen den 3 februari kl 15 – 18.00

För mer info Webbsida: www.artmobile.se/ eller Artmobilen (telesvarare): 070-053 32


