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Detalj av Jarmo Mäkiläs målning möter skimrande slagg . 

Painting (detail) by Jarmo Mäkilä meets the shimmering slag.
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Förundran
We welcome our guests at The Works/Avesta Art to marvel . Marvel – it is 
something beyond admiration and surprise . It appears that Socrates was the first 
to use the concept . He wished that people would dare to open themselves to the 
unexpected, see, be fascinated, alter the perspective . Marvelling provides us with 
the will to want to know more .

Our hope is that you as a visitor to Avesta Art will end up in the totally 
unadorned state of marvelling! Show me art cries one of the works this year . In 
the suggestive industrial environment’s meeting with charged contemporary art 
there is no dividing line between cultural heritage and art . We welcome you to be 
inspired . Welcome you to be touched to your soul, to be prepared, to be amazed, 
to start the process of reflecting and thinking about the life we live . What history 
do you and I share? What values affect our daily lives just now? What do we think 
about and expect from the future when changes are taking place at an increasingly 
fast rate?

Marvel exists in all exciting meetings with invited artists . They are attracted 
and inspired by the blast furnaces’ fading breath and strenuous history . Themselves 
they create the new processes through their works and installations . Large scale, 
designed for the site, thoughtful, challenging and expressive!

It’s also a marvel that little Avesta has succeeded in taking a place on the national, 
and international, map of contemporary art . High ambitions and an unequivocal 
long-term view have characterised the work that started with Avesta Art 1995 . 
Dalarna County Council also makes a valuable contribution and Avesta Art has 
received a regional commission to be both the arena for all types of contemporary 
art and Dalarna’s centre for children’s pictures .

Marvelling is the thing that gives life meaning . To have the opportunity to see, 
learn and discover something new about yourself, the world around and the future .

That is Avesta Art, just that bit different!

Kenneth Linder
Municipality of Avesta, Director of Verket

Marvel
Vi välkomnar våra gäster i Verket/Avesta Art att förundras . Förundran – 
det är något bortom beundran och förvåning . Sokrates lär ha varit först 
ut med begreppet . Han önskade att människor ska våga öppna sig för det 
oväntade – se, fascineras, vända på perspektiv . Förundran ger oss en ansats 
till att vilja veta mer . 

Vår förhoppning är att du som Avesta Art-besökare hamnar i förundrans 
nakna tillstånd! ”Show me art” – visa mig konst – ropar ett verk i år . I den 
suggestiva industrimiljöns möte med laddad samtidskonst finns ingen 
självklar gräns mellan kulturarv och konst . Välkommen att inspireras . 
Välkommen att beröras på djupet – att öppna för häpenheten, starta 
processen att reflektera och fundera över det liv vi lever . Vilken historia bär 
just du och jag på? Vilka värderingar påverkar vår vardag, just nu? Vad tror 
och förväntar vi oss av framtiden där förändringarna sker i allt snabbare 
takt?

Förundran finns i alla spännande möten med inbjudna konstnärer . De 
lockas och inspireras av masugnarnas falnade andning och strävsamma 
historia . Själva skapar de nya processer genom egna verk och installationer . 
Storskaligt, platsspecifikt, eftertänksamt, utmanade och uttrycksfullt!

Förunderligt är det också att lilla Avesta kommun har lyckats ta plats 
på nationella – och internationella – kartor för samtidskonst . Höga 
kvalitetsambitioner och tydlig långsiktighet präglar arbetet som började 
med Avesta Art 1995 . Även Landstinget Dalarna ger nu värdefulla 
bidrag, och Avesta Art har fått regionalt uppdrag att vara både arena för 
gränsöverskridande samtidskonst och Dalarnas Barnbildcentrum .

Förundran är nog det som gör livet meningsfullt . Att få möjlighet att se, 
lära och upptäcka något nytt om sig själv, omvärlden och framtiden . 

Det är Avesta Art, litet eljest!

Kenneth Linder
Avesta kommun, chef för Verket



Heart&Brain är programförklaringen som genomsyrar hela verksamheten 
i Verket – levandegjord industrihistoria och kreativt lärande är Avesta Arts 
klangbotten . Samtidskonst möter industrihistoria och naturvetenskap 
i harmoni och kontrast, där mötet med konsten i Avesta Art ska beröra 
på djupet . Besökaren ska uppslukas och hänföras – och utmanas och 
förundras intellektuellt . Storskaliga verk och nyskapande tekniker samsas 
med traditionella uttryck . I Verket upplever man med hela kroppen och 
triggar olika sinnen på en och samma gång . Årets tema Processen relaterar 
till processer som pågår, på olika plan, i olika dimensioner: Processer i 
konstnärligt utförande i teori och praktik . Den tunga industriella process 
som levandegörs och gestaltas, fysiskt påtaglig in på bara kroppen . 
Heart&Brain – både hjärta och hjärna i den process där vi hämtar kunskap 
och insikt om både oss själva och vår omvärld .

Samtidskonst och historia skapar en resa i tiden där dåtid, nutid och 
framtid länkas samman . Konsten kan belysa essensen av vår tid, den kan vara 
framåtblickande, ge en glimt av en potentiell framtid . Konsten kan anspela på 
historien, referera till vår kultur och identitet . Den berör existentiella teman 
som människans behov av att skapa mening och sammanhang, vår strävan 
framåt, vårt slit och vår kamp i tillvaron – och de drömmar och fantasier 
som vardagen föder . Konsten berör hur vi brukar och förbrukar – rör vid 
upptäckter och uppfinningar, raserande och uppbyggande, önskningar 
och visioner som bär oss framåt . Avesta Art gäller inre och yttre skeenden – 
processer i livet självt .

Konsten och historien kan – tillsammans och var för sig – vara underlag 
till en oändlig uppsjö av berättelser och nya verk . Den levandegjorda historien 
och den mäktiga arkitekturen skapar en närvaro och kraft som relaterar till 
konsten . Avesta Art ger upplevelser som vi hoppas ska starta processer hos 
varje besökare och ge avtryck i såväl kropp som sinne – hjärta och hjärna .

Processen The process



Heart&Brain is the theme that runs through all that is happening at The Works, industrial 
history brought to life and creative learning are Avesta Art’s melody . Contemporary art 
meets industrial history and science in harmony and contrast where the meeting with 
art should touch the soul . The visitor should be engrossed and fascinated – and be 
challenged and intellectually surprised . Major works and innovative techniques get on 
well with traditional forms of expression . In The Works you experience with your whole 
body and trigger different senses at the same time . This year’s theme, The Process, refers 
to ongoing processes on different levels, in different dimensions . Processes in artistic 
workmanship in theory and practice . The heavy industrial process that is brought to life 
and performed, physically evident into your very soul . Heart&Brain, both used in the 
process where we obtain knowledge of and insight into both ourselves and the world 
around us .

Contemporary art and history enable us to travel through time where the past, the 

present and the future are linked together . Art can illuminate the essence of our time, it 
can be forward looking, give a glimpse of a potential future . Art can allude to history, 
refer to our culture and identity . It is about existential themes like man’s need to find 
meaning and context, our aspirations for the future, our toil and our fight in life – and 
the dreams and fantasies that everyday life give birth to . Art affects how we use and 
consume, touches on discoveries and inventions, demolishing and building, wishes and 
visions that carry us forward . Avesta Art is about the internal and external phases – the 
processes of life itself .

Art and history can, together and independently, be the background to an 
endless abundance of stories and new works . History brought to life and the majestic 
architecture create a presence and power that relate to art . Avesta Art will provide an 
experience that we hope will start processes in every visitor and make an impression on 
both the body and the soul – heart and brain .
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En premiärdag att minnas
– Ursäkta, var är utställningen?

Det äldre paret som var de sista besökarna på den första Avesta Art-
utställningens premiärdag år 1995 stannade till vid utgången, och jag 
passade på att fråga dem vad de tyckte om det hela . – Jo, sade mannen, det 
var bra alltihop… . men var fanns utställningen?

Det lät ju lite konstigt tyckte jag först, men förstod senare att det var det 
högsta betyg vi kunde få; två personer, ovana vid konstutställningar, märker 
inte att de har sett en hel utställning med 26 framstående konstnärer men har 
uppskattat samspelet mellan den gamla industrimiljön och konstföremål . 
Denna reaktion har vi senare fått från många besökare genom åren . Man 
har förväntat sig en, kanske tråkig, “tavelutställning” och blivit positivt 
överraskad över alla olika konstnärliga uttrycksformer och motiv som visats; 
duschande människor, hästskinn, glasburar, paraplyer, pratande korvar och 
ett år en luftballong från Finland .

Egentligen borde det inte ha blivit en utställning överhuvudtaget .  
Alla odds talade emot . Hela planeringen gjordes av en minimal stab 
på mindre än ett halvår, ingen egentlig budget fanns, medarbetare fick 
letas upp när tillfälle gavs, ingen riktig utrustning för att hänga konsten 
fanns . Två veckor före vernissagen grävdes hela området runt byggnaden 
upp för installation av fjärrvärme, trappor saknades invändigt och 
renoveringsarbeten kolliderade med installation av konsten . Försäkrings-
frågan löstes i sista minuten . Vi fick inget tillstånd för skyltar längs riks-

vägarna, för utställningen passade inte in i Vägverkets byråkratiska mönster .
Utställningen skulle öppna lördag 13 maj klockan 12 . Halv tolv tittade 

jag ut genom ett fönster och såg högst fem personer i snålblåsten nedanför 
den pampiga entrén . Fiaskot var fullbordat! Nu väntade räfst och rättarting! 
Till råga på allt var jag ouppmärksam när gasolen tändes i rostugnens luckor 
och höga lågor slog upp kring benen . Mina byxor blev lätt svedda, innan jag 
hann hoppa undan .

Klockan blev tolv, och det var bara att öppna den stora porten och konfrontera 
fiaskot . Men… . var kom alla människor ifrån så plötsligt? Besökarna vällde 
in i hundratal efter hundratal . Det var ett rent magiskt ögonblick . Ingen hade 
förväntat sig något liknande . Avesta Art hade blivit verklighet .

Nästa dag, den första ordinarie öppetdagen, kom ett riktigt bakslag . Ett 
rejält snöoväder vräkte ner ett tjockt lager nysnö . Personalen hade ytterkläder 
på och försökte hålla värmen med kupévärmare från sina bilar . Långt över 
hundra besökare, däribland många turister, hittade fram, trots snöyra och 
obefintlig skyltning . – Det här kan nog bli riktigt bra, minns jag att jag tänkte .

Ytterligare femton tusen besökare kunde sedan räknas in under sommar-
månaderna .

Se det var allt en riktig (och sann) saga!

Lars Åke Everbrand
Kulturchef som tog initiativ till Avesta Art

Artikel i Avesta Tidning 8 december 1994 .   Article in Avesta Tidning 8 Dec 1994.
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En premiärdag att minnas

Excuse me, where’s the exhibition?
The elderly couple who were the last visitors to the premier of the first Avesta Art in 

1995 stopped at the exit and I took the opportunity to ask them what they thought of it 
all . “Yes,” the man said, “it was all very good  . . . . but where was the exhibition?”

My first reaction was to wonder what he was talking about but later on I understood 
that this was the highest compliment we could have been paid . A couple, unfamiliar 
with art exhibitions, didn’t know that they had seen a complete exhibition with 26 

leading artists but had appreciated the interplay between the old industrial environment 
and the works of art . Since then we have received this reaction from many visitors over 
the years . People have expected a, possibly boring, “exhibition of paintings” and have 
been pleasantly surprised by the variety of artistic expression and motifs on display – 
people taking a shower, horse hides, glass cages, umbrellas, talking sausages and in one 
year even an air balloon from Finland . 

Actually there shouldn’t have been an exhibition at all . The odds were stacked 

Konstverket ”Ett stycke tid” av Tomas Nordberg i Avesta Art 1995 .   ”A Piece of Time” by Tomas Nordberg at Avesta Art 1995.

Opening day to remember
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against it . All the planning was undertaken by a minimal staff in less than six months, 
there wasn’t any budget as such, contributors were found when time allowed and 
there was no real equipment for putting the works of art on display . Two weeks before 
the opening the whole area around the building was being dug up to install district 
heating, there were no stairs inside the building and renovation work collided with the 
installation of the works of art . Insurance was arranged at the last moment . We didn’t 
have the necessary permission to put up signs on the main roads because the exhibition 
didn’t fit in with the National Road Administration’s bureaucratic thinking . 

The exhibition should have opened at 12 o’clock on Saturday 13 May . At half 
past eleven I looked out through a window and there were no more than five people 
standing in the biting wind below the magnificent entrance . What a fiasco! All we could 
look forward to after this was an inquisition . On top of it all I was not paying attention 
when the LPG ignited in the roasting oven’s hatch and the flames licked up around my 
legs . With slightly scorched trousers I just managed to jump out of the away in time .

Twelve o’clock came and all we could do was open the large doors and confront the 

fiasco . But . . . where did all the people suddenly come from? Visitors poured in, hundreds 
upon hundreds . It was a magic moment . None of us had expected anything like it . 
Avesta Art was born!

The next day, the first ordinary day we were open, there was a real setback . A blizzard 
put a real damper of thick snow on the proceedings . The staff had their overcoats on 
and tried to keep themselves warm with the fan heaters from their cars . Well over a 
hundred visitors, of which many were tourists, found their way to the building despite 
the snowstorm and non-existent signposts . I remember thinking; “This is really going 
to work .”

A further fifteen thousand visitors could then be counted during the summer 
months . 

It was nothing less than a fairy-tale come true!

Lars Åke Everbrand 
Head of Culture who took the initiative to start Avesta Art  
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”Ögonblick i Evighet” (detalj) av Kaj Engström i Avesta Art 2011 . 

”Instant in Eternity” (detail) by Kaj Engström in Avesta Art 2011.
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Rashad Alakbarov

“Show me art!” cry Rashad Alakbarov’s works deep down 
in the old ironworks . Close by are the artistic Martin open-
hearth furnaces, almost matchless . The Martin process was 
a miracle that through the addition of scrap iron made the 
brittle pig iron strong and malleable . Few Martin furnaces 
of Avesta’s vintage are to be found in the world today .

Show me art! These words are in fact not new at 
Avesta Art . They have been heard now and again through 
twelve major art exhibitions . Works of art have edged 
their way closer to the ironwork’s own appearance that 
the boundaries have been erased out . And paintings and 

classic sculpture take on new dimensions when framed 
against the glimmering slag or harsh rust .

Rashad Alakbarov captures the essence of Avesta Art 
both with his message and through his techniques . The 
distinct motif, black against white, is the very symbol of 
industrialisation . The actual presentation is through a 
construction that seems to illustrate the miracle cure of the 
Martin furnaces – scrap iron . With painstaking precision 
the artist has joined iron pipes so that their shadow creates 
the picture . In another work another figure appears 
from the tales of centuries past . A far from beautiful iron 

construction gives birth to a most handsome prince .
“I want to encourage people to open their senses,” says 

the artist . “Shadow was the world’s first picture. By projecting 
human emotions, ambitions and fears through the world of 
shadows, it is as we make them more understandable and 
inoffensive. In the dimly lit space, political and social cataclysms 
and other dramas appear less threatening. Tenderness, irony 
and allegory shine through with unexpected clarity. The 
simplest objects assume a special beauty. Fragile and ephemeral 
phenomena are transformed into a most expressive medium if 
we draw with them on the walls.” 

Konstnärens uttalande är delvis hämtat ur konstkatalog för hans utställning i Moderna museet i Baku 2014. Konstverken i Avesta Art presenteras i samverkan med Yay Gallery, Baku.

Show me art – visa mig konst – utropar Rashad Alakbarovs verk långt inne i 
det gamla järnverket . Intill står de konstfulla martinugnarna, näst intill unika . 
Martinprocessen var ett mirakel som genom tillfört järnskrot gjorde det 
spröda tackjärnet starkt och smidbart . Få martinverk av Avestas ålderdomliga 
art finns kvar i världen .

Visa mig konst! Repliken är faktiskt inte ny i Avesta Art . Genom tolv stora 
konstutställningar har den hörts då och då . Konstverken har smugit så nära 
järnverkets egna uttryck att gränsen suddats ut . Inte heller målningar och 
klassiska skulpturer beter sig som vanligt när inramningen är skimrande slagg 
eller kärv rost . 

Rashad Alakbarov fångar essensen i Avesta Art – både med sitt budskap 
och genom sin teknik . Det distinkta motivet, svart mot vitt, ger en sinnebild 
för industrialismen . Själva presentationen sker genom en konstruktion som 
tycks illustrera martinmetodens undermedicin – järnskrot . Med minutiös 
noggrannhet har konstnären sammanfogat järnrör så att deras skuggor 
formger bilden . I ett annat verk framträder en gestalt från svunna seklers 
orientaliska berättelser . En alls inte vacker järnkonstruktion förlöser här den 
skönaste prins . 

– Jag vill locka människor att öppna sina sinnen, säger konstnären . Skuggan 
var världens första bild . Genom att projicera mänskliga känslor, ambitioner och 
rädslor genom en värld av skuggor, kan vi göra dem mer förståeliga och mindre 
tillspetsade . Politiska och sociala konflikter och andra dramer ter sig mindre 
skrämmande . Ömsinthet, ironi och liknelser lyser med oväntad klarhet . 

De enklaste objekten antar sällsam skönhet . Sköra och flyktiga fenomen 
omvandlas till mer påtagligt uttrycksfulla när vi ritar med dem på väggarna . 

Redan Platon tog skuggspelet till hjälp för att beskriva världen – det vi 
människor erfar är endast skuggor av den verkliga verkligheten, vi tillbringar 
våra liv i sinnevärlden som blekt avbildar idévärlden . Litteratur och filmer är 
fyllda av skuggor från det förflutna som förmörkar samtiden . ”Verkligheten 
kommer i kapp”, tänker vi väl alla ibland .

Själv väljer Rashad Alakbarov att bjuda utställningsbesökarna med in i 
den konstnärliga processen . Vägen fram till det färdiga konstverket är annars 
vanligen fördold . Rashad Alakbarov redovisar de tekniska förutsättningarna så 
tydligt att de blir en naturlig del av själva konsten . I Avesta Art är det av särskild 
betydelse eftersom kompositionerna som skapar skuggorna är av metall . 
Verket Flying man är dessutom placerat just där skrot ofta föll av vagnarna som 
på räls rullades in till martinverken .  

Rashad Alakbarov är född 1979 i Baku i Azerbajdzjan . Han är utbildad 
vid konsthögskolan där och har under många år arbetat med måleri, 
skulptur och även teaterscenografier, videokonst och inredningsarkitektur . 
Konstnärligt bruk av skuggor och ljus har stått i fokus sedan 2001 . Ett mycket 
uppmärksammat verk, East West (Öst Väst), visar genom en enda komposition 
både den västliga och den orientaliska stadens silhuett – olika bilder framträder 
när ljus kommer från olika håll . Rashad Alakbarov har ställt ut över hela 
Europa, inklusive flera gånger i Venedigbiennalen . Avesta Art är hans första 
medverkan i Sverige . 
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Even Plato used shadow-plays to help describe the 
world – what we humans experience is only a shadow of 
reality, we spend our lives in a material world that is only a 
pale depiction of the world of ideas . Literature and films 
are filled with shadows from the past that darken the 
present . “Reality catches up with fantasy,” we sometimes 
think to ourselves .

Rashad Alakbarov himself chooses to invite the 
exhibition visitor to partake in the artistic process . The road 
leading up to the finished work of art is otherwise concealed . 
He gives such an accurate account of the technical premises 

that they become a natural part of art itself . This is especially 
important at Avesta Art since the compositions that create 
the shadows are made of metal . Furthermore Flying man is 
sited exactly where the scrap iron often fell of the wagons 
that rolled on rails into the Martin works .

Rashad Alakbarov was born in 1979 in Baku, 
Azerbaijan where he studied at the college of art . For many 
years he has worked with painting, sculpture as well as 
stage design, video art and interior design . His artistic focus 
on shadow and light began in 2001 . One of his works that 
attracted a lot of attention is East West which in one and the 

same composition shows both the occidental and oriental 
silhouette of Baku – different pictures appear depending 
on where the light comes from . Rashad Alakbarov’s works 
have been exhibited throughout Europe including several 
times at the Venice Biennial . Avesta Art is his debut in 
Sweden .

The quotes from the artist are partly taken from his exhibition at 
the Modern Museum in Baku in 2014. The works at Avesta Art 
are shown courtesy of Yay Gallery, Baku. 
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Cecilia Cronelid
Håligheter, gluggar och andra ljusinsläpp överraskar – skapar skimrande 
möjligheter i Cecilia Cronelids verk . Ytor av trä bildar spännande 
rumsligheter i ett växande där varje besökare själv kan bidra till 
formgivningen . Cecilia Cronelid presenterar inte färdiga lösningar . 
Hennes verk är pusselbitar som förlöser andra människors kreativitet . Hon 
frambringar förutsättningar för just skapande . 

– Processen i människors samspel fascinerar, säger Cecilia Cronelid . 
Hur vill – och kan – människor bygga, riva ned, samarbeta? 

När hon medverkade med ett likande verk hos Artipelag, konsthallen i 
skärgårdsfagert läge nära Gustafsberg, kunde hon nästan inte slita sig från 
åskådarplatsen . Barn, tonåringar, vuxna – alla gav sig med liv och lust in i 
skapandet som hennes till synes anspråkslösa byggnadsbitar inspirerar till . 

– Min medverkan sker i gränslandet mellan konst och formgivning . 
Oavsett vilka material jag väljer vill jag öppna för både och – inte definiera 
vad som är konst och vad som hantverk . 

Cecilia Cronelid har studerat inredningsarkitektur och möbeldesign vid 
Konstfack . Det blev hennes val efter en följd av år av med både utbildning 
och arbete inom mode och grafisk design . Examensarbetet vid Konstfack 
visade vägen till Building Pieces (Byggnadsdelar).

– Jag ville göra en lekstuga för barn som bor i lägenhet, något eget för de 
barn som inte har tillgång till trädgård, ett hus att bära med sig . Istället för 

att diktera givna rum ville jag formge för frihet – skapa förutsättningar för 
flexibilitet som sträcker sig bortom traditionella funktioner och könsroller . 
Resultatet blev mitt första Building Pieces – och både barn och vuxna kom att 
bygga formationer långt bortom min fantasis horisont . Bitar tänkta att låsa 
konstruktioner blev halsar på en giraff . 

I Avesta Art för Cecilia Cronelid in en utvecklad version av Building 
Pieces, i vacker björk . Trä, utan ytbehandling, talar naturens eget språk – 
som en smekning i handen eller diskret doft . Formerna gestaltas olika – 
dag för dag, enligt olika besökares olika behag . Här finns också en vägg för 
fritt måleri . Den cronelidska scenen bjuds i rosthusets malmbås – i taklösa 
gallerier där gränsöverskridandet mellan intimitet och storslagenhet är  
uppenbart . Omkring ackompanjerar det gamla järnverket med sina 
håligheter, ljusinsläpp och skimrande slaggstenar . 

Cecilia Cronelid är född 1974 i Johannesburg i Sydafrika, där hennes 
föräldrar arbetade . Som fyraåring kom hon till Sverige . I hennes hem 
berättar stora målningar av Waldemar Sjölander om familjens släktband till 
Mexico . Själv har Cecilia Cronelid även arbetat med ljusdesign bland annat 
i stadsmiljöer i Alingsås och Nynäshamn . I  ljusgestaltningarna passerar 
hon som konstnär nya gränser – här kommer hon berättandet i teater 
och film nära, där hon har egna erfarenheter från arbete med barnteater, 
kostymer, smink och regi . 

Holes, gaps and other openings that admit the light 
create shimmering opportunities in Cecilia Cronelid’s 
works . Wooden surfaces form exciting spatiality in an 
expansion where each visitor can contribute to the 
design . Cecilia Cronelid doesn’t provide readymade 
solutions . Her works are pieces in a puzzle that release 
other people’s creativity . She generates the conditions 
for – inventiveness .

“I find the process of people’s interplay fascinating,” 
Cecilia Cronelid admits . “How will, or can, people 
build, demolish, cooperate?”

When she participated in a similar work at 
Artipelag, the art gallery in the picturesque setting 
of the archipelago near Gustafsberg, she was almost 
unable to tear herself away from the observation 
point . Children, teenagers, adults, all took part 
wholeheartedly in the construction inspired by her 
apparently unpretentious building blocks .

”My participation takes place in the borderland 
between art and design . Irrespective of which I choose 
I want to be open for both and avoid defining what is 
art and what is handicraft .”

Cecilia Cronelid has studied interior design and 
furniture design at the College of Arts, Crafts and 
Design . This was the choice she made after several 
years of both studying and working with fashion and 
graphic design . Her graduation project at the College 
pointed the way to Building Pieces.

“I wanted to make a playhouse for children who 
lived in flats, something of their own for those who 
didn’t have access to a garden, a house they could 
carry around with them . Instead of dictating which 
room should be which I wanted a design that had no 
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restrictions, that created the conditions for flexibility 
that went beyond traditional functions and gender 
roles . The result was my first Building Pieces and both 
children and adults will build arrangements far beyond 
my fantasy . Bits made to lock constructions became 
the neck of a giraffe!” 

To Avesta Art Cecilia Cronelid brings a developed 
version of Building Pieces in beautiful birch . Wood, 
untreated, speaks Nature’s own language like a caress 
on your hand or a discrete fragrance . The shapes 
represent different things every day depending on the 

whims of the different visitors . There is also a wall where 
anybody can paint what they want . The Cronelid scene 
can be found in the ore store of the roasting house – in 
roofless galleries where the interface between intimacy 
and grandeur is obvious . All around the magnificent 
old ironworks contributes with its holes, glimmering 
light and shimmering slag stones .

Cecilia Cronelid was born in 1974 in Johannesburg, 
South Africa where her parents worked . She came 
to Sweden as a four-year old . Her home is filled with 
major paintings of Waldemar Sjölander that tell of her 

familial links with Mexico . She herself has worked on 
light designs in urban environments in Alingsås and 
Nynäshamn . In these lighting designs she as an artist 
opens new horizons where her narrative comes close 
to the worlds of the theatre and film from which she 
has experience of working with children’s theatre, 
costumes, makeup and directing .
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Tom Hunter
Människan behöver inte resa till fjärran länder för att finna det sällsamma 
som ger livet djupa dimensioner . Inspirerande förnyelse och dramatiska 
tragedier – och människorna som utmanar det vanliga – står att finna i vårt 
eget grannskap . I alldagliga småorter och till synes trista kvarter skimrar 
livet med myter och magi . Förklädd i armod och misär kan godhet och 
kärlek träda . 

Som altartavlor i kyrkorum för Tom Hunters bilder in berättelser och 
begrundan i den mäktiga masugnens takkapell . Verken tycks röra sig 
mellan ögonblick och evighet, och betraktandet växer till betraktelse, 
andakt . Anknytningarna till äldre tiders bildkonst och poesi är många . 
Tom Hunter vill få oss att se storheten – och skönheten – i det vardagliga . 
Han vill stärka vår självkänsla och skapa tillförsikt .  

På en bädd ligger en ung kvinna, sörjande sin döda mormor – som i ett 
rekviem över modern i katolsk kristenhet och som i Eugène Delacroixs 
målning Sadanapalus död i Louvren i Paris . Detaljer i rummet förtäljer att 
den gamla kvinnan var kommen från Italien till Tom Hunters hemkvarter 
i East London . På sin tid var hennes italienska kafé ett initiativ som djärvt 
förnyade lokalsamhället . Under hennes levnad genomgick matstället ännu 
en metamorfos – blev kebabrestaurang . Kvinnans lågmälda gärning gav 
henne en huvudroll i det engelska samhällets dramatiska omvandling till 
den mångkultur, som nu är alldeles självklar för barnbarnet . 

– En liten scen ur ett stort drama, som i full skala pågår i vår vardag, säger 
konstnären .

Tom Hunter inbjuder oss att se oss själva i bilderna – att väga våra egna 
roller och förstå vårt bidrag i det stora som sker i vardagens verklighet . 

Samlingslokaler och andra mötesplatser som ter sig tomma, kan ibland 
genom hålkamerans långsamma dokumentation sammanfatta hundratals 
människors aktivitet – kanske just vår egen delaktighet . Andra motiv är 
unika och ändå allmängiltiga: Kärleksparet som trotsar algblomning och 
föroreningar och badande njuter i kanalens gröna vatten – i en flod av liv 
och död, ackompanjerade av templets kolonner som bringar kontakt 
mellan himmel och helvete . Mannen i musmask, en fallen ängel, som trots 
sitt missbruk får en ny chans i den nya dagens tidiga morgonljus – som Jesus 
gick genom död till liv . 

Mole Man (Mullvadsmannen) leder oss ned i en grotta, en skimrande 
sal, en skattkammare, där en ensam man har skapat sitt storverk – själva 
håligheten i marken under hus och gata . Berättelsen är sann och betydde 
både fascination och praktiska utmaningar i närsamhället där trafiken 
fick ledas för att bärigheten brast . I underjorden finns även Hades med 
sin mörka rymd för döda själar . Med Mole Man ställer Tom Hunter också 
frågor om vart mänskligheten är på väg – nu i den postindustriella eran . 
Som William Blake talar han om industrisamhällets avarter i bilder av 
satanskvarnar och vill ära de många människorna som brukar kallas 
vanligt folk . 

Tom Hunter är född 1965 i Dorseth i England och utbildad vid 
konsthögskolan i London . Han arbetar med både arrangerade fotografier 
och hålkamera som håller kameraögat öppet under lång tid . Tom 
Hunter ställer ut sina konstverk över hela världen och är representerad  
i prestigefyllda museer som Museum of Modern Art i New York och 
Viktoria & Albert Museum i London .

You don’t need to travel to foreign countries to find 
the exotic that adds new dimensions to life . Inspiring 
renaissance and dramatic tragedies – and people who 
challenge the routine – are to be found in your own 
neighbourhood . Life sparkles with myths and magic in 
everyday small towns and to all appearances dreary streets . 
Cloaked in poverty and destitution, kindness and love 
emerge .

Like an alterpiece in a church Tom Hunter’s pictures 
tell a story and invite reflection under the majestic roof of 
the blast furnace . The works appear to move between the 

instantaneous and the continuous, and observation grows 
into reflection, meditation . The links to ancient visual art 
and poetry are many . Tom Hunter invites us to see the 
greatness – and beauty – in the commonplace . He wants 
to strengthen our self-esteem and give us confidence .

A young woman lies on a bed, mourning for her 
dead grandmother – as in a requiem over the mother 
in Catholicism and as in Eugène Delacroix’s painting 
Sadanapalus död that hangs in the Louvre in Paris . 
Details in the room indicate that the old woman came 
from Italy to Tom Hunter’s part of East London . At the 

time her Italian café was a bold step that enlivened the 
local community . While she lived the eatery underwent 
another metamorphosis – it became a kebab restaurant . 
The woman’s quiet venture made her the main character in 
the English community’s dramatic transition to becoming 
multicultural, something that is a matter of course for the 
grandchild .

“A small scene from a major drama that takes place on 
a full scale in our lives,” says the artist .

Tom Hunter encourages us to see ourselves in the 
pictures, to assess our own roles and understand our 
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contribution to the total picture of what is today’s reality . 
Community centres and other meeting places that 
appear empty can sometimes summarise the activities of 
hundreds of people through the slow documentation of 
the pinhole camera – maybe even our own participation . 
Other themes are unique but even so universal, the lovers 
who pay no heed to the algae and pollution to enjoy 
swimming in the canal’s slimy water, a river of life and death 
in the shadow of the temple’s columns that unite heaven 
and hell . The man in the mouse mask, a fallen angel, who is 
given a new chance in the early light of the new day despite 

his drug abuse – as Jesus went through death to life .
Mole Man leads us into a cave, a glittering hall, a treasure 

trove where a solitary man creates his masterpiece, the 
holes in the ground under the houses and street . It’s a true 
story and means both fascination and practical challenges 
all around us where the traffic has to be diverted because 
the carrying capacity was insufficient . In the underworld 
there is also Hades with his dark expanse for dead souls . 
With Mole Man Tom Hunter also poses questions on 
the direction in which mankind is now going in the post-
industrial era . Like William Blake he alludes to the satanic 

mills with pictures from the results of the industrial society 
and wants to honour the masses usually referred to as 
ordinary people .

Tom Hunter was born in 1965 in Dorset, England and 
studied at the Royal College of Art in London . He worked 
with both professional photography and the pinhole 
camera where the lens is kept open for a long period . Tom 
Hunter’s works can be found around the world including 
such prestigious venues as Museum of Modern Art in 
New York and the Victoria & Albert Museum in London .
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Alessandro Lupi
– Tiden finns bara i ditt sinne . I själva verket existerar den inte . Det som har 
varit finns inte . Det som ska komma finns inte . Det enda verkliga är nuet . 
Därför är det så avgörande att du helt och fullt är närvarande i stunden, säger 
Alessandro Lupi .

I en av hyttans dunklaste vrår inbjuder Alessandro Lupi oss besökare 
att lägga oss ned och under hans konstverk överlämna oss till överraskande 
möten med hela universum .

– Trädet och kosmos har samma fraktal . I sin uppbyggnad liknar de sig 
själva, gång på gång, i ständigt förstorad skala . Varken träd, snöflingor eller 
världsrymden låter sig mätas med vanliga längd-, yt- eller volymmått . På ett 
sätt är de oändliga .

Mot hytthimlen öppnar sig en stjärnklar natt . Tusen och åter tusen stjärnor 
glimmar – närvarande, onåbara, outsägligt vackra . Konstnären erbjuder oss 
en plats för ro och stilla begrundan, för andakt och kontemplation . Den 
katedralslika industribyggnaden blir en helgedom för själva meningen med 
livet – utan att någon föreskriver en bestämd religiös ram . 

Alessandro Lupis Space specific är som en hemlighetsfull krypterings-
maskin, där ett verk av naturen själv, ett träd, för oss nära livets stora frågor 
– frågor om naturens cykliska ekosystem, om människans samspel med 

naturen och om själva meningen med livet . Trädet hänger med roten upp 
och toppen ned och roterar i lugn, harmonisk takt . Trädets knoppar glittrar 
som himlakroppar av lycksalighet . 

Det är Alessandro Lupis andra sommar i Avesta Art . Det nya verket är 
skapat specifikt för hyttans rum, och konstnären berättar att idén föddes i 
en italiensk by där en av historiens banbrytande astronomer, Giovanni 
Domenico Cassini, föddes på 1600-talet . I skärningspunkten mellan förr 
och framtid vill Alessandro Lupi få oss att bejaka nuet – och gärna stanna i 
timmar i förundran inför våra egna möjligheter . 

Genom sitt skapande utforskar Alessandro Lupi hur ljuset i kombination 
med måleritraditionen kan utveckla konstnärliga installationer av nytt slag . 

Alessandro Lupi är född 1975 i Genua i Italien och har konstexamen 
från Accademia Ligustica Di Belle Arti i Genua . Han har ställt ut världen 
över och gjort permanenta konstnärliga arbeten bland annat i Slovenien 
för Unesco och i Kuba för konsthögskolan . Alessandro Lupi är idag bosatt 
och verksam både i Genua och i Berlin . Just nu planerar han medverkan i 
Venedigbiennalen för arkitektur och konstfestival i Polen . 

Skälmskt säger han att gallerier är som sjukhus, många museer som 
kyrkogårdar och Avesta Art som en öppen allmän plats för själva livet .

”Time only exists in your mind,” says Alessandro Lupi . “In 
reality it doesn’t exist at all . What has been doesn’t exist . 
The only reality is the presence . That’s why it’s decisive that 
you are totally and completely here in the present .”

In one of the foundry’s most gloomy corners 
Alessandro Lupi invites us visitors to lie down under his 
work of art and surrender to surprising meetings with the 
whole universe .

“The tree and the cosmos have the same fractal . In 
their construction they resemble themselves, time and 
again on an ever increasing scale . Neither the tree, nor 

a snowflake, nor the cosmos allow themselves to be 
measured in ordinary length, surface or volume terms . In 
one way they are infinite .”

A starlit night opens up in the smelting house heaven . 
Thousand upon thousand stars twinkle – ever present, 
unreachable, unspeakably beautiful . The cathedral-like 
industrial building becomes a shrine for the very meaning 
of life without anybody imposing a specific religious 
framework around it .

Alessandro Lupi’s Space specific is like a secretive 
encryption machine where a work of Nature itself, a tree, 

brings us closer to life’s major questions – questions of 
Nature’s cyclical ecosystem, of man’s interplay with Nature 
and the meaning of life itself . The tree hangs with its roots 
up and the crown down, rotating at a peaceful, harmonic 
pace . The tree’s buds blissfully glitter like heavenly bodies .

This is Alessandro Lupi’s second summer at Avesta 
Art . His new work has been created specifically for the 
smelting house and he talks about how the idea came to 
him in an Italian village where one of history’s pioneering 
astronomers, Giovanni Domenico Cassini, was born 
in the 17th century . At the intersection of the past and 



17

future Alessandro Lupi wants to make us to recognise the 
present and preferably stay for hours in wonder of our own 
possibilities .

Through his creativity, Alessandro Lupi is investigating 
how light combined with painting tradition can develop 
new types of artistic installations  

Alessandro Lupi was born in 1975 in Genoa, Italy 
and graduated from Accademia Ligustica Di Belle Arti 
in Genoa . His works have been exhibited throughout 
the world and he has created permanent works of art in 
Slovenia for UNESCO and in Cuba for the college of 

art . Alessandro Lupi lives and works in both Genoa and 
Berlin . At present he plans to participate in the Venice 
Biennial for architecture and a festival of art in Poland .

Impishly he compares art galleries with hospitals, 
many museums with cemeteries and Avesta Art with an 
open public place for life itself .
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Jarmo Mäkilä
Landsbygdens byar, hagar, sjöar och skogar tar plats i det gamla järnverket 
genom Jarmo Mäkiläs målningar och installationer . Barnen har stor 
betydelse i hans verk – pojkar i lek, pojkar som prövar sig själva och 
varandra, pojkar som ska bli män .  

– Barndomen bärs med i den vuxna människans liv . I groningsgrunden 
finns rottrådar som för alltid gör sig påminda . Egna erfarenheter, 
föräldrars drömmar och samtidens samhällsklimat påverkar vägval, i 
ena eller andra riktningen, i tonårstid och vuxna år . För de flesta av oss är 
minnena både ljusa och mörka . 

Jarmo Mäkiläs verk för oss in i 1950-talets Finland . Fasansfulla krig 
har, gång på gång, sargat landet . Den äldsta generationen har egna minnen 
från inbördeskriget som dödade nära 40 000 landsmän . Unga vuxna bär 
ohyggliga bilder från andra världskriget med Finland i krig mot först 
Sovjetunionen och sedan Nazityskland . Nu är en ny tid kommen, och 
unga föräldrar när drömmar om fred, välstånd och ingenjörers geniala 
lösningar . Jarmo själv minns både friheten, som han och grannpojkarna 
anförtroddes, och förväntan att helst genom ingenjörsstudier bidra i 
samhällets språng framåt . 

I Avesta Art får Jarmo Mäkiläs konst ännu en dimension . Sverige 
hölls utanför 1900-talets krig . Industrierna påverkades förstås av 
världshandelns avbrott men kunde samtidigt, skyddade från krig, 
fokusera på utveckling . Det rostfria stålets genombrott skedde i Avesta 

1924, bara sex år efter finska inbördeskriget . I förhoppningarnas 1950-tal 
släcktes ändå martinugnarna som nu bildar illustration till Jarmo Mäkiläs 
gigantiska installation om människans och samhällets rötter . 

Flugornas herre kallas installationen med rötter – från nobelprisbelönte 
William Goldings roman om pojkar som utan styrning från vuxna 
försöker organisera sin tillvaro . I myllan under rötterna står ett hus av den 
modell som nyproducerades tusenfalt i Finlands 1950-tal . Intill formerar 
sig horder av pojkar . 

– Alla kan känna igen sig, säger konstnären . Var och en har sina egna 
erfarenheter som ger tankar om det oskyldiga barnet som danas i samspel 
med andra och sedan ensam ska ta steget ut i vuxenvärlden . 

Temat om minnen från landskap och lek lever också i Jarmo Mäkiläs 
måleri . Stora stämningsfulla målningar smyger fram ur rosthusets 
slaggstensväggar . Vid närmare betraktelse anas spänning och drama 
i det vid första anblicken så harmoniska motivet . Barn som utforskar 
världen prövar också individers mod och förmåga att skapa relationer . Lek 
rymmer både lättsamt nöje och djupaste allvar . I målningen med barn 
som leker inomhus blir den hårda verkligheten uppenbar .

Jarmo Mäkilä är född 1952 i Rauma i Finland och utbildad vid 
Konstakademien i Helsingfors . Han räknas som en samtidens stora 
finska konstnärer med utställningar över hela världen, bland annat i 
övriga Europa, USA och Sydkorea .

Country villages, pastures, lakes and woodland make 
their entrance into the old ironworks in the form of 
Jarmo Mäkilä’s paintings and installations . Children 
play a major role in his works – boys at play, boys testing 
themselves and each other, boys who are going to be 
men .

“Adult life carries with it a portion of childhood .  
Small rootlets from germination always make them-
selves felt . One’s own experiences, a parent’s dreams 
and the social climate of the moment affect one’s 
choices one way or the other in teenage and adult years .  

For most of us memories can be both happy and dark .”
Jarmo Mäkilä’s works take us to the Finland of the 

fifties . Time and again devastating wars have ravaged 
the country . The oldest generation have their own 
memories of the civil war in 1918 that killed upwards 
of 40,000 of their countrymen . Young adults have 
gruesome pictures from the Second World War, first 
against the Soviet Union then against Nazi Germany . 
But now a new era is dawning with dreams of peace, 
prosperity and ingenious engineering solutions . Jarmo 
himself remembers both peace, which he and boys 

in the neighbourhood placed their trust in, and the 
expectation of making a contribution to a social leap 
forward, preferably through studying engineering .

At Avesta Art Jarmo Mäkilä’s art takes on another 
dimension . Sweden was spared the wars of the 20th 
century . The economy obviously suffered from the 
disruption in word trade but could, protected from war, 
concentrate on developing . Stainless steel’s breakthrough 
came to Avesta in 1924, just six years after the Finnish 
Civil War . Despite the optimistic fifties the Martin open-
hearth furnaces that now form the backdrop to Jarmo 

I samverkan med Galerie Forsblom. 
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Mäkilä’s gigantic installation of the roots of man and 
society were extinguished .

Flugornas herre, the Lord of the Flies, is the name of the 
installation with roots after the book by Nobel Laureate 
William Golding about how boys try to organise their 
lives without adult guidance . In the earth under the roots 
is a house of the type that was produced by the thousand 
in fifties Finland . Nearby gangs of boys gather .

“Everybody can recognise the situation,” says the 
artist . “We all have our own experiences that make us 
think of the innocent child who is shaped in the interplay 

with others and can then step out into the adult world 
alone .”

The theme of memory from the countryside and 
play is also portrayed in Jarmo Mäkilä’s paintings . 
Large solemn paintings emerge from the roasting 
house’s clinker walls . Closer inspection reveals 
tension and drama in what appears at first sight to be a 
harmonious subject . Children who explore the world 
also test the individual’s courage and ability to establish 
relationships . Play involved both trivial pleasure and 
the most profound seriousness . Hard reality is clearly 

apparent in paintings of children playing indoors .
Jarmo Mäkilä was born in 1952 in Rauma, Finland 

and studied at the University of the Arts in Helsinki . He is 
considered to be one of Finland’s leading contemporary 
artists with exhibitions throughout the world including 
much of Europe, the USA and South Korea .

In cooperation with Galerie Forsblom.
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Melodiska toner smyger genom det gamla järnverkets många olika rum – letar 
sig runt i storslagna salar, skrymslen och vrår . En första tanke går till Karlfeldts 
Nobelprisbelönta poesi: ”… dovt som en vakande humla bak åsarna tonar 
Avesta fors” . Den dova klangen väcker nyfikenhet, lockar till letande . Närmare 
ljudverket träder melodislingor fram – mångskiftande, vackra, harmoniska . 
Kanske är det musiken som Karlfeldt mötte i Dalarnas bergslag: ”De svarta 
skogarna mumla som psalmsång…”

På tröskeln mellan hyttans masugnshall och det stora skeppet där valsverk 
dunkade, uppenbaras ett bedårande bildkonstverk – en fjärran altartavla i 
industriarvets egen katedral . De musikaliska tonerna får ackompanjemang av 
själva instrumentet som bildskönt blommar fram . Melodierna visar sig kunna 
varieras i tusental – de skapas i samspel mellan orgelverket och besökaren 
som prövar sig fram på en matta av möjligheter . Överraskande tal kommer 
från strupformade orgelpipor

Konstnärsduon Jens Peterson-Berger och Olov Ylinenpää har skapat 
Glänta unikt för den här platsen i Avesta Art . Den magnifika kyrkorgeln 
är verkets epicentrum – det som frigör dynamiken i mötet mellan konst 
och människa . Den omgivande industrihistorien förstärker – genom 
sin helt autentiska inramning och maskinreliker som dröjer kvar . Den 
djupa valsverkshallen blir ett postindustriellt tempel, som med respekt för 
kulturarvet tillägnas människors drömmar om framtiden . Mittgången är 

beströdd med vita stenar . Omkring står den härliga skogen grön . Besökaren 
välkomnas till ett rum för ro, eftertanke och … uppvaknande . 

– Det väcker tankar hos var och en – om den egna platsen i tiden och om 
mänsklighetens plats på jorden . 

– Allt liv – och all framtid – förutsätter att människan klarar att ställa om till 
ett rättvist och hållbart samhälle med demokratisk kontroll av naturresurser 
och ekonomi . Det är inga utopiska, ouppnåeliga mål . Det är en nödvändig 
omställning som måste ta sin början nu . 

Genom Glänta skapar Jens Peterson-Berger och Olov Ylinenpää en plats 
för begrundan . I vår allt mer sekulariserade tillvaro saknas naturliga platser för 
vila och mognande tankar . Många miljöer är kallt kommersiella . Andra rum 
är av andra skäl tydligt ändamålsbestämda . Konsten kan vara en frizon, där 
människan själv står i centrum och där tanken lyfts på färd . 

Jens Peterson-Berger och Olov Ylinenpää kommer från varsin yrkesvärld 
till gemensamt konstnärligt skapande . 

Jens Peterson-Berger har studerat både konst och komposition men har 
också en bakgrund som producent och projektledare inom scenkonst vid fria 
grupper och institutioner som Riksteatern och Riksutställningar . Efternamnet 
delar han med en av Sveriges främsta nationalromantiska tonsättare, Wilhelm, 
som var farfars farbror .   

Olov Ylinenpää är civilingenjör med inriktning på datavetenskap, 

Jens Peterson-Berger & Olov Ylinenpää 
i skogen ibland 

Musical tones seep through the various rooms of the 
old ironworks, finding their way in the magnificent halls, 
nooks and crannies . At first one thinks of Karlfeldt’s 
Nobel Prize winning poetry “ . . . muffled as a bumble bee 
behind the hills rumbles Avesta’s rapids .” The muffled 
sound arouses curiosity, encourages exploration . Closer 
to the source, the lines of melody emerge, diverse, 
beautiful, harmonic . Maybe it’s the music Karlfeldt heard 
in the mountains of Dalarna: “The black forests murmur 
like psalms being sung . . .”

On the threshold between the smelting house’s blast 

furnace hall and the majestic aisle where the rolling mill 
throbed an enchanting work of pictorial art is revealed, a 
remote altar piece in industrial heritage’s own cathedral . 
The musical tones are accompanied of the instruments 
that strikingly flourished . It appears that there are 
melodies in their thousands; they are composed in the 
interplay between the organ and the visitor who feels his 
way on a carpet of possibilities . Surprising tones come 
from the throat-like organ pipes .

The artist duo Jens Peterson-Berger and Olov 
Ylinenpää have created Glänta (Glade) unique for this 

space at Avesta Art . The magnificent church organ is 
the epicentre of the work, what liberates the dynamic 
in the meeting between art and man . The surrounding 
industrial history reinforces the effect through its totally 
authentic framework and the remaining mechanical 
relics . The cavernous rolling mill hall becomes a post-
industrial temple which with respect for its cultural 
heritage is dedicated to people’s dreams of the future . The 
central aisle is covered with white stones . All around is 
the glorious forest green . The visitor is welcomed into a 
room for tranquillity, reflection and  . . . . awakening .



21

Jens Peterson-Berger & Olov Ylinenpää 
i skogen ibland 

“It makes everybody think about their own place in 
time and mankind’s place on Earth .”

“All life, and all of the future, assumes that mankind 
manages to create a just and sustainable society with 
democratic control of natural resources and the 
economy . This isn’t a utopian, unattainable goal . It is a 
necessary change that has to be started now .”

With Glänta Jens Peterson-Berger and Olov 
Ylinenpää create a place for reflection . In our increasingly 
secular world there are no natural places for rest and 
thinking things through . Many environments are coldly 

commercialised . Other places are for other reasons 
clearly designed for a certain purpose . Art can be a free 
zone where individuals are at the centre and where 
thoughts flow freely . 

Jens Peterson-Berger and Olov Ylinenpää each 
come from their own profession to create art together .

Jens Peterson-Berger has studied both art and 
composition but also has a background as a producer 
and project manager in the theatre with independent 
groups and institutions like Riksteatern, the National 
Touring Theatre, and Riksutställningar, the Swedish 

Exhibition Agency . He shares his surname with one 
of Sweden’s leading national romantic composers, 
Wilhelm, his grandfather’s uncle .

Olov Ylinenpää is a computer engineer who 
studied at Umeå University . He describes programming 
as incredibly creative work where visions of sound, 
pictures, text, dialogue and other things are translated to 
abstractions and become code that makes things possible . 
Dancing is one of his artistic forms of expression; he has 
been a break dancer for fifteen years which in its way is on 
the border to being a contemporary art installation .
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utbildad vid Umeå universitet . Programmering beskriver han som ett oerhört 
kreativt arbete, där visioner om ljud, bilder, texter, dialog eller annat översätts 
till abstraktioner som blir möjliggörande kod . Dans är ett annat av hans 
konstnärliga uttryckssätt – i femton år har han dansat breakdans, som ju i sin 
form gränsar till samtidskonstens installationer . 

Jens Peterson-Berger och Olov Ylinenpää möttes ursprungligen genom 
vänner, kom att dela tankar och inledde för fem år sedan arbete med 
gemensamma konstprojekt där kompetenser och talanger adderas till 
varandra i spännande samspel . Som konstnärsduo kallar de sig i skogen ibland 
– namnet är också titel på ett av deras verk, ett videoverk med skogens sus, 
fåglars läten och bilder från berg och sjö som för tanken till upprepningen 
i ekosystemen och erotikens geometri .  I Avesta Art visar de också den 

Jens Peterson-Berger and Olov Ylinenpää originally 
met through friends, found each other and started 
working together five years ago on art projects where 
the synergy effects of their skills and talents led to an 
exciting interplay . As an artistic duo they call themselves 
i skogen ibland, in the woodland occasionally, a name 
which is also the title of their work, a video with the 
rustle of the trees, birdsong and pictures from mountains 
and lakes that make you think of the repetition of the 
ecosystem and eroticism’s geometry . They are also 
showing and interactive music machine, Ajna, at which 

can play “dreamy robot Polish, swinging serenades and 
harmonium-drones” together with live music which acts 
like an interactive sound sculpture .

Glänta is a work with many facets . Physically it is a full-
scale church organ arranged as a bird in flight up in the air 
in the Works . Organ pipes shine and moving instrument 
parts make a big show through fluttering ostrich feathers 
and with crystals attached . The physical experience of the 
tones as sounds is apparent . The artists share a fascination 
for the organ – the resonance, mechanics, magnificence, 
history .

“The organ is the most advanced instrument of all . 
With its bellows, fans, tubes and pipes it is in many ways 
like the blast furnace . Both the organ and the furnace get 
the better of people who come close . At the same time 
they symbolise opportunities .”

Glänta is also of course a musical work with Jens 
Peterson-Berger’s many new compositions . Through 
newly cast pipes, shaped like human throats, the organ 
also begins to speak; it’s trying to tell us something, 
speaking with vowels like a human voice . Sound is after all 
mechanical waves, a physical phenomenon which Olov 

interaktiva musikmaskinen Ajna som kan framföra ”drömska robotpolskor, 
gungande serenader och trampogelborduner” tillsammans med livemusiker 
och själv fungera som interaktiv ljudskulptur . 

Glänta är ett verk med många dimensioner . Fysiskt finns här en fullskalig 
kyrkorgel, arrangerad som en flygande fågel i Verkets luftrum . Orgelpipor 
blänker och rörliga instrumentdelar prålar genom fladdrande strutsfjädrar 
och vidhängda kristaller . Den fysiska upplevelsen av tonerna som ljuder 
blir påtaglig . Konstnärerna delar fascinationen inför orgeln – klangerna, 
mekaniken, storslagenheten, historiken . 

– Orgel är det mest avancerade instrumentet av alla . Med sina bälgar, fläktar, 
rör och pipor är den på många sätt lik hyttan . Både orgeln och hyttan får övertaget 
över människorna som kommer nära . Samtidigt symboliserar de möjligheter . 

Glänta är förstås även ett musikaliskt verk med Jens Peterson-Bergers 
många nyskapade tonsättningar . Genom nygjutna pipor, formade som 
människors strupar, tar orgeln också till orda – den försöker säga oss något, 
talar med vokaler som i mänsklig röst . Ljud är ju mekaniska vågor, en fysisk 
företeelse, som Olov Ylinenpää har uttytt i det system som styr orgelns 
mekanik . Tillsammans har de arrangerat alla tillägg i valsverkssalen . En annan 
Avesta Art-konstnär, Cecilia Cronelid, föreslog den vita stenläggningen som 
förstärker rummets sakrala atmosfär . 

Jens Peterson-Berger är född 1982 i Umeå . Olov Ylinenpää är född 1983 
i Skellefteå .

Innovativ Kultur har lämnat bidrag till projektet och orgeln kommer från 
Missionskyrkan i Örnsköldsvik .
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Ylinenpää has employed in the system that controls the 
organ’s mechanism . Together they have arranged all the 
added extras in the rolling mill . Another artist at Avesta 
Art, Cecilia Cronelid, suggested the white stone paving 
which reinforces the room’s hallowed atmosphere . 

Jens Peterson-Berger was born in 1982 in Umeå, 
Olov Ylinenpää in 1983 in Skellefteå .

Innovativ Kultur has made a contribution to the 
project and the organ comes from Missionskyrkan in 
Örnsköldsvik .   
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Veronika Psotková
Den geometriska utslagsgropen där järn en gång rann i vitglödande 
strömmar tar i årets Avesta Art gestalt som pool i soldränkt semesterparadis . 
Kvinnor i nätta baddräkter njuter vid svalkande bassäng . Det finns något 
befriat – och befriande – i deras uttryck . De tycks bejaka både solen och 
sig själva . 

– Varje människa är vacker – på sitt sätt, säger konstnären Veronika 
Psotková och fyller på med frågor: Varför visar mode och media endast 
smala kvinnor? Varför är kvinnoidealen så stereotypa? En kvinnas 
erfarenheter speglas i hennes kropp – arbete, barnafödande, sjukdom och 
vardagligt liv . Också kvinnor med fylligare och rundare former har skönhet 
som är värd att respekteras och lyftas fram . 

I skulpturgruppen Bikini club ser kvinnorna ut som verklighetens 
kvinnor – olika i format . De flesta förmedlar god, positiv självkänsla – som 
att de är tillfreds med sig själva och med varandra . Otvungna exponerar 
de sina kroppar i solskenet . Flera av dem tycks inbegripna i innerlig dialog . 
Några har dragit sig undan gemenskapen – kanske inte alla helt frivilligt . 

Veronika Psotková står upp för människovärdet – alla människors lika 
värde, inom könen och mellan könen . Jämlikhet och jämställdhet . 

Bikini club som så uppenbart bär fram frågor om kvinnors villkor, 
är skapad av material med anknytning till den maskulint dominerade 
järnindustrin . Lätta och formsäkra trådar och nät av stål är, i ett mycket 
fritt skapande, formade till skulpturer . För Veronika Psotková är Bikini 
club ett steg i hennes experimentella konstnärliga arbete, där hon medvetet 
söker alternativ till klassiskt modellerade och gjutna skulpturer . Hon 

är passionerat förtjust i skulpturer – verk som med tydliga motiv väcker 
människors känslor och tankar . 

Verket Sauna (Bastu) är format i liknande teknik som Bikini club . Här 
kommer vi männen nära, men alls inte in på livet som hos kvinnorna vid 
badet . Även här är ytan bortskalad . När kroppen rengörs kan också själen få 
sitt – samtalen kan bli mer avskalade och personliga . Bastun är dock ofta ett 
slutet rum för några utvalda . Som utställningsbesökare blir vi voyeurer som 
smygtittar . I verkligheten kan den som vill men inte får delta i bastubadet, 
exkluderas också från viktiga beslut . Även här finns ett genusperspektiv 
som inte minst kvinnor i näringslivet fortfarande brottas med – det behöver 
ju inte vara prydhet som gör att kvinnor föredrar dialog och beslut påklädda 
vid sammanträdesbord .

I Avesta Art finns också flera klassiskt formade skulpturer av Veronika 
Psotková . I det vackra vitmenade galleriet i rosthuset leker en ung kvinna 
och en ung man i sanden . Det är på väg i vuxenblivandet . Vid närmare 
betraktande tycks mannen leka för sig själv medan kvinnan iakttar – redan 
i flickåren moderligt…

Veronika Psotková är född 1981 i Opava i nuvarande Tjeckien . Hon är 
utbildad vid konsthögskolan i Brno . I staden Mladá Boleslav har hon gjort 
en genomgripande konstnärlig gestaltning av ett torg, och hon är varmt 
engagerad för att konst ska finnas i offentliga och andra oväntade miljöer 
för att nå också människor som är ovana vid samtidskonst . I Sverige har 
Veronika Psotková tidigare ställt ut i Härjedalens Kulturcentrum och 
Stockholms kulturhus vid Pridefestivalen .

The geometric pit where the stream of white-hot iron 
once ran is in the guise of Avesta Art a pool in a sun-
drenched holiday paradise . Women in neat bathing 
costumes enjoy the refreshing waters . There is something 
liberated – and liberating – in their expressions . They 
seem to be enjoy both the sun and themselves .

“Everybody is beautiful in their own way,” says the 
artist Veronika Psotková and follows up with questions . 
“Why do the fashion industry and the media only show 
slim women? Why is the female ideal so stereotyped? A 
woman’s experiences are reflected in her body – work, 

bearing children, illness and daily wear and tear . Women 
with fuller, rounder shapes have a beauty that is worth 
respecting and being seen .”

In the sculpture group Bikini club the women look 
like real women – all different shapes and sizes . The 
majority convey positive self-esteem as if they are 
content with themselves . They expose their bodies to 
the sunshine in a free and easy manner . Several seem to 
be engaged in intimate conversation . A few have moved 
away from the group, maybe not totally voluntarily .

Veronika Psotková supports human dignity, that 

everybody is equal within a sex and between the sexes . 
Equality in all its aspects .

Bikini club, which so obviously poses the questions 
on women’s terms, is created from material that is 
connected to the male dominated iron industry . 
Lightweight and physically stable steel wires and net 
are, in a very freely creative way, made into sculptures . 
For Veronika Psotková Bikini club is a step in her 
experimental artistic work where she consistently seeks 
alternatives to classic modelled and moulded sculptures . 
She is passionately enchanted with sculpture – works 
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with clear subjects that arouse people’s emotions and 
make them think .

Sauna is made using a similar technique to Bikini 
club . Here we come closer to men, but not as intimately 
as with the women by the pool . The surface is also 
peeled away here . When the body is cleaned so shall 
also the soul, the conversation can be less refined and 
more personal . The sauna is however a closed club for 
a selected few . As visitors to an exhibition we become 
voyeurs peeking in . In reality those who want to take 
a sauna but aren’t allowed to are also excluded from 

making important decisions . Here there is also a genus 
perspective that not least women in companies still have 
to wrestle with, it isn’t necessarily modesty that makes 
women prefer dialogue and decisions fully clothed 
around a conference table .

There are also a number of classically made 
sculptures by Veronika Psotková at Avesta Art . In the 
beautiful whitewashed gallery in the roasting house a 
young woman and young man play in the sand . They are 
on life’s journey into adulthood . On closer inspection 
the man appears to be playing alone while the  

woman, still in girlhood, watches in a motherly fashion .
Veronika Psotková was born in 1981 in Opava in 

today’s Czech Republic . She studied at the College of Art 
in Brno . For the town of Mladá Boleslav she has created 
a detailed artistic representation of a town square . She is 
a very enthusiastic about putting works of art in public 
places and other unexpected environments in order to 
reach people who are not used to seeing contemporary 
art . In Sweden Veronika Psotková’s art has been on 
show at Härjedalens Kulturcentrum and Stockholms 
kulturhus during the Pride Festival .
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Aleksandra Stratimirovic

Like a spring bud longing to burst into flower, the 
beautiful orange and white casing swells before our 
eyes . It’s as though life itself is trying to emerge in fresh 
and effortless play . Here there is nothing of the doubt 
and pain that Karin Boye interprets in the poem on 
buds that flower . Here there is no waiting as when Erik 
Axel Karlfeldt writes about budding times . Here is 
the wisdom that Kerstin Hed put into words: “From 
everything that is in the making, from everything that is 
in bud, arise new worlds and new realms .”

Aleksandra Stratimirovic takes her inspiration 

from the location – the pulsing blast furnace which in 
indescribable heat gave birth to valuable iron from the 
compact mountain rocks, fire’s breath and the leap of 
heat into the heavens . Here on the charging gallery she 
has created a completely new work that gives new energy 
to the beat of history’s wings and new hope to today’s 
dreams of the future .

“My work should be a part of the Works . It should 
live in symbiosis with industrial heritage’s rich memories 
and beautiful architecture . It should be fun, lift out 
thoughts, let us spread our wings .”

This is the second summer that Aleksandra 
Stratimirovic contributes to Avesta Art . She is filled with 
respect for the opportunity to create art in interplay with 
industrial heritage . As she once said: “A work of art can 
change viewpoints, inspire and fire up the imagination, 
put problems into perspective, allow us to see the 
opportunities .”

Aleksandra Stratimirovic has long experience of 
working with art in public places and light is a feature of 
her way of expressing herself . An early interplay between 
the architect, the artist and those who are going to 

Som en vårlig knopp med lust att blomma sväller det vackra orangevita 
höljet inför våra ögon . Det är som om själva livet söker sig fram, i frisk och 
lättsam lek . Här finns inget av den tvekan och smärta som Karin Boye tolkar 
i dikten om knoppar som brister . Här är ingen väntan som när Erik Axel 
Karlfeldt skriver om knoppningstider . Här är den visshet som Kerstin Hed 
gav ord till: ”Ur allt som är i vardande, ur allt som är i knopp, stå nya världar 
och nya riken opp .” 

Aleksandra Stratimirovic hämtar här inspiration från platsen – den 
pulserande masugnen som i outsäglig hetta förlöste dyrbart järn ur 
kompakta bergbitar, eldens andning och hettans språng mot skyn . Här, 
på masugnskransen, har hon skapat ett helt nytt verk som ger ny kraft åt 
historiska vingslag och nytt hopp till nutidens framtidsdrömmar . 

– Mitt verk ska vara en del av Verket . Det ska leva i symbios med 
industriarvets anrika minnen och sköna arkitektur . Det ska vara roligt – 
lyfta tanken på färd, ge luft under vingarna . 

Det är andra sommaren som Aleksandra Stratimirovic medverkar 
i Avesta Art . Hon är fylld av vördnad inför möjligheten att skapa konst 
i samspel med industriminnet . Ett konstverk kan vända på perspektiv, 
inspirera och sätta fart på fantasin – ge problem rätt proportioner, få oss att 
se möjligheter, har hon tidigare sagt .

Aleksandra Stratimirovic har lång erfarenhet av arbete med permanent 
konst i offentliga miljöer och ljuset är ett signum för hennes uttryckssätt . 
Tidigt samspel mellan arkitekt, konstnär och dem som ska tillhandahålla 

och använda miljön ger, enligt henne, bäst förutsättningar för konsten 
att bidra till en väl avvägd helhet . Hennes egen självklara utgångspunkt 
är situationen för människorna som vill – eller måste – uppehålla sig i 
rummet . Av vilken anledning är de där? Vilka behov har de?

I fjol färdigställde Aleksandra Stratimirovic verket Kalejdoskop i sex 
rum för strålbehandlingsterapi i Skånes Universitetssjukhus i Lund . 
Där lämnas människan ensam, med frågorna om liv och hälsa ställda 
på sin spets, i supermoderna rum inte helt olika science fiction-världens 
rymdskepp .  

– Mina konstverk finns i taken . De är sagor av ljus i klara, glada färger, 
med intention att tillföra de kliniska rummen ett lekfullt, oväntat, lugnande 
och hoppfullt inslag – en upplevelse som för ögonblicket kan vända 
oroliga tankar någon annanstans . Här vill jag att konsten ska ge värme och 
tillförsikt . Mitt i utsattheten vill jag ge människan något njutbart . 

Aleksandra Stratimirovic är bosatt i Stockholm, född 1968 i Belgrad, 
utbildad vid Konstakademien där och har senare i Stockholm med profil 
på ljus studerat vid Konstfack och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH . 
Hon har arbetat med konst och konstnärlig ljussättning världen över, till 
exempel som curator för ljusfestivalen ”Belgrade of Light” och med stora 
egna konstprojekt . I Sverige har hon gjort permanenta konstverk bland 
annat i Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och nu senast i Årstadalen 
i Stockholm en ljussatt utomhustrappa som långsamt förnyar sitt tilltal till 
människorna som där bor eller skyndar . 
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occupy and use the environment give, she believes, the 
best conditions for art contributing to a balanced result . 
Her own obvious starting point is the situation for the 
people who want to – or must – spend their time in the 
space . Why are they there? What needs do they have?

Kaleidoscope was completed last year by Aleksandra 
Stratimirovic in six rooms of the radiotherapy 
department at Skåne’s University Hospital in Lund . 
People are left here alone with questions of life and 
health brought to a head in hypermodern rooms not 
unlike the inside of a science fiction spaceship .

 “My works of art are on the ceilings . They are sagas 
of light in cheerful colours with the aim of giving that 
clinical room a playful, unexpected, calming and hopeful 
element, an experience that can for the moment turn 
troubled thoughts to brighter times . Here I want art to 
give warmth and comfort . In the middle of all their trials 
and tribulations, I want to give people something they 
can enjoy .”    

Aleksandra Stratimirovic lives in Stockholm, was 
born in 1968 in Belgrade, studied at the academy of art 
there and afterwards in Stockholm studied, with light 

as her hallmark, at the School of Arts and the Royal 
Institute of Technology . She has worked with art and 
artistic lighting throughout the world for example as the 
curator of Belgrade of Light and with major projects of her 
own . In Sweden she has created permanent works of art 
at places like the Karolinska University Hospital in Solna 
and recently a light display in an outdoor flight of stairs at 
Årstadalen in Stockholm that slowly renews its appeal to 
the people who live or rush past there .
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Sissi Westerberg
Människan är född av naturen, och när, var och hur vi människor än lever 
så tycks vi dela fascinationen inför naturen . Kanske bär vi inom oss en 
hemlig längtan att återföda naturen – att bidra till en helhet som skapar 
förutsättningar för fortsatt liv på jorden . 

Naturen är närvarande i Sissi Westerbergs konstverk – ofta i form av 
frågor om vad som är naturligt och var gränsen går mellan det naturliga och 
det skapade . Hon för oss nära våra egna kroppar, deras längtan, lycka och 
utsatthet . Hon låter den omgivande naturen komma till tals, genom både 
växter i sig och de ting som människan skapar med naturen som råvarubas . 
Utan egna givna svar utforskar hon därför också den naturliga instinkt som 
driver livet vidare – sexualiteten .  

– Alla människor inspireras av naturen . Det finns mönster och ornament 
som är mänsklighetens gemensamma – som återkommer över årtusenden, 
hav och kulturer . Ormbunkens organiska rundning och växtkraft är en 
sådan, säger Sissi Westerberg . 

Med lika stark förankring i Oceaniens kulturhistoria som i svenska 
skogar har Sissi Westerberg skapat en ormbunksformad skulptur av trä . 
Den är tillverkad i Indonesien och tronar nu i Avesta Art, med resning och 
snits som vore den en dalmåleriets kurbits . Samma skulptur återkommer i 
ett fotografiskt verk, där konstnären själv är den mänskliga gestalten . Där 
prunkar den på plats som kan väcka förundran – mellan hennes ben . 

Är kvinnan det frö ur vilket naturen växer? Eller längtan hon efter att 
förenas med naturen, att bli befruktad? Som kropp är människan alltid en 
del av naturen – finns den insikten även i hennes inre?  

Becoming är gemensam titel för verken, som också leder tankarna till 

fysisk sexualitet . Är kvinnan lycksaliggjord på egen hand och den gröna 
skönheten hennes njutning? Eller är hon, i sin maskulina trenchcoat, en 
blottare – eller i värsta fall själv ett offer för förövare? Svaren finns i varje 
betraktares föreställningsvärld . 

Sissi Westerbergs verk i Avesta Art inramar mynningen till en 
sexton meter hög masugn – en hålighet som omättligt sög i sig malm, 
kol och kalk i industriprocess under årtionden . Hennes frågor om 
tudelning och dubbelhet, om del och helhet, kan knappast få ett starkare 
ackompanjemang . 

I videoverket Drawing a line (Att dra en gräns) återkommer kvinnan i 
trenchcoat . Hennes avtryck blir rosa, och den tonårsskära färgen bildar 
provocerande kontrast till hennes egen mognad och till rockens maskulina 
uttryck . I en utsirad soffa med skimrande rosa klädnad välkomnar en 
organisk öppning som kan symbolisera varifrån vi kommer och vart 
vi längtar . I Becoming I har ett bordsben vuxit ut till trädgren – naturen 
bekräftar sin oövervinnlighet gentemot människan . 

– Det är djupt mänskligt att vilja komma närmare – närmare en annan 
människan, närmare sig själv, närmare naturen .  

Sissi Westerberg är född 1975 i Stockholm och utbildad vid Konstfack 
och Bezalel Academy of Arts i Jerusalem . Hon är konstnär men har också 
formgivit smycken och bruksföremål . I dag delar hon sin tid mellan Rejmyre 
i Östergötland och Providence i USA . Verket Drawing a line tillkom under 
hennes tid som Artist in Residence i Sydney . I fotografiska verk samarbetar 
hon med konstnären Daniel Peltz . Sissi Westerberg ställer ut bland annat i 
Sverige och USA .

Man is born of Nature and even when, where and how 
we humans live we seem to be fascinated by Nature . 
Maybe we carry a secret longing for Nature to be reborn, 
to contribute to a wholeness that creates the conditions 
for continued life on Earth . 

Nature is ever present in Sissi Westerberg’s work, 
often in the form of what is natural and where the 
boundary lies between the natural and the man made . 
She brings us closer to our own bodies, their yearning, 
happiness and vulnerability . She allows the Nature 
around us to express itself through plants themselves 

and the things people create using natural raw materials . 
Therefore, without obvious answers, she also explores 
the natural instinct that moves life forward – sexuality .

“Everybody is inspired by Nature,” says Sissi 
Westerberg . “There are patterns and ornaments common 
to mankind that recur over the millennia, oceans and 
cultures . The fern’s organic curve and vegetative power 
is an example,” says Sissi Westerberg .

Supported equally by the cultural history of Oceania 
and the Swedish forests, Sissi Westerberg has created a 
fern shaped sculpture of wood . It was made in Indonesia 

and now sits in state at Avesta Art with stature and style 
worthy of the richly decorated motif of a painting from 
Dalecarlia . The same sculpture recurs in a photographic 
work where the artist herself is the human figure . It 
stands in all its glory where it can arouse wonder – 
between her legs .

Is womankind the seed from which Nature grows? 
Or does she long to be united with Nature, to be 
fertilised? As a body, mankind is always a part of Nature, 
is there also insight in her inner recesses?”

The joint title for the works is Becoming which also 
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leads your thoughts to physical sexuality . Is woman 
made blissful by her own hand and the green beauty her 
fountain orgasm? Or is she, in a masculine trench coat, 
a flasher or, in the worst case, herself a victim for crime . 
The answer is in the mind of the onlooker .

Sissi Westerberg’s works at Avesta Art frames the 
opening to a sixteen-metre high blast furnace – a whole 
that insatiably sucked in ore, charcoal and chalk in the 
industrial process for decades . Her questions on splitting 
into two and duplicity, on part and whole can hardly 
have a stronger accompaniment .

In the video Drawing a line the woman in the trench 
coat returns . Her imprint is rose and the teenage pink 
colour provides a provocative contrast to her maturity 
and the coat’s masculine look . In an ornate sofa with 
shimmering rose covering, an organic opening that can 
symbolise from where we come and where we long to be 
bids us welcome . In Becoming I a table leg has grown out 
into the garden – Nature confirms it is invincible against 
mankind .

“It is very human to want to get closer, closer to 
another human being, closer to ones self, closer to Nature .”

Sissi Westerberg was born in 1975 in Stockholm 
and studied at the College of Arts, Crafts and Design 
and the Bezalel Academy of Arts in Jerusalem . She is an 
artist but has also designed jewellery and utility goods . 
She divides her time between Rejmyre in Östergötland 
and Providence in the USA . She produced Drawing a 
line during her time as Artist in Residence in Sydney . 
For photography she cooperates with the artist Daniel 
Peltz . Sissi Westerberg has exhibitions in countries like 
Sweden and the USA .
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Elegant utan att vara högdragen vakar Diana över ett hemligt gryningsland i 
det gamla järnverkets innersta . Strax i norr flyter älvvattnet i en gång så mäktiga 
Avestafors . Diana är jaktens och de vilda djurens gudinna, kommen ur romersk 
mytologi . Hennes namn bär spår av latinets ord för himmel och dagsljus, och i 
antikens Rom fanns också rottrådar till skog och fruktbarhet . 

Diana, som ju brukar avbildas i klassiska marmorskulpturer, skimrar även i 
Avesta Art som en gudinna med outsäglig skönhet . Men som jaktens gudinna 
kom Diana många människor nära, också i underklass och bland slavar, och 
i Hanna Vihriäläs tolkning tycks hon finna sig väl till rätta i detta arbetets 
tempel, Verket . Det skira porträttet silar vackert ljuset . Den som stiger tätt intill, 
ser att också det gudomliga kan tecknas med anspråkslösa material – småsten . 

Hanna Vihriälä hämtar gärna fragment från olika historiska epoker – från 
kulturer som en gång var människors liv och uttryck och som sedan i allt 
väsentligt förflyktigas . Kvar finns lämnade lågor som ännu kan brinna med 
förtrollande glans . Med placering i en ny tid får historiska brottstycken ny 
betydelse bland oss som inte har förutsättningar att minnas det som minnena 
själva bär . 

Så flätar konstnären samman olika tidsåldrar i oförutsägbara möten – som 
i människors drömmar och samtidigt som påminnelser om att vår samtid 
obevekligt är länkad till både dåtid och framtid . 

I Avesta Art finner Hanna Vihriälä spännande och sanna samband med 
den antika skulpturen Diana som länge prydde sin plats i slottet i Versailles som 
i sin tur tryggt tronade under koppartak från Avesta . De gamla koppartaken 

på Versailles sägs vara stulna och palatsets ståtliga kolonner vittrar sönder av 
vår tids luftföroreningar . Konsten i Avesta herrgård är gåtfullt förborgad för 
de flesta . Ny konst tar istället plats i slaggstensslottet som under glansfulla 
årtionden styrdes från herresätet men gjordes levande och framgångsrikt av de 
många arbetarna, möjliga att definiera som den underklass Diana skyddade .

Även en lilja blommar fram i det gamla järnverket i verk av Hanna Vihriälä . 
Under århundraden var den – stiliserad och stram – kunglig symbol för 
Frankrike . Ofta kommer den till uttryck i konstnärliga och textila mönster . 
Här har liljan den naturliga blommans vitalitet och blir mer en symbol för 
äkthet – och renhet – än makt . Ängeln Gabriel lär ha burit just en lilja i sitt 
möte med den unga Maria . Här, i Dianas sällskap, kan liljan manifestera 
det yrkeskunnande och äkta engagemang som är omvittnat i Avesta gamla 
järnverk . Inbyggd kontrast finns dock i konstverkets material, som är gelégodis, 
knappast förknippat med äkta vara . 

Hanna Vihriälä är en mångsidig konstnär som har gjort många verk i 
offentliga miljöer i olika material som stål och sten . Inte minst en gigantisk 
elefant, pusslad av 50 ton granit, i Åbo har väckt stor uppmärksamhet . Hon 
har haft rader av utställningar i Finland, övriga Europa och USA, och i Sverige 
bland annat medverkat i Örebro Open Art 2013 . 2014 är hon, utöver Avesta 
Art, bland annat engagerad för utställning i samverkan med Finlands museum 
för samtidskonst Kiasma och modeföretaget Marimekko . Hanna Vihriälä är 
född 1974 i Oulainen i Finland och utbildad vid konsthögskolorna i Tallin och 
Helsingfors .

Hanna Vihriälä

Elegant without being arrogant Diana keeps watch over a 
secret dawning land in the heart of the old ironworks . Just 
to the north flows elfish water in the once so mighty Avesta 
rapids . In Roman mythology Diana is the goddess of the 
hunt and wild animals . Her name bears traces of the Latin 
words for heaven and daylight and in ancient Rome there 
were also roots in the forest and fertility .

Diana, who is usually seen in classic marble statues, 
also shimmers at Avesta Art as a goddess of indescribable 
beauty . But, as the goddess of the hunt, Diana was close to 
many people’s hearts even among the lower classes and 

slaves and in Hanna Vihriälä’s interpretation she comes 
into her own in this temple of work, The Works . The 
ethereal portrait filters the light beautifully . That which 
rises close by shows that the divine can also be drawn in a 
simple material – pebbles .

Hanna Vihriälä loves to take fragments from various 
historical epochs, from cultures that were once people’s 
lives and expressions, and which later in all essence 
evaporated . All that is left is flames which still can burn 
with an enchanting lustre . Being placed in a new time, 
historical fragments gain new significance for us who 

haven’t the ability to remember that which memories 
themselves stand for .

In this way the artist twines together different eras in 
unpredictable assemblies just as in people’s dreams at the 
same time as a reminder that our time is inexorably linked 
to both the past and the future .

At Avesta Art Hanna Vihriälä discovers exciting and 
true connections with the ancient statue of Diana which 
has long adorned the palace at Versailles which in turn was 
securely enthroned under the copper roof from Avesta . 
The old copper roof at Versailles is said to have been stolen 
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and the stately columns are being eroded by today’s air 
pollution . Art at Avesta manor house is mysteriously 
hidden from the majority . Instead new art is taking its 
place in the slag stone palace which in its heyday was run 
from the manor but was made living and successful by 
the many workers who can be seen as the lower class that 
Diana protected .

A lily also blooms in the old ironworks in the work of 
Hanna Vihriälä . For centuries, stylised and austere, it was 
on the royal coat of arms of France . It often appears in art 
and patterns on textiles . Here the lily has the real flower’s 

vitality and is more a symbol of authenticity and purity 
than of power . The Angel Gabriel is said to have carried 
such a lily when he appeared to the Virgin Mary . Here, 
in the company of Diana, the lily can display the skill and 
true devotion to which the old Avesta ironworks bears 
witness . There is however contrast built into the material 
of this work of art – wine gums – something not normally 
associated with the real thing .

Hanna Vihriälä is a versatile artist many of whose 
works in materials such as steel and stone are on display in 
public places . Not least is a giant elephant made of 50 tons 

of granite in Åbo which has attracted a lot of attention . She 
has had a series of exhibitions in Finland, other countries 
in Europe, the USA and Sweden including Örebro Open 
Art 2013 . In 2014, apart from Avesta Art, she is involved 
in an exhibition together with Kiasma, Finland’s museum 
of contemporary art, and the fashion house Marimekko . 
Hanna Vihriälä was born in 1974 in Oulainen, Finland 
and studied at the colleges of art in Tallinn and Helsinki . 
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Verket The Works
Järnet rann i vitglödande strömmar, blev till plåtar, trådar och framtidstro 
i samhällsbygget som förnyade Sverige . Avesta var tidigt på arenan när 
den storskaliga industrialismen tog fart . Den första masugnen i det då så 
moderna järnverket blåstes på 1874 . Arbetarna med yrkesskicklighet, flit 
och värdighet var nyckelpersoner . Men utan visionärer och entreprenörer 
hade Avesta – och världen – aldrig vågat språnget till en ny tid . Initiativet i 
Avesta är starkt förknippat med Hampus August Cornelius som också gick i 
spetsen för järnvägsutbyggnad, massaindustri, elkraft och telefoni . 

120 år senare var järnverket sedan länge gammalt . Glöden hade falnat, 
valsarna hade slutat att rulla . Industriminnet var i Avesta kommuns ägo – 
räddat från att bli en ruin . Kulturchef Lars Åke Everbrand såg sig nyfiket 
omkring – sökte ny laddning för att skapa ny framtidstro . Så föddes Avesta 
Art: Samtidskonst ger ny hetta när järnhyttan blir konsthall! En utställning 
av unik art! 1994 inleddes arbetet, 1995 hölls premiärutställningen . 
Mottagandet från både konstnärer och besökare var omedelbart, stort och 
positivt . 

Avesta Art har placerat Avesta på konstens karta . Tolv Avesta Art-
utställningar har hittills visat verk av 183 konstnärer och samlat fler än  
300 000 besökare . Gensvaret för samtidskonst har inspirerat Avesta 
kommun att välja konstnärliga uttryck också för att tolka och tydliggöra 
industrihistorien . I martinverksopera och interaktiva gestaltningar av 
masugnarnas funktion förenas teknik, skönhet och lekfullhet – en satsning 
som är internationellt prisbelönt . 

Med nya ögon ser Avestaborna och Avesta kommun nu på det anrika 
industriområdet Koppardalen . De vackraste byggnaderna från järnverkets 
epok lyfts fram och får ny betydelse som arbetsmiljö för design- och service-
kontor – enligt arkitekturrådet finns här Dalarnas vackraste arbetsplats . 
Kontakten mellan det industriella kulturarvet och köpstaden förstärks . 
Under valvslagna tak i underjorden väntar kulturarvet från den äldsta 
industrihistorien, 1600-talets kopparbruk . År 2010 startade Avesta Art 
Academy med egen konstskola och värdefulla seminarier för konstnärer, 
curators och beslutsfattare .

”Fabriken” av Jörg Jeschke i Avesta Art 2011 .  ”The Factory” by Jörg Jeschke, Avesta Art 2011.
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The iron ran in white-hot streams and was turned into sheets, wire and optimism for 
the future in the building of a society that regenerated Sweden . Avesta was among the 
first when large-scale industrialism gathered speed . The first blast furnace in the ever so 
modern ironworks first breathed life in 1874 . The workers with craftsmanship, diligence 
and dignity were the key to success . But without visionaries and entrepreneurs, Avesta – 
and the world – would have never dared take the leap into a new age . The initiative in 
Avesta is strongly bound to one man, Hampus August Cornelius, who was also at the 
forefront in the expansion of the railways, the pulp industry, electric power and telephony .

120 years later the ironworks had for a long time been a thing of the past . The glow 
had faded, the rolling mills had stopped rotating . The industrial memory was owned 
by Avesta, saved from becoming a ruin . Cultural director Lars Åke Everbrand looked 
around, searching for a source of energy to recreate that optimism for the future . And 
Avesta Art was born – contemporary art would generate heat by turning the smelting 
house into an art gallery! An exhibition of unique art! The work started in 1994 the 
premier was held the following year . The reaction from both artists and visitors was 
immediate and enthusiastic .

Avesta Art has firmly placed Avesta on the art map of Sweden . Twelve Avesta Art 
exhibitions have so far shown the works of 183 artists and attracted over 300,000 
visitors . The response to contemporary art has also inspired Avesta to choose artistic 
expression to interpret and clarify industrial history . The Martin Hearth Opera and the 
interactive display of the blast furnace’s function combine technology, beauty and light-
heartedness – works that have won prizes internationally . 

The community of Avesta now looks at the historical Koppardalen industrial 
site with new eyes . The most beautiful buildings from the age of the ironworks are 
highlighted and take on new importance as design and service offices which, according 
to the architectural council, are the most beautiful workplaces in Dalarna . The contact 
between the industrial heritage and the modern commercial city are reinforced . 
Underground under the arched roof awaits a cultural heritage from the origins of the 
industrial age, the 17th century copper works . In 2010, Avesta Art Academy started 
with its own art school and valuable seminars for artists, curators and decision makers .
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Björn Lövins Galleri
Känslor av andakt och vördnad infinner sig i Björn Lövins galleri, öppnat i 
Avesta Art . Högresta, stiliga och värdiga står här Dädsker . Vid en första anblick 
tycks skulpturerna hålla slaggstensmuren på plats . I själva verket ger de sitt stöd 
till var och en av oss – till människovärdet . Titlen Dädsk ska utläsas ”Det är du 
som kan!” . Skulpturerna bär Björn Lövins signum . Den enskilda människans 
okränkbarhet och – samtidigt – hennes självklara delaktighet i en gemenskap, 
ett kollektiv, är grundvärden som återkommer i hans konstnärsskap .

I centrum i galleriet står vagnen Full fart framåt, ett verk från 1988 och 
utställningen C – Kampen om verkligheten i Stockholms kulturhus . Här 
antog konstnären rollen som antropolog och utforskade, i en tänkt framtid, 
spillrorna av 1900-talets konsumtionssamhälle . Sportbilen är på ett plan lätt 
att identifiera . I material och enkelhet knyter den samtidigt an till utgrävningar 
av kulturer, fjärran från västerländsk motortid . Den livfulla målningen Vid 
floden (1995) sträcker sig bortom tid och rum . 

Björn Lövin var en av vår tids största bildkonstnärer . Han var med och 
introducerade installationskonsten i Sverige med omskakande utställningar 
i Moderna Museet och Kulturhuset i Stockholm . Hans internationellt stora 
erkännande är bara blygsamt känt bland oss svenskar . 1981 intog Björn Lövin 
det prestigefyllda kulturhuset i Paris, Centre George Pompidou, med en 
gigantisk utställning som också rymde ett då helt nytt fenomen, videokonst . 

Lövins konst fick aktningsvärda rubriker i tidningen Le Monde – en 
bekräftelse som imponerade mycket på hans franska värdar . När FN 1992 höll 
den stora miljökonferensen i Rio de Janeiro inbjöds tjugo av världens främsta 
skulptörer och målare att medverka med sin konst . Europa representerades 
av bland andra Björn Lövin som visade en enorm skulptur, Kulturmotor, en 
maniokapress av ädelträ från Amazonas . 

Konstnären Björn Lövin gick ur tiden 2009 . Han var född i Falun 1937 
och utbildade sig i unga år i Barcelona och vid universiteten i Stockholm och 
Uppsala . Han var bosatt i Dicka i Avesta kommun, i Stockholm och sina sista 
år i kyrkbyn i Folkärna . Björn Lövin deltog i Avesta Art 1997 och följde med 
skarp blick alla Avesta Art-utställningar . Endast tre konstnärer är tillägnade 
egna rum i Moderna Museet i Stockholm: Pablo Picasso, Andy Warhol och 
Björn Lövin . Tack vare gåvor från konstnärens döttrar har Avesta Art nu ett 
eget Björn Lövin-galleri .

Under konstsommaren 2014 visas filmen ILAC – Till minnet av en stor 
man som Björn Lövin gjorde till utställning i Göteborgs konsthall 1972 . 
Verket fokuserar på kommersialismens utbredning och som symbol 
framträder försäkringsbolaget ILAC med sin slogan: ”Happiness is our 
business” – lycka är vår affär . Konsumtionssamhället och människans fria 
– eller påtvingade – val står i fokus .



There is a feeling of reverence and awe in the newly-opened Björn Lövin Gallery in 
Avesta Art . Stately, stylish and dignified stands Dädsker . At first glance the sculptures 
seem to support the slag-stone wall while in actual fact they give their support to each 
one of us – to human dignity . The name Dädsk stands for the Swedish ‘Det är du som 
kan!’, “You can do it” . The sculptures carry the characteristic mark of Björn Lövin . The 
sanctity of the individual and, at the same time, their participation in a fellowship, a 
community, is a basic principle for his artistic work .

In the centre of the gallery is the car Full fart framåt (Full Speed Ahead), from 
1988 at an exhibition in Kulturhuset in Stockholm . Here the artist adopted the role of 
anthropologist and explored, in an imaginary future, the debris from the 20th century 
consumer society . The sports car is easy to identify on one plane . At the same time its 
material and simplicity link it to excavations of cultures remote from western society’s 
love of the motor car . The vital painting from 1995 Vid floden, (By the River), stretches 
beyond time and space .

Björn Lövin was one of the greatest artists of our time . He participated in the 
introduction of installations in Sweden with shocking exhibitions at the Museum 
of Modern Art and Kulturhuset in Stockholm . That he was widely appreciated 
internationally is hardly known in Sweden . In 1981 he took the prestigious Pompidou 
Centre in Paris by storm with a gigantic exhibition which also included a completely 

novel phenomenon, video art . The headlines in Le Monde showed great respect 
for Lövin’s work, a confirmation that greatly impressed his French hosts . When the 
UN held a major environmental conference in Rio de Janeiro in 1992, twenty of the 
world’s leading sculptors and painters were invited to participate with their works . 
Björn Lövin was among those who represented Europe with his enormous sculpture 
Kulturmotor, (Culture Motor), a cassava press made of hardwoods from the Amazon 
forests .

The artist Björn Lövin passed away in 2009 . He was born in Falun in 1937 and 
as a young man studied in Barcelona and at Stockholm and Uppsala Universities . He 
lived in Dicka near Avesta, in Stockholm and in his last years in the village of Folkärna . 
Björn Lövin took part in Avesta Art in 1997 and followed all the Avesta Art exhibitions 
with a critical eye . Only three artists have their own room at the Museum of Modern 
Art in Stockholm – Pablo Picasso, Andy Warhol and Björn Lövin . Thanks to the kind 
donations of his daughters Avesta Art now has its own Björn Lövin Gallery .

During the art summer of 2014 the film ILAC – To the memory of a great man will be 
shown in the gallery . The film was made by Björn Lövin and displayed in Gothenburg 
art gallery in 1972 . The work focuses on the spread of commercialism and the ILAC 
insurance company with its slogan Happiness is our business is presented as a symbol of 
this . The focus is on the consumer society and people’s free – or compelled – choice .

35
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Lennart Rodhe, 1916-2005 
Avestaström
En nestor i svensk konst, Lennart Rodhe, tolkade Avesta i ett mönsterpussel, 
som mäter mer än tjugo kvadratmeter: Älven och älvvattnet, som en gång 
drev järnverket . Det glödande järnet, som strömmar ur masugn . Kulturen, 
som glittrar och lyser i gröna slingor och vita blommor .

 Lennart Rodhe medverkade i Avesta Art 1997 . Avestaström visades 
sedan på affischtavlor i Europas kulturhuvudstad 1998, Stockholm, och 
finns nu i Läggesta järnvägsstation, nära Grafikens hus i Mariefred . 

Avestaström (Avesta Stream)
A Nestor of Swedish Art, Lennart Rodhe, interpreted Avesta in a giant puzzle that 
covers more than 20 sq . m . The river and its water that once powered the ironworks . 

Konst i själva verket  Art in The Works

Grass

Avesta väljer att konstnärligt gestalta industriarvet . Konst från vår egen tid samspelar med det gamla järnverkets 
skimrande slagg och mäktiga arkitektur . 192 konstnärer har under åren 1995-2014 deltagit i tretton Avesta Art-
utställningar . En rad verk dröjer kvar . 

Avesta has chosen to present its industrial  heritage artistically.  Contemporary art inter-acts with the shimmering slag and 
majestic architecture of the old ironworks. 192 artists have participated in Avesta Art’s thirteen exhibitions from 1995 to 
2014. A number of works of art remain.

The glowing iron that once flowed out of the blast furnace . The culture that glitters and 
illuminates in green strands and white flowers .

 Lennart Rodhe participated in Avesta Art 1997 . Avestaström then appeared on 
billboards in Europe’s Cultural Capital 1998, Stockholm, and now hangs in Läggesta 
railway station, near Grafikens hus in Mariefred .

Kjell Engman, f. 1946
Vita frun
Smederna, arbetsklädda i vitt och svart, dras med i gäckande, förförisk dans 
av hyttans vita fru . Vem är hon, den sägenomspunna kvinnan, som i hyttans 
dunkel både frestar och skrämmer? Bär vita frun alltid varsel om olycka – 
eller finns hos henne också en vänlig lekfullhet, som spelar alla ett spratt? 
Kanske smederna vet… 

Kjell Engman tolkar hyttans liv – och dess tid – i en värld av glas-konst . Här 
finns arbetarna som höll hytta och martinverk i gång . Här rinner vitglödande 
järn . Här samlas herrskapsfolket till fest . Musiken är konstnärens egen 
komposition . Kjell Engman medverkade i Avesta Art 2006 .  

Vita frun (The White Wife)
The blacksmiths, dressed in their working clothes in black and white, are brought 
together in a seductive dance by the white wife of the smelting house .  Who is she, this 
mythical woman who in the gloom of the smelting house both attracts and repels? Is 
she an omen of accidents – or does she also come with friendly playfulness to plays 
practical jokes on everyone? Maybe the smithies know . . . 

Kjell Engman portrays the life of the smelting house – and its times – in a world 
of crystal art . Here you can see the work-ers who kept the smelting house and the 
open-hearth works going . The iron runs white-hot here . The gentlefolk gather here for 
festivities . The music was written by the artist himself . Kjell Engman participated in 
Avesta Art 2006 .  
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Sonja Nilsson, f. 1977
Korridor 
Med samma lockelse och obehag som ändlösa hotellkorridorer bjuder, 
välkomnar Sonja Nilssons konstverk . Långt bort skymtar besökaren spegel-
bilden av sin egen ryggtavla . Det är som att på avstånd följa sig själv . Vem är 
jag och vad styr mig, är frågor som konstnären vill väcka genom Korridor, 
där besökaren blir en del av konstverket . Sonja Nilsson medverkade i Avesta 
Art 2006 .

Korridor (The Corridor)
Sonja Nilsson’s work welcomes you with the same fascination and unease of 
endless hotel corridors . Far away you get a glimpse of the reflection of your 
own back . It is like following yourself at a distance .  Who am I and what 
controls me are the questions the artist wants to put with Korridor, where 
the visitor becomes a part of the work of art .  Sonja Nilsson participated in 
Avesta Art 2006 .
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Tomas Nordberg, f. 1948
Ett stycke tid
Konstverket i sig ger blott en början – det fångar blicken och för konstnärens 
talan . Genomskinliga ytor låter blicken glida vidare, till något bortom 
själva verket . Ett stycke tid ger en förnimmelse av den förlösande elden vid 
järnframställningen i hyttan .  Tomas Nordberg medverkade i Avesta Art 
1995 .  

Ett stycke tid (A Piece of Time)
The work of art in itself does not make much of an impression – it catches the eye 
and relays the artist’s message . Transparent surfaces allow the gaze to move on to 
something beyond the work of art itself . Ett stycke tid gives a sensation of the release 
the fire gives when making iron in the smelting works . 
Tomas Nordberg participated in Avesta Art in 1995 .  

Arijana Kajfes, f. 1963
Masgud 
Arijana Kajfes arbetar i gränslandet mellan konst och naturvetenskap, ofta 
fysik . Med sitt vänliga, vaksamma öga iakttar masguden besökaren som stiger 
in i masugnen . Ögat lånas från en annan besökare som i hemlighet betraktar 
skeendet .  Arijana Kajfes medverkade i Avesta Art 2004 . 

Masgud (The Blast God)
Arijana Kajfes works at the interface between art and natural science, often physics . 
With its usual sharp eye, the god observes the visitor entering the blast furnace . The eye 
is borrowed from another visitor who is watching the event in secret . Arijana Kajfes  
participated in Avesta Art 2004 . 
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Bo Ek, f. 1954
Arbetets målningar
I två stora målningar stiger Avestakonstnären Bo Ek in till arbetarna vid 
masugn och martinverk, fångar deras anletsdrag vid tunga men också 
ansedda sysslor, förmedlar ugnarnas heta strålning och spelet mellan ljus 
och mörker . I en exteriör speglar han hyttan i verksamhet med livet på 
hyttbacken . 

Work’s paintings
In two major works of art, Avesta artist Bo Ek becomes one of the workers 
at the blast furnace and open-hearth works, captures their features in the 
heavy but distinguished tasks, conveys the hot radiation from the ovens and 
the interplay between light and dark . In an exterior he portrays life around 
the smelting house in its heyday . 

Torbjörn Grass, f. 1953
En tid fylld av liv - Martinverksopera
I ett musikaliskt verk vid martinugnarna tolkar tonsättaren Torbjörn 
Grass arbetarnas liv, längtan och drömmar . Charlie Hellberg har gjort 
scenografin . Operan är skapad för Verket . 

Torbjörn Grass har också medverkat i utformningen av Opera Tactile 
som låter fjädrar, rör och andra material från industrin bli instrument i en 
sal för musikaliskt skapande .

A Time Filled with Life – Open Hearth Opera 
In a musical work by the open-hearth furnace, the composer Torbjörn Grass portrays 
the workers’ lives, yearnings and dreams . The stage design is by Charlie Hellberg . The 
opera was written for the Works .

Torbjörn Grass has also participated in the design of Opera Tactile where springs, 
pipes and other materials from industry become instruments in a room for musical 
creation .

 

The Interactive Institute
Män som faller
Konstverk av Robert Brecevic om fritt fallande maskulinitet, om integritet 
och bräcklighet, om närvaro…

Delay Mirror
Konstverk om självbild kontra avbild, om identitet och verklighets-
uppfattning . Verket är konstnärligt skapat av Magnus Jonsson och Tobi 
Schneidler, programmerat av Robert Brecevic och Fredrik Petersson .     

Män som faller (Men who are Falling)
A work of art by Robert Brecevic about masculinity in freefall, about integrity and 
susceptibility, about presence . . .

Delay Mirror
A work of art about the picture we have of ourselves compared to that other people 
have of us, about identity and conception of reality . The work has been created by 
Magnus Jonsson and Tobi Schneidler, and programmed by Robert Brecevic and 
Fredrik Petersson . 
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Alla medverkande konstnärer sedan starten   All the artists who have participated since the start

Avesta Art 1995 
Lars Andersson, Sverige

Åsa Andersson, Sverige

Ingemar Aulin, Sverige

Channa Bankier, Sverige

Bengt Berglund, Sverige

Kristina Bergkvist Selder, Sverige

Helene Billgren, Sverige

Max Book, Sverige

Lena Cronqvist, Sverige

Erland Cullberg, Sverige

Jörgen Fogelquist, Sverige

Enno Hallek, Sverige

Jörg Jeschke, Sverige

Peter Johansson, Sverige

Olle Kåks, Sverige

Inga-Lill Lagergren, Sverige

Edna Martin, Sverige

Suzanne Nessim, Sverige

KG Nilson, Sverige

Tomas Nordberg, Sverige

Marja Sikström, Sverige

Maud Spangenberg, Sverige

John Stenborg, Sverige

Iréne Vestman, Sverige

Eva Zettervall, Sverige

Charlotte Öberg, Sverige

Avesta Art 1997
Trine Folmoe, Norge

Meta Isæus Berlin, Sverige

Jonas Kjellgren, Sverige

Thomas Knarvik, Norge

Malin Lager, Sverige

Lisa Larson, Sverige

Björn Lövin, Sverige

Odd Nerdrum, Norge

Helmtrud Nyström, Sverige

Karl Axel Pehrson, Sverige

Jane Reumert, Danmark

Carl Fredrik Reuterswärd, Sverige

Lennart Rodhe, Sverige

Svante Rydberg, Sverige

Martin Wickström, Sverige

Avesta Art 1998
Johanna Aalto, Finland 

Olga Bergmann, Island

Olle Bonniér, Sverige

Lars Englund, Sverige

Erik Frandsen, Danmark 

Magnus Kjartansson, Island

Eva Koch, Danmark

Louisa Matthiasdottir, Island

Katarina Norling, Sverige

Bjørn Nørgaard, Danmark

Jyrki Poussu, Finland

Bjørn Ransve, Norge

Jenny Rydhagen, Norge

Bjørn-Sigurd Tufta, Norge

Rafael Wardi, Finland

Avesta Art 2000
Anna Anders, Tyskland

Frank Bauer, Tyskland

Jim Berggren, Sverige

Åsa Cederqvist, Sverige

Bea Emsbach, Tyskland 

Paul Granjon, Wales

Margareta Hesse, Tyskland

Sture Johannesson, Sverige

Tia Johansson, Sverige

Anna Kindgren, Sverige

Sean O´Reilly, Wales

David Shepherd, Wales 

Stig Sjölund, Sverige

Lars Wikström, Sverige

Sue Williams, Wales 

Avesta Art 2002
Eugènia Balcells, Spanien

Kent Boholm, Sverige

Gloria Friedmann, Tyskland

Marcus Kiel, Tyskland

Tuula Lehtinen, Finland

Henrietta Lehtonen, Finland

Lisbeth Lind, Sverige

Gintaras Makarevicíus, Litauen

Audrone Petrasiunaite, Litauen

Jaume Plensa, Spanien

Egle Rakauskaite, Litauen

Charles Sandison, Finland

H D Schrader, Tyskland

Paco Simón, Spanien

Jyrki Siukonen, Finland 

Avesta Art 2004
Thomas Broomé, Sverige

Yrjö Edelmann, Sverige

Keathy Ericsson-Jourdan, Åland 

Cecilia Falk, Sverige

Guy Frisk, Åland

Magdalena Hellström-Zimmermann, Tyskland 

Ulrica Hydman-Vallien, Sverige

Arijana Kajfes, Sverige

Mikael Richter, Sverige 

Tage Wilén, Åland

Avesta Art 2006
Modhir Ahmed, Sverige

Kjell Engman, Sverige

Torbjörn Grass, Sverige

Tina Gverovic, Kroatien

Karin Gustavsson, Sverige

Åsa Jacobson, Sverige

Mats Lodén, Sverige

Ines Matijevic, Kroatien

Ebba Matz, Sverige

Sonja Nilsson, Sverige

Ken Sato, Sverige

Johan Thurfjell, Sverige

Soile Yli-Mäyry, Finland

Avesta Art 2008
Antun Božicevic, Kroatien

Nicolas Cesbron, Frankrike

Thomas Dellacroix, Frankrike

Agnieszka Dellfina, Frankrike

Ana Husman, Kroatien

Michael Johansson, Sverige

Michael Kalish, USA

Alem Korkut, Bosnien Hercegovina  

Kristina Lenard, Kroatien

Toni Meštrovic, Kroatien 

Magnus Monfeldt, Sverige

Damir Ocko, Kroatien

Ivana Pegan Bace, Bosnien Hercegovina

Lala Rašcic, Bosnien Hercegovina

Britt-Marie Rydberg, Sverige

Birgitte Söndergaard, Sverige

Marko Tadic, Kroatien

Zlatan Vehabovic, Bosnien Hercegovina  

Silvio Vujicic, Kroatien

Avesta Art 2010
Andreas Charalambous, Cypern

Panicos Chrysanthou, Cypern

Emin Çizenel, Cypern

Pola Hadjipapa McCammon, Cypern

Serap Kanay, Cypern

Anber Onar, Cypern

Karin Amnå-Lindberg, Sverige

Jan Cardell, Sverige

Brad Howe, USA

Anders Hultman, Sverige

Julie Leonardsson, Sverige

Marie Långhans, Jonsson, Sverige

Charlotta Östlund, Finland

Avesta Art 2011
Hanna Beling, Sverige

Nygårds Karin Bengtsson, Sverige

Michael Ellburg, Sverige

Helena Blomqvist, Sverige

Eric Dyer, USA

Kaj Engström, Sverige

Pontus Ersbacken, Sverige
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Gabriella Göransson, Norge

Henry Grahn Hermunen, Finland

Jörg Jeschke, Sverige

Sara Lundberg, Sverige

Anders Stimmer, Sverige

Stina Wirsén, Sverige

Ulrika Minami Wärmling, Sverige

Avesta Art 2012
Vanna Bowles, Sverige

Giacomo Costa, Italien

Mikael Ericsson, Sverige

Johnny Boy Eriksson, Sverige

Pontus Ersbacken, Sverige

Henry Grahn Hermunen, Finland

Andreas Johansson, Sverige

Lena Johansson, Sverige

Matti Kalkamo, Finland

Achilleas Kentonis, Cypern

Johannes Nyholm, Sverige

Maria Papacharalambous, Cypern

Cassandra Rhodin, Sverige

Topi Ruotsalainen, Finland

Inger  Sandberg, Sverige

Lasse Sandberg, Sverige

Guangjuan Zhang, Sverige

Avesta Art 2013
Gunilla Bergström, Sverige

Mikael Ericsson, Sverige

Carolina Falkholt, Sverige

Lucy Glendinning, England

Lina Jaros, Sverige

Joakim Johansson, Sverige

Matti Kalkamo, Finland

Ingalena Klenell, Sverige

Alessandro Lupi, Italien

Maria Nordin, Sverige

Aleksandra Stratimirovic, Sverige

Lee Yongbaek, Sydkorea

Guangjuan Zhang, Sverige
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Verkförteckning  List of Art
Rashad Alakbarov
f/b 1979

Flying Man
Järn / Iron
Courtesy of the artist and Yay Gallery

Miniature
Järn / Iron
Courtesy of the artist and Yay Gallery

SHOW ME ArT
Järn / Iron
Courtesy of the artist and Yay Gallery 

Cecilia Cronelid
f/b 1974

Building pieces (foto sid 5 / photo page 5)
Drawing pieces
Björkplywood
Birch plywood

Tom Hunter
f/b 1965

Tea Dance
Fotografi, C-print tagen med hålkamera
Photography, C-print, taken by pinhole camera

The Death of Coltelli
Fotografi C-print, från serien Unheralded Stories
Photography, C-print from the serie Unheralded Stories

Hackney Cut
Fotografi C-print, från serien Unheralded Stories
Photography, C-print from the serie Unheralded Stories

Mole Man
Fotografi C-print, från serien Unheralded Stories
Photography, C-print from the serie Unheralded Stories

Fall of the Night
Fotografi C-print, från serien Unheralded Stories
Photography, C-print from the serie Unheralded Stories

Alie street
Fotografi, C-print tagen med hålkamera
Photography, C-print, taken by pinhole camera

The rio
Fotografi, C-print tagen med hålkamera
Photography, C-print, taken by pinhole camera

Evangelical reformed
Fotografi, C-print tagen med hålkamera
Photography, C-print, taken by pinhole camera

Chatsworth Baptist Hall 
Fotografi, C-print tagen med hålkamera
Photography, C-print, taken by pinhole camera

Mildmay Social Club
Fotografi, C-print tagen med hålkamera
Photography, C-print, taken by pinhole camera

St. Joseph’s Hospice Chapel
Fotografi, C-print tagen med hålkamera
Photography, C-print, taken by pinhole camera

Bethnal Green Working Men’s Club
Fotografi, C-print tagen med hålkamera
Photography, C-print, taken by pinhole camera

Mildmay Snooker Hall
Fotografi, C-print tagen med hålkamera
Photography, C-print, taken by pinhole camera

St. Dominics
Fotografi, C-print tagen med hålkamera
Photography, C-print, taken by pinhole camera

St. Michael and All Angels Church Hall
Fotografi, C-print tagen med hålkamera
Photography, C-print, taken by pinhole camera

Alessandro Lupi
f/b 1975

Space specific (foto omslag / photo cover)
Platsspecifik installation, blandteknik
Site specific installation, mixed media

Jarmo Mäkilä
f/b 1952

Across the Swamp
Olja på duk / Oil on canvas
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The Magic circle
Olja på duk / Oil on canvas

Bodom
Olja på duk / Oil on canvas

How high is Moon
Olja på duk / Oil on canvas

Gonadotropins excretion-rite of Passage
Olja på duk / Oil on canvas 

The King’s bow
Olja på duk / Oil on canvas

Burnt Country
Installation / Mixed media

The Castle of Cobweb 
Installation / Mixed media
Lord of the Flies 
The Throne of Blood
Installation / Mixed media

Jens Peterson-Berger, Olov Ylinenpää
i skogen ibland
f/b 1982, 1983
Ajna
Interaktiv musikmaskin, blandteknik
Interactive music machine, mixed media 
Glänta / Glade
Installation med interaktivt ljudverk, mixed media
Installation with interactive sound composition, mixed media
Ljusdesign: 
Cecilia Cronelid, Jens Peterson-Berger, Olov Ylinenpää

Veronika Psotková
f/b 1981

Bikini club
Ståltråd, syntetisk polish (foto sid 4 / photo page 4)
Wire figures - Rabitz mesh, synthetic polish

Sauna
Ståltråd, UV-färg
Wire figures - Rabitz mesh, UV paint

Two
Polyester

Blow it up, Blow it out
Acrystal

Aleksandra Stratimirovic
f/b 1968
Andas djupt / Deep breath
Platsspecifik installation
Site specific installation

Sissi Westerberg
f/b 1975

Becoming II
Träskulptur, Fotografi
Wooden sculpture, Photography

return
Mekanisk skulptur, blandteknik
Mecanic sculpture, mixed media

Becoming I
Skulptur, trä / Wooden sculpture

Drawing a line (foto sid 4 / photo page 4)
Video

Hanna Vihriälä
f/b 1974

Versailles garden view
Platsspecifik installation, bestående av verken nedan
Site specific installation installation, 
including the works below

Diana
Krossad sten, lina
Crushed stone, line

In the Daylight
Fjärilar, hink och spade i brons
Butterflies, shovel, bucket in bronze

Lily
Godis, nålar, styropor, canvas
Mixed candies, pins, styropore, canvas

Seepia
Papper, godis, nålar
Paper, mixed candies, pins
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TACK TILL SAMVERKANDE / THANKS TO
Konstkonsulent Jordi Arkö, Länskonst Dalarna, Landstinget Dalarna
Guidi & Schoen Arte Contemporanea, Genua
Galerie Forsblom, Helsingfors
Härjedalens Kulturcentrum, Lillhärdal
Purdy Hicks Gallery, London
Yay Gallery, Baku

EKONOMISKA BIDRAG / FINANCIAL SUPPORT
Landstinget Dalarna, Kultur- och bildningsnämnden
Statens kulturråd
Innovativ Kultur
Tjeckiska Centret i Stockholm
Arbetsförmedlingen Avesta

SPONSORER / SPONSORS
Avesta Smide
Avesta Tidning
Dala Demokraten
EK´S Plåt & Vent-Service AB
AB C .A . Östberg
Karl Hedin
M-logistics Oy
Per Kvadrat
Best Western Star Hotel
Sundh Fastigheter
Gunilla Berglund, skogsägare
Lillebil Lundkvist, keramiker
Karlbo Handelsträdgård

LEDNINGSGRUPP / EXECUTIVE GROUP
Lars Åke Everbrand, Kenneth Linder, Caroline Gustafsson, Karin Perers

KONSTNÄRSURVAL / SELECTION OF ARTISTS
Caroline Gustafsson och Kenneth Linder

KONSTHÄNGNING / ART DISPLAY
Caroline Gustafsson, Carl Erik Dahlberg, Hans Nilsson

AVESTA ART 2014 ARRANGERAS AV AVESTA KOMMUN
ORGANISED BY THE TOWN OF AVESTA

LJUSSÄTTNING / LIGHTING
Adam Ander Nedzewicz, TWOLight

ARBETSGRUPP / TEAM
Lena Jonsson, Anders Hägglund, Lina Josefsson, Jari Nikula, Lars Per 
Eriksson, Suzanne Carlzon, Johan Hagman, Eva Haglund, Cecilia 
Lundvall, Randi Schmidt, Inger Mathsson, Solweig Palm, Kerstin Bohlin

KATALOGOMSLAG / CATALOGUE COVER
Detalj av Alessandro Lupis verk Space specific.
Space specific by Alessandro Lupi, detail

FOTO / PHOTO
Therése Asplund, Ateljé Linslusen

ILLUSTRATION 
Jan-Erik Pettersson

TEXT
Karin Perers

ÖVERSÄTTNING / TRANSLATION
Richard Emery, Fair Copy

GRAFISK FORM / LAYOUT
Katarina Hultqvist, STUART, www .stuart .pro

TRYCK / PRINTED BY
Centrumtryck AB, Avesta

ISBN
978-91-980437-2-3

© Kultur Avesta, Avesta kommun

2014
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Mellanplan/Floor 3
Alessandro Lupi

Kransplan/Floor 4
Tom Hunter
Jarmo Mäkilä
Aleksandra Stratimirovic
Sissi Westerberg

Martinhallen/Floor  00
Rashad Alakbarov 
Jarmo Mäkilä
i skogen ibland
(Jens Peterson-Berger och 
Olov Ylinenpää)
Veronika Psotková 
Hanna Vihriälä

Markplan/Floor 1
Cecilia Cronelid
Jarmo Mäkilä

Entréplan/Floor 2
Veronika Psotková

Avesta Art 2014

Masugnshallen/Floor  0
Rashad Alakbarov
Jarmo Mäkilä
Veronika Psotková
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