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Det stora trädäcket, byggt runt hästkastanjen vid ingången till Fabriksgatan, är en del av RAKE-
TAs konstnärliga gestaltning för Kulturkvarteret. Gestaltningen tituleras som en triptyk och har 
titeln “3 sånglinjer, 2 träd, 1 å” som bygger på ett konstnärligt utforskande av platsen kring Kul-
turkvarteret och en process som pågått över en längre tid. Trädäcket är ämnat som en plats för 
vila, möten och händelser. Dess böljande form speglar den intilliggande Svartåns rörelser, som 
en vattenlinje eller en höjdkurva hämtad ur landskapet som ån rinner igenom. Genom att lägga 
en hand eller en kind mot däcket kan du höra  Svartåns “röst” i form av vibrationer. Ljudverket 
bygger på bearbetat ljud som hämtats från Svartån med hjälp av ljudupptagning. 

 Sånglinjerna utgörs av en serie promenader på olika teman som ägt rum under ledning av 
guider med kunskap inom områden som arkitektur, poesi, geografi och historia. Syftet med 
promenaderna och samtalen har varit att undersöka: Hur låter rörelsen? Hur upplever vi rö-
relsen? Hur rör vi oss på vägen till och kring den nya kulturplatsen? Hur känns väggen? Vägen? 
Vilka tankar och frågor uppstår? Hur låter en sånglinje, vad berättar en promenad? Hur rör sig 
Svartån och hur låter dess röst  

Konstnärsgruppen R A K E TA består av arkitekten Camilla Schlyter Gezelius, konstnären 
Cecilia Enberg, fotografen Jann Lipka, grafiska designern Magda Lipka Falck, konstnären Timo 
Menke och konstnären Åsa Lipka Falck. 

KULTURGÅRDEN 

1. R A K E T A  
”3 sånglinjer, 2 träd, 1 å” 
Installation, trädäck, ljudverk, 2021 

OM 
  
Kulturkvarteret började byggas 2018 med 
visionen att tillgängliggöra kulturen för fler 
och skapa en inkluderande mötesplats i Öre-
bro för alla, med ett särskilt fokus på barn 
och unga.  

Den 15 april 2021 överlämnades byggnaden 
till Örebroporten och verksamheterna som 
skulle flytta in. Det renoverade tidigare Riks-
bankshuset blev också en integrerad del av 
kvarteret och ny adress för konsthallen. 

I enlighet med enprocentsregeln har konst-
hallen haft i uppdrag att utforma ett konst-
program för den nya byggnaden. Projektet 
har resulterat i tre större gestaltningar 
utförda av Shilpa Gupta, Magnus Thierfelder 
och RAKETA och utöver det finns en mång-
fald av konstnärer och konstnärliga uttryck 
representerade i den lösa konsten i huset. 
En del av konsten hänger i kontorsmiljöerna, 
men det mesta finns att se i husets allmänna 
ytor. 

 
Bildtolkning ovanfrån och ner:  
Bild 1: Trädäcket utanför konsthallen.  
Bild 2: Karta över en guidad promenad,  
även kallat sånglinje. 
Bild 3: Ljudupptagning från svartån. 
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Shilpa Gupta (f. 1976) är en internationellt etablerad, indisk konstnär. Hon studerade skulptur 
men hennes konstnärskap är genreöverskridande och hon arbetar gärna i nyare konstnärliga 
medier som video, performance och internetmiljöer. Text, språk och ljus återkommer som 
medier och motiv i hennes konst.  
 
I verket Light is Being får flera språk plats och ljus, text och språk kopplas samman. På väggen 
i Kulturkvarterets entré och i två pendanger utanför huset breder text ut sig. De korta vers-
raderna handlar om ljus, seende, varande och sanning. Texten i entrén är utskuren i spegel-
glas. Vi kan se oss själva och omgivningen i det uppbrutna textlandskapet. Språken är svens-
ka, arabiska och hindi. Hindi är det mest talade språket i Indien och ett av världens största 
språk. Det är också konstnärens modersmål. Arabiska är också ett av världens fem största 
språk, och ett av de vanligaste språken i Örebro. Svenska talas av de flesta örebroare, men 
det är ett litet språk jämfört med de andra två. Samtliga delverk i gestaltningen är textba-
serade och de väcker associationer till Kulturkvarterets verksamheter som böcker, skrifter, 
låttexter och teatermanus.  

2. Silpa Gupta 
”Light is being” 
Installation, 2021 
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ENTRÉ

Magnus Thierfelder Tzotzis (f. 1976) verk  
Den kultiverade kajan består av tre skulpturer  
placerade i och utomhus på Kulturkvarteret.  
 
På entrévåningen i biblioteket har en kaja samlat ihop 
en trave böcker, det ska förställa en kunskaps- 
törstande kaja, bland böckerna finns bland annat  
Henry David Thoreaus - Fågeldagbok, som handlar om 
fåglar och natur och Jan Rydéns - Allborgarrätten, som 
handlar om motsvarigheten till allemansrätten.  
I biblioteket på våning 2 har en liten grupp kajor  
samlats framför en TV-monitor tittandes på film. 
Filmen är en liten bit av Svartån som sakta strömmar 
och speglar byggnaderna på andra sidan. På våning 4 
ser man tre kajor utföra en konstnärlig balansakt; de 
har skapat en pyramid av gemensam ansträngning och 
samarbete.  

Kajan upplevs ofta lite väl närgången, störande och 
problematisk idag. Men kajan är i själva verket en 
väldigt intelligent, social och läraktig fågel. Människor 
klagar ofta på att kajor för oväsen, skräpar ner och 
lever för nära oss. Krocken mellan kaja och människa 
är uppenbar, men också en påminnelse om att stad och 
natur, människor och djur lever sida vid sida. 

Man klagar på att kajorna för oväsen 
och skräpar ned, att de helt enkelt 
lever alldeles för nära oss stadsbor. 
De driver runt i gäng, de skränar och 
låter, och så tar de våra pommes 
frites! […] Krocken mellan människa 
och natur är påtaglig, men det är 
också en påminnelse om att stad och 
natur, människor och djur lever sida 
vid sida med  
varandra. 
- Magnus Thierfelder Tzotzis

3. Magnus Thierfelder Tzotzis 
”Den kultiverade kajan” 
Skulptur i 3 delar, 2021 
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5. Gunilla Klingberg
”Earth and heaven (Apollo 11) - mobile” 
Laserskuren stål, pulverlack, 2009 

Peter Ekströms (f. 1954) serie pastell- 
teckningar är avbildade från stads- 
bibliotekets magasin på Olof Palmes torg, 
och visar böcker och dokument som 
gallrades bort vid flytten till de nya, mindre 
magasinslokalerna i Kulturkvarteret.  
Teckningarna är skapade för att hänga 
i det nybyggda stadsbiblioteket och på 
detta vis bevaras böckerna, tidskrifterna 
och pärmarna från det gamla magasinet i 
en lite annan, konstnärlig, tappning.  
Verken kan därmed ses som en protest 
mot en kunskapssyn där förvaltningen av 
gamla böcker är en budgetpost som väger 
lätt. 

6. Peter Ekström 
”Magasin”  
Pastell, 2019  

BIBLIOTEKET  

5
5

6

Maria Bajts (f. 1976) konstnärliga arbete innefattar skapandet av konceptuella verk på papper 
och som tredimensionell form. Bajts konstnärsskap innefattar måleri, teckning, skulptur,  
grafik, installationer, offentliga gestaltningar och artist books. Det finns ett intresse av  
konstnärliga lekar som metod för att locka fram bilder och text ur det undermedvetna och 
drömmar. Det intuitiva och det konceptuella möts sedan i en process, utifrån det samlade 
materialet, via tecknande och stora mängder papperssiluetter som sedan fogas samman till 
hybrida figurer eller kroppar. Dessa pappersklipp blir förlagor för alla verk. Bajt arbetar med 
mönster och med såväl mycket färg som grafiskt svartvita bildvärldar.   

”Anomaly I” är en av 5 svampskulpturer ur serien Anomaly I-IV. Svamparna gjordes  
ursprungligen till en läsrumsinstallation på Wanås Konsthall. Installationen hette 
Stumpadelica och riktade sig främst till barn men även vuxna. Rummet gestaltades i  
samarbete med formgivaren Martin Kallin. I rummets mitt byggdes ett högt träd och från 
dess grenar dinglade hörlurar. Ur dessa kunde man höra Jason Diakité läsa på engelska och 
svenska ur vår gemensamma barnbok, ”Kor kan drömma”. Boken var även inläst på arabiska. 
Runt trädet fanns sittstubbar och på väggen lyste en måne i plexiglas. Rummens väggar var 
målade i samma starka färger som återfinns i barnboken och golvet var täckt av en gräsmatta.   

 
Anomaly I och dess syskonsvampar bidrog till 
att skapa en suggestiv och mystisk stämning 
i Wanåsrummet där barnen kunde sitta eller 
ligga under svamparnas hattar och drömma sig 
bort i sagor. Nu har Anomaly I fått en ny plats i 
Örebro Kulturkvarter och på så sätt fortsätter 
installationen att leva vidare, med en ny publik, i 
den offentliga miljön.

4. Maria bajt  
”Anomaly I” 
Skulptur i två delar, textil, 2017 

44
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Marja-Leena Sillanpääs (f. 1965) är en författare och konstnär som främst arbetar med 
teckning och ljud. 2011-12 startade hon arbetet med att få kontakt med “de andra” och  
med tiden växte det till ”de döda” - det vill säga andliga fenomen. I USA kom hon i kontakt 
med EVP (Electronical Voice Phenoma), en metod som påstår sig kunna spela in röster från  
andra sidan.   

Tecknandet blev ett sätt att fånga upp de  
personerna som Marja-Leena fick kontakt 
med, bland annat omtyckta författare.  
Parallellt med att försöka härma deras  
röster ritade hon ansiktena tills hon  
uppfattade att både ljudet och ansiktet  
blev godkända - därför är kropparna mer  
svävande och inte lika detaljerat tecknade. 
 

BIBLIOTEKET  

9. Amy Worall 
”BFF forever” 
Skulptur i keramik 

8. Christina Råhlén
”Tänk stort även i det lilla” 
Måleri 

7. Sara Granér
”Spöket” 
Grafik 

13. Altansukh Demberel 
”Demberel” 
Blyerts 

12. Altansukh Demberel 
”Dulam Raychaa” 
Blyerts

11. Marja-leena Sillanpää 
”Gertrude Stein” 
Blyerts, 2015 

10. Marja-leena Sillanpää 
”Ellen Key” 
Blyerts, 2015 

7

8

9

11

12 13



10 11BIBLIOTEKET  

18. Pelerin Brodrej 
 ”Shahmaran” 
Matta i ull, 2021 

BIBLIOTEKET  

KULTURSKOLAN - våning 2

17. Emil Öhlund 
 ”Orb”  
Akryl på mdf, 2015 

Kristina Matoush 
20. ”Väggmärken” 
Etsning 
21. ”Väggmärken” 
Etsning 
22. ”Väggmärken” 
Etsning

16. Olof Astrup Hällquist 
”Kojan” 
Olja på duk, 2020

Del LaGrace Volcano 
 14, ” Zach’s Back”  
Fotografi, Gicléeprint, 1994 
15. ”Robyn: Cold Store Romance”  
Fotografi, Gicléeprint, 1998

Del LaGrace Volcano (f. 1957) arbetar huvudsakligen med fotografi 
och film och räknas som en av de stora pionjärerna inom queer 
konst. Del LaGrace Volcanos bildvärld innehåller referenser till 
både konsthistoria och populärkultur och kombinerar ett doku-
mentärt och ett teatralt iscensatt fotografi. Del LaGrace Volcano, 
född i Kalifornien 1957 och sedan 2006 är Del LaGrace Volcano 
bosatt och verksam i Örebro Del La Grace Volcano har medverkat i 
utställningar världen över och finns i flertalet samlingar.  
 
Del LaGrace om sina två verk: 
En vän, Zachary Nataf, bad mig att dokumentera hans transformation 
från kvinna till man under tidigt 1990-tal. Under loppet av två år skapa-
de vi  
bilder som inkluderar bland annat denna av Zachs rygg. Det var inte 
förrän jag började digitalisera mitt arkiv som jag återupptäckte bilden 
2020. Zach’s Back, liksom min övriga konstnärliga produktion från över 
fyra decennier, representerar en form av vägran att vara en del av den  
heteronormativa, cis-könande blicken. 
 
Bilden av Robyn stående på toppen av den raserade byggnaden The 
Cold Store i Vauxhall, London var det första publicerade fotografi jag 
gjorde som ifrågasatte idén om “a true sex”  genom sitt tvetydliga 
uttryck. Fotografiet trycktes som en poster och blev omslag till den 
queersocialistiska tidningen ROUGE i början av 90-talet. När Robyn 
avslöjades att vara en lesbisk kvinna och inte en man klädd i drag togs 
affischen som hade prytt väggarna på varje gayklubb i London snabbt 
bort. Detta skapade ett behov i mig av att utforska otryggheten i kön och 
sexuell läggning.

14
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19. Pelerin Brodrej 
”Berx-lamm”  
Matta i ull, 2021

18 19
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29. Emil Öhlund 
”Loneliness and mobile suit A” 
Akryl på mdf , 2019 

27. Mick La Rock  
”The snake eye”  
Måleri

KULTURSKOLAN - våning 2

28. Ida Pettersson Preutz 
”The mountain” 
Screentryck på tyg, 2018

26. Maria Bajt 
”Spinewombs” 
Monotypi 

25. Stine Rosenberg 
”Vinda” 
Måleri, 2016

Emil Öhlund (f. 1985) är verksam konstnär från Örebro och 
medlem i kontnärskollektivet Bunkern. Öhlunds skriver 
själv om ditt konstnärskap det är mina minnen och intryck 
från speciellt barndomen, som på något sätt blandats ihop 
inom mig och tar form i mitt arbete. När jag var ett barn, var 
alla karaktärer från tecknad film, leksaker och tv-spel, levan-
de. I mitt arbete vill jag fånga exakt den känslan igen, inte bara 
för mig, men för alla. En form av verklighetsflykt, att tillåta dig 
själv att gå in i en annan dimension och fantasivärld för att 
samla kraft för att hantera den inte-alltid-så-angenäma verk-
ligheten. Genom kompositionen av ljusa och lekfulla färger, vill 
jag väcka känslorna för åskådaren, och kasta dem tillbaka till 
den säkra och lätta världen, den som fortfarande är oerhört 
viktig för mig. 
 
 
 
 
Emil Öhlunds verk ”Orb” går även att se i biblioteket. 

24. Magdalena Andersson 
”Bruden”  
Måleri

23. Alexander Hult  
”Vattenringar #38” 
Måleri, 2021

23 24
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Den ugandiske konstnären Godwin Champs 
Namuyimba (f. 1989) utforskar frågor om identitet 
kopplat till ras och individualitet i det postkoloniala 
Afrika. I sina mångbottnade porträtt skildrar han 
vänner och familj i vardagliga situationer, omgivna 
av kulturella symboler. Med insikt och mänsklighet 
utmanar och kritiserar stereotypa skildringar av 
svarta människor.  
 
I ”Bossing again” ser vi en stark kvinnlig karaktär 
som sitter nedsjunken i en fåtölj läsandes en bok, 
med samma titel som verket självt. Kvinnans skor 
vilar på travar med böcker skrivna av tidigare, vita 
västerländska filosofer och författare.  
Böcker i hyllan bakom henne har foton av svarta 
ansikten, av afrikanska tänkare och aktivister.  

30. Godwin Namuyimba
”Bossing again”  
Måleri

 
Lena Cronqvist (f. 1938) är en av Sveriges mest  
namnkunniga konstnärer. Med inspiration hämtad från  
sin egen barndom, men även från senare erfarenheter i 
livet, fångar Lena Cronqvist vardags- och familjelivet i  
sina karaktäristiska teckningar, målningar och skulpturer.  
 
De avbildade människornas drag är ofta förvrängda  
och groteska och hennes bilder utmanar inte sällan 
samhällets rådande normer och föreställningar om hur 
världen ser ut.  
 
Existentiella teman som kärlek, barndom, moderskap, 
ensamhet och död behandlas återkommande i hennes 
motiv och ofta använder hon sig själv som modell. Lena 
Cronqvists konstnärliga produktion är starkt personlig 
men också allmängiltig, inkluderande och universell.

ADMINISTRATIONEN - våning 2 

36. Lena Cronqvist  
0. ”Flicka, mamma, gorilla”  
Etsning 

34. Ville Lenkkeri 
”Fishing in the fear of darkness” 
Fotografi, 2021 

31. Kathie Pettersson 
”Trappan”  
Collografi

32. Tove Tengå
”Line III”  
Skulptur, 2021

30
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35. Lena Cronqvist 
”Flicka med pappadocka”  
Etsning 

33. Ville Lenkkeri 
”A dreamer” 
Fotografi 

33 34
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I teckningar, performanceverk, animerade 
filmer och rumsgestaltningar skapar Lisa 
Jeannin (f. 1972) med både humor och allvar 
världar där verklighet och fantasi blandas 
samman i absurda situationer.  
 
Jeannin undersöker vår samtid genom  
alkemin, och presenterar dess energi och 
kraft i en mängd olika uttryck. Videoverket 
Initiering visas bakom en gjuten lins och är 
inspirerad av Lisa Jeannins drömmar där  
hon träffar vad hon kallar en mästare som 
guidar henne till alkemin.

43. Lisa Jeannin
”Initiering”  
Videoverk, 2020 

Hilma Nordén (f. 1998) arbetar med textila  
skulpturer, måleri och teckning med fokus på  
naturens relation till människan och skogens  
relation till kulturen. I sina verk utforskar hon  
folktro, förställningar om magi och skogens plats 
i det moderna samhället. Nordén målar hyllningar 
och skapar verk till minne av ett förlorat  
ekosystem. 
 

38. Ulrika Sparre 
”I achived nothing until I found myself”  
Fotografi , 2016

42. Ulla Viotti
”Spår”  
Skulptur

37. Hilma Nordén
”Pälsen full av mossa”  
Skulptur, 2020 

39. Kjartan Slettemark
”Titta jag ser ”  
Collage, 1987

40. Christoffer Long 
”March blooming  
november cactus”  
Måleri, 2021 

41. Kate Balderud 
”Storstadsförnimmelse”  
Måleri, 2020

37
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Istället för att spänna upp och stryka duken med färg utforskar 
Charlotte Walentin (f. 1965) materialets inneboende egenskaper i 
sina skulpturala verk. I serien ”Blue” skapar Walentin målningar som 
hänger ihopvikta på väggen. Verken är skapade med flytande tusch 
på canvas. Hela rullen canvas är använd och det är en viktig del i Wa-
lentins process att inte se hela duken innan hon 
börjar måla. För varje del hon rullar ur sprayar 
hon canvasen med flytande blått tusch i tonerna 
av  
varierande blåa toner, allt från djupaste i 
ndigo till ljus, nästan grönaktig och isblå.  
 
Färgerna har sedan borstats in i duken, som har 
formats till snygga veck och hängts på osynliga 
krokar på väggen.

47. Charlotte Walentin 
”Blue” 
Canvas, flytande tusch, metall 

ADMINISTRATIONEN - våning 2 

44. Erik Magassa 
”The Lost Series Sao Paolo” 
Fotografi 

Eric Magassa (f. 1972) arbetar med måleri, fotografi och collage och utforskar i sin praktik  
frågor om identitet, mellanförskap och dess koppling till minnen och platser.  

Bilderna i fotoserien The lost series har Magassa är tagna i nedgångna stadsmiljöer i olika  
delar av världen, bland annat Göteborg, Detroit och Dakar.  I bilderna framträder en ensam  
mansfigur iklädd stora tygstycken i starka färger med enkla masker av kartong framför  

ansiktet som för tankarna till afrikanska masker 
eller naivistisk konst.  
 
Miljöerna ser övergivna ut och figren är  
främmande i sin omgivning. Magassa  
utforskar upplevelser och föreställninar om  
”den andre” genom att själv agera framför  
kameran som en främmande gestalt i skilda  
miljöer. Serien är ett resultat av ett uppror mot  
hur massmedia speglade förorter i Göteborg,  
tillskillnad från hans verklighet.

46. Matti Kallionen  
”Blodomlopp” 
Skulptur 

48. Malin Palm 
”Återigen gryr dagen VIII” 
Måleri, 2021 

45. Ellinor Augustini 
”Halsband II” 
Skulptur i keramik, 2019 

44

Ellinor Augustini 
0. Halsband II 
Skulptur i keramik, 2019 
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53. Ulla Wiggen 
” GOLEM III”  
akryl och bladguld på mdf (med motor), 2017 

ADMINISTRATIONEN - våning 2 

49. Vega Määttä Siltberg 
”Blommande,  förmultnande” 
dubbelsidig rya, lingarn och tyg  
från begagnade plagg, 2020

52. Emilia Ilke  
”Rouge 2”  
Måleri, 2019 

ADMINISTRATIONEN - våning 2 

51. Leif Elggren 
”På marsch”  
Grafik, torrnål, 1977 

50. José Vera Matos
”A world in relations”   
Stylografi på bambupapper,  
2020 

49
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Ulla Wiggen (f. 1942) hade sin debututställning på Galleri Prisma i Stockholm 1968 och blev un-
der en period mycket uppmärksammad och hyllad för sina minutiösa målningar av elektroniska 
komponenter. Hennes verk blev då beskrivna som ett slags utopiska problemlösningar.  

Elektronikmålningarna följdes av en period med målningar av människor och även beställda 
porträtt. Efter ett längre uppehåll då hon helt ägnade sig åt sin praktik som psykoterapeut åter-
vände Ulla Wiggen till konsten först under 2010-talet. Hennes konstnärskap väckte ett förnyat 
intresse, bland annat i samband med en separatutställning på Moderna Museet i Stockholm 
2013. Under 2022 har hennes målningar visats både i New York och på Venedigbiennalen. 

Intresset för psykoterapi väckte inspirationen till nya motiv hämtade från kroppens insida. 
Golem är en serie närstudier av hjärnor i genomskärning som ställdes ut första gången 2018. 
Snittet är lagt där man tydligast kan urskilja hur de två hjärnhalvorna omfamnar varandra. 
Serien har fått namnet Golem efter en gestalt i den judiska mytologin som representerar både 
fara och räddning. Golem III’s form är utskuren efter hjärnans yttre linjer och roterar sakta med 
hjälp av en liten motor på baksidan vilket också gör tiden till integrerad del av verket. 

53
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Ida Pettersson Preutz 
61. ”The planet 1” 
Screentryck, 2017 
62. ”The planet 2” 
Screentryck, 2017
63. ”The planet 3” 
Screentryck, 2017 

65. Ulf Lernhammar  
”Kakel Spektalek”  
Måleri, 2005 

ADMINISTRATIONEN - våning 2 

58. Mia Fagergren
”Kavala”  
Fotografi

57. Kristine Rapp
”Brev”  
Måleri

Jenny Olsson
54. ”Längtan till sienna”  
Handkolorerad fotopolymer 
55. ”Viljans drömmerier”  
Handkolorerad fotopolymer 
56. ”Indigo” 
Handkolorerad fotopolymer

Jonas Törnqvist  
59. ”Interplay” 
Måleri, 2019  
60. ”Inblick”  
Måleri, 2017 
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64. Ida Petterson Preutz
”The signal flag”  
Patchwork, 2020 

57

Musiken präglade tidigt Kristin Rapps (f. 1959) uppväxt och hennes 
målsättning var att bli musiker. Så blev det nu inte, men musiken och 
den musikaliska rytmiken har fortsatt kommit att spelat en stor roll i  
hennes bildskapande. Hennes tekniker spänner över grafik till  
rumsliga verk utförda i planglas och digitalt tryck, där samspelet  
mellan form och funktion i ett rum får stort fokus. ”Ett mönster eller 
en bild ska, förutom att vara en estetisk upplevelse, berätta något  
om vad t.ex. dörren eller glaspartiet har för funktion” framhåller hon. 
Vare sig det gäller den tvådimensionella bilden eller glaset med spel i 
ytans textur och ljusgenomsläpp betonar Kristin Rapp att hon söker 
dynamik, spänningspunkter och kontraster i sina verk.

Ulf Lernhammar (f. 1958) är en Örebrobaserad konstnär 
och huvudlärare på Örebro konstskola. Hans konstnärliga 
uttryck tar sig form i teckning, måleri och skulptur. Ulf har 
bland annat gjort den konstnärliga gestaltningen Das Auto 
(2011) placerad på Järntorget, Örebro.   

Lernhammars konstnärskap rör sig kring frågeställningar 
om minne och seende - men även hur våra intryck vävs 
samman i tid och rum. I flera av hans andra, tills synes kon-
kretistiska verk, finns kopplingar till leksaker, stunder, de-
taljer och fragment ur vardagen. Ulf Olov har en bakgrund 
som musiker och kanske kan vi försöka oss på att inte bara 
betrakta hans verk, utan även att lyssna till dem?  
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66. Petter Nilsson 
”Melt away” 
Måleri, 2019

Petter Nilsson (f. 1985) är bosatt i Örebro 
och medlem i konstnärskollektivet Bunkern. 
Petters graffitibakgrund är närvarande i hans 
färgstarka, visuellt effektiva bildspråk. Bakom 
det direkta anslaget i Petters bilder ligger  
flera lager av såväl teknik som innehåll. Från 
att ha varit en renodlat abstrakt målare har 
han successivt fyllt sin bildvärld med fler och 
fler igenkännliga element.  
 
Petter Nilsson skapar utopiska landskap  
tydligt påverkade av ett förändrat klimat  
med referenser från såväl konsthistorien  
som vetenskapliga illustrationer.  
 

67. Cato Löland  
”Moving matter 1” 
Screentryck, 2016 

Daniel Wiklund  
70. ”Flyktlinjer II”  
Måleri, collage 
71. Flyktlinjer VIII” 
Måleri, collage
72. ”Flyktlinjer IV”  
Måleri, collage 

74. Anton Wiraeus 
”Windy 1” 
Metall, laminat, 2021 

73. Pelerin Brodrej 
”Azadi” 
Vägghängd matta 
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68. Cato Löland  
”Moving matter 2” 
Screentryck, 2016 

69. Cato Löland 
”Moving matter 3” 
Screentryck, 2016

75. Anton Wiraeus 
”Windy 2”  
Metall, laminat, 2021  
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Raha Rastifard 
76. ”Hyllning till rörelsen”  
Grafiskt blad, lila, upplaga 16/35. 2020 
77. ”Hyllning till rörelsen”  
Grafiskt blad, orange, upplaga 14/35, 2020 
78. ”Hyllning till rörelsen”  
Grafiskt blad, gul, upplaga 15/35, 2020 

82. Emilia Ilke  
”Together”   
Måleri, collage, 2019 

Raha Rastifard (f. 1974) jobbar med fotografi, video, design och installation. Hon tror starkt på 
att interkulturalism och hennes konst är universell. De grafiska mönstren vi ser i En hyllning till 
rörelsen är även ett offentligt verk i Stockholm i Norsborg tunnelbanestation. Det är ett verk 
skapat för att bidra till harmoni och skönhet som presenterar den sociala och kulturella identi-
teten i moderna städer. 
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79. Lennart Rodhe
”Staden”  
Serigrafi, 1970 

80. Ville Lenkkeri
”Dreaming a journey” 
Fotografi 

Under kraftverksbygget i Altaälven 1981 demon-
strerades det kraftigt.  
Kråkorna på bilden förställer de 600  
poliser som sattes in för att stoppa  
demonstrationen.

Britta Markatt-Labba (f. 1951) är född och  
uppvuxen i Saarivuoma sameby och är en  
textilkonstnär, målare och grafiker. Mest känd  
har hon blivit för sina broderier med motiv som 
berättar om samisk historia och kultur. Verken 
innehåller scener ur vardagen, historiska skeenden, 
politiska reflektioner och en dialog mellan dåtid och 
nutid. Naturen och det storslagna vinterlandskapet 
finns alltid närvarande. 

Runt 2017, efter 30 år som verksam konstnär fick 
Britta Markatt-Labba ett internationellt genombrott 
och har de senaste åren fått flera utmärkelser och 
ställt ut i stora utställningssammanhang som  
Venedigbiennalen och Dokumenta i Kassel.

81. Britta Marakatt-Labba 
”Kråkorna”  
Grafik

83. Emilia Ilke  
”Maxi”  
Måleri, collage, 2019 

84. Emilia Ilke  
”First shape” 
Måleri, collage, 2019 
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85. Robert Söderqvist
”Pause”  
Måleri

87. Petter Nilsson
”Morning walk”  
Måleri, 2019

89. Kate Balderud 
”Krumvirrare”  
 Måleri

88. Ida Pettersson Preutz
”The sun”  
Screentryck på tyg, 2018

KULTURSKOLAN - våning 4 

86. Eva Zettervall
”Siri von Essen”  
Serigrafi, 2013

 
OFFENTLIG  
 
KONST I ÖREBRO  

I kommunens konstsamling finns idag omkring 

9000 verk och konsten har en självklar plats på 

arbetsplatser, institutioner, skolor, bostadsom-

råden och parker. Konstsamlingen är en del av 

vårt gemensamma kulturarv. Den ska vara  

representativ för kommunens invånare och 

innehålla en mångfald av uttryck, tekniker och 

material. Ett verk kan köpas in för att det passar 

på en plats, men konstnärer kan också få i  

uppdrag att skapa verk som är specifikt  

utformade för en plats eller verksamhet.   

 

Sedan 1968 finns det ett beslut om att Örebro 

kommun ska avsätta 1% av byggkostnaden vid 

nybyggnationer av fastigheter för kommunal 

verksamhet till konstnärliga gestaltningsprojekt. 

Örebro Konsthall har ansvar för genomförandet 

av alla konstnärliga gestaltningsuppdrag enligt 

den så kallade enprocentsregeln i kommunen. 

Vi arbetar utifrån det nationella kulturpolitiska 

målet om gestaltad livsmiljö.

KULTURSKOLAN - våning 4 
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1. Alexander Hult  
2. Altansukh Demberel
3. Amy Worall
4. Anton Wiraeus
5. Britta Marakatt-Labba
6. Cato Löland 
7. Christoffer Long 
8. Christina Råhlén 
9. Daniel Wiklund 
10. Del LaGrace Volcano
11. Ellinor Augustini
12. Emil Öhlund 
13. Emilia Ilke 
14. Eric Magassa 
15. Eva Zettervall
16. Godwin Namuyimba
17. Hilma Nordén 
18. Ida Pettersson Preutz 
19. Jenny Olsson 
20. Jonas Törnqvist 
21. José Vera Matos 
22. Kate Balderud 
23. Kathie Pettersson 
24. Kjartan Slettemark 
25. Kristina Matousch
26. Kristine Rapp
27. Leif Elggren 
28. Lena Cronqvist 
29. Lennart Rodhe 
30. Lisa Jeannin 
31. Magdalena Eriksson
32. MAGNUS THIERFELDER TZOTZIS
33. Malin Palm 
34. Maria Bajt 
35. Marja-Leena Sillanpää
36. Matti Kallionen 
37. Mia Fagergren 
38. Mick La Rock 
39. Olof Astrup Hällquist 
40. Pelerin Brodrej 
41. Peter Ekström 
42. Petter Nilsson 
43. Raha Rastafard
44. RAKETA
45. Robert Söderqvist 
46. Sara Granér  

47. Shilpa Gupta
48. Stina Rosenberg
49. Tove Tengå 
50. Ulf Lernhammar 
51. Ulla Wiggen
52. Ulla Viotti
53. Ulrika Sparre 
54. Walentin Charlotte 
55. Vega Määttä Siltberg 
56. Ville Lenkkeri  
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