
14/1 - 29/1 
Roberto Torregiani

Roberto Torregianis måleri 
har sina rötter i ett abstrakt 
måleri som förlitade sig på 
gesten, en spontan utlevel-
se inför duken som byggde 
på att även i kaos finns 
mening. Runt omkring ho-
nom fanns sammanhanget 
i ett måleri med gemensam 
utgångspunkt, metod och 
målsättning. Betraktar man 
Torregianis måleri genom decennierna ser man snart att han 
målar mot en fond av religiositet.

Text av Olle Granath 

4/2 - 19/2
Ann marie Jansson

Jag gör textila bilder, 
främst bildvävar. 
Min första utställ-
ning hade jag 1984.

Motiven är en 
blandning av fantasi 
och verklighet. Som 
f.d. simmare tycker 
jag om att simma 
och bada. Jag trivs 

bäst på en strand. Jag vill göra positiva bilder som visar glädje 
i rörelse och i vardagens enkla glädjeämnen.
De flesta vävarna är gjorde av trasor. Det känns bra att återan-
vända slitna tyger.

25/2 - 12/3 
Ola Öhlin

Mitt måleri befinner sig i 
gränslandet mellan det ab-
strakta och det föreställande. 
Det är ett måleri som inten-
sivt undersöker förhållandet 
mellan mörker och ljus, mel-
lan yta och djup. Lager på la-
ger av färgfält strävar efter att 
upprätta rumslighet på den 
plana duken. Ibland är det 
tydligt igenkännbart – som i en siluett av en död gran som lutar 
sig snett in i bildytan, eller i konturer av växtlighet som öppnar 
en glänta och låter himlen bryta in. Ibland bara anar man detta 
landskap som brottstycken och fragment. En aning som kommer 
ur en ordlös kännedom om hur naturen kan uppträda-hur ljuset 
kan falla, hur färgerna växlar.
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18/3 - 9/4
Inger Åhs

Mitt måleri anknyter till im-
pressionismen, en riktning 
där även en stillbild kan 
fånga rörelse. I likhet med 
impressionisterna målar jag 
gärna serier. Ögonblicket, som uppenbarar något värt att be-
trakta och fördjupa, ger mig motivet. Ibland skriver jag klock-
slag på mina målningar för att definiera tiden och dagens 
ljus. Teknikerna i min kommande utställning är framför allt 
akvarell och krita. Vattnet, det som fördelar akvarellpigmentet 
över pappret, med eller utan hjälp av en pensel, för att sedan 
försvinna och torka bort, är i fokus under måleriprocessen. 
Bilden av en abborre får illustrera detta. Huvudsakligen har 
målningarna tillkommit under återkommande vintervistelser 
i naturreservatet Ria Formosa beläget i sydöstra Portugal. Jag 
skildrar i liten skala bl a leriga kustlandskap efter storm, men 
visar också närstudier av exempelvis vissnande mandelträd 
och doftande ginst.

15/4 - 30/4 
Adelante

Titel på utställningen är:
Kärleken till ett material och 
några nedslag i verkligheten.
Adelante är ett nätverk med 
utlandsfödda och svenska konst-
närer. Vi har stöd från region 
Uppsala och Uppsala kommun. 
 Adelante bildades då Konsten 
att delta upphörde och behovet 
av ett nätverk var stort. 
 Deltagande konstnärer i Västerås konsthall är: Kajsa Hag-
lund, Roine Jansson, Haydar Alameki, Anna Liljas, Yasaman 
Sharif Manesh, Ida Lindgren, Awni Mohamad, Klas Häller-
strand & Tina Tombrock 

6/5 - 21/5 
Torbjörn Hahne

Utställningens titel: ”Ur eld och 
hetta växter bilder och skulptu-
rer fram...”
Naturen är min största inspi-
rationskälla vid sidan av mina re-
sor och möten med människor 
från olika kulturer. 
 Leran är mitt främsta material  
– organiskt och följsamt – och jag utgår ofta från kroppens 
form och rörelse i mina reliefer och skulpturer. Jag använder 
olika material från naturen som förstärker mina verk ex ren-
horn eller historiska mönster från ex Mbuti-kulturen i Afrika. 
Jag arbetar mest i stengodslera, men också med glas, i många 
led med skisser och fotografier som överförs till screenramar. 
Många bilder och skulpturer har kroki som utgångspunkt. All 

Skulptur i lera av Tina TOMBROCK. 
Titel. Gaia



min konst bränns i olika ugnar. Rakutekniken är en oförut-
sägbar och spännande teknik där jag får fram olika jordnära 
uttryck.
 Ateljén ligger i Hindås, mitt i skogen där jag också har ska-
pat ett naturgalleri för utomhusskulpturer.
 Jag kommer från Dalarna och är utbildad vid Konstfack i 
Stockholm. Har vidareutbildning i glas och emalj.

27/5 - 11/6

Linda Hedendahl

17/6 - 2/7

Konststuderande
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   utställningarna anordnas i Västerås Konsthalls Vänförenings 
regi i samarbete med Västerås Konstnärsförening

Besök: Gallerian, Sturegatan 12, 722 13 Västerås
Post: Kopparbergsvägen 15, Box 33, 722 13 Västerås

021-12 24 98
konst@konstnarsforeningen.com
www.konstnarsforeningen.com

facebook: Västerås Konsthall Konstnärsföreningen
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Öppettider:  
(OBS ny lokal, Gallerian, Sturegatan 12)

mån stängt   
tis - fre   12.00 till 17.00
lör - sön 12.00 till 16.00

”Västerås Konsthall har fått covid-19-stöd  
från                                          2021.”

Utställnings- 
PRO-

GRAM
Våren 2023

“Ars longa vita brevis. Konsten är lång. Livet kort.”


