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Kan västeråsare stå upp för likgiltigheten?
Många människor saknar känslor för Västerås
utan att visa det. Det menar Institutet för konst
och ansvar, IKA, som under sommaren drar
igång konstprojektet Jag är likgiltig för Västerås.
Meningen är att projektet skall ge tillfälle för
västeråsare att tala om vad som är viktigt för
dem i staden. Men kommunen vill inte vara med.
Idén föddes ur ett New York-besök och funderingen kring vad Västerås var i relation till
invånare och turister.
- Andra städer vädjar till invånare och turister att de skall älska staden. Vi tycker att det är
viktigare att staden fungerar så man kan gilla sitt liv och sina medmänniskor säger Johan
Wejryd, processägare på IKA.
Det är unikt med Västerås, menar Johan, att ingen ser ner på staden, men att den inte heller
själv höjer sig till skyarna. Det är därför som kampanjen med först I, sedan ”smiley” med rak
mun och sist Västerås så väl beskriver staden:
- När människor står för sin likgiltighet visar det viktiga kvaliteter i Västerås. Det blir tydligt
att det finns annat än bara lokal identitet att leva för här, och det bjuder in människor att
berätta varför de valt att leva i Västerås, säger Johan.
Hans kollega Martin Fröberg fortsätter med att berätta att de helst hade velat genomföra
kampanjen tillsammans med Västerås stad.
- Det hade blivit ännu bättre med kommunen som avsändare. De fick erbjudandet men
avböjde och då känner vi ett ansvar att göra det själva.
Att IKA kommer att tjäna pengar på projektet, tror inte Martin.
- Det har aldrig varit vår ambition. Detta är ett konstprojekt som vi var beredda att ge bort till
Västerås stad. Nu får vi bygga med enskildas engagemang, t-tröjor och våra egna pengar.
Skulle det bli en vinst lovar vi att skänka bort den, men vi hoppas mest att vi inte skall gå för
mycket back.

Högupplösta bilder kan hämtas på www.konstochansvar.se/pressrum.html.
För mer information kontakta gärna IKA:s processägare: Johan Wejryd, tel 070-289 28 28
eller Martin Fröberg, tel 073-912 84 03.
Institutet för konst och ansvar, IKA är en oberoende samhällsaktör grundad i Västerås 2005. IKA ser det som sitt
uppdrag att förena konst och ansvar.
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