
Konst på Lögarängsbadet
Konsten på Lögarängsbadet har 
kopplingar till badhusets verksamhet, 
vatten och människans förbindelse 
till vattnet. Konsten skapar en unik 
identitet för platsen och ett mänsk-
ligt avtryck som ger utrymme för 
reflektion och stimulans.

Assa Kauppi The Race Is Over (figure I, II, III)
Verket i patinerad brons består i sin helhet av sju 
skulpturer varav Västerås stad har köpt in tre. 
Tävlingen börjar snart, simglasögon och badmössa 
är på. De tre barnen har väldigt olika kroppspo-
sitioner. Den ena pojken ser ut att kunna hoppa 
i vilken sekund som helst, han står med kroppen 
nedfälld och sneglar åt sidan. Den andra pojken 
har inte ens börjat inta startposition, utan står av-
slappnad med blicken framåt. Flickan väger på ena 
foten, och har vridit huvudet åt sidan. Verkets titel 
The Race is Over refererar till tävling – ett tema 
som liksom barnet, är återkommande i Assa Kauppis 

konstnärskap. Tävlingen kan ses som en symbol för 
vår samtid, där allt i livet ska mätas. Kauppi menar 
att barnet kan uttrycka känslor på ett naket och 
okonstlat sätt. Det visar på det mänskliga, att alla 
människor har olika förutsättningar.

Assa Kauppi (född 1977) bor och arbetar 
i Stockholm.
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Catrin Andersson ALIGNMENT
Engelskans Alignment är ett substantiv som 
betyder allians, placering i rät linje, gruppering, 
anpassning, inriktning.

Verket består av olika lager av linor, tryck på akus-
tikplattor och runda skivor som tillsammans skapar 
en helhet som korresponderar med bassängens 
och simhallens utformning och rymd.
Titeln ALIGNMENT syftar på hur linkonstruktionens 
mönster ramar in längderna i 50 meters bassängen 
och de cirkulära skivorna bildar olika fokuspunkter 
längs varje bassänglängd. I undervisningsbassäng-
en fortsätter verket i en samlad form i taket men 
utan linkonstruktionen. De svartvita bilderna på 
akustikplattorna är kolteckningar som framställts 
på plats i viken utanför badhuset med vatten från 
Mälaren. Kol har applicerats på papper och får 
reagera med vattnet, likt en framkallningsprocess. 
De reflekterande, runda skivorna med bladguld 
vänder upp vattenytan i taket. Skivorna kan sym-
bolisera öar eller vattensamlingar på väg att ta 
form eller lösas upp eller kanske restpartiklar av 
något som varit.

Catrin Andersson (född 1974) bor och arbetar 
i Jädraås och Stockholm. 

Jonas Nobel och Bella Rune Vattenapan
Utanför omklädningsrummen finns en plats för 
besökarna att göra sig i ordning. Denna ”snygg-
ningsyta” är också en plats för Nobel och Runes 
konstverk som utgår från teorin om vattenapan. 
Enligt teorin blev för länge sedan en grupp apor 
isolerade på en större ö i nordöstra Afrika, där 
landområden översvämmades och skogar försvann.  
De få primater som klarade livet var de som vadade 
ut i vattnet, rätade på ryggen och reste sig upp på 
två ben. Dessa individer fick i sin tur en avkomma 
som ganska snart anpassade sig till livet vid vatten- 
brynet där de åt skaldjur i mängder som fick deras 
hjärnor att växa och pälsen att försvinna. Därmed 

Konsten på Lögarängsbadet är en del av 
den offentliga konsten i Västerås stad och 
är beställd av: Kultur, idrott och fritids- 
förvaltningen samt Teknik- och fastighets- 
förvaltningen i Västerås stad.

Projektledare för konsten: ArtPlatform

Ansvar: Västerås konstmuseum ansvarar för 
Västerås stads offentliga konst.

Om du har frågor eller vill veta mer om 
konsten besök: www.vasteraskonstmuseum.se 
eller maila offentligkonst@vasteras.se 
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hade den tvåbenta vattenapan, som snart skulle 
förvandlas till urmänniskan, tagit plats i historien. 
I verket är aporna ”klädda” med motiv med kopp-
ling både till konsthistorien och till Lögarängsba-
dets historia. Bilderna har hämtats bland annat från 
stadsarkivet.

Bella Rune (född 1971) är konstnär och professor 
i textil på Konstfack. Jonas Nobel (född 1970) är 
konstnär och medgrundare till design- och arkitekt-
byrån Uglycute. De bor och arbetar i Stockholm.

Offentlig konst


