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Om Vänersborgs konsthall    

Vänersborgs konsthall är en plats för samtidskonst som visar fyra till fem utställ-

ningar per år. Här möter besökare utställningar från nationella och internationella 

konstnärskap. På konsthallen samsas experimentella och processbaserade projekt, 

med tematiska grupputställningar och separatutställningar som fördjupar sig i en-

skilda konstnärskap. En viktig aspekt av arbetet är samverkan med det lokala före-

ningslivet och skolor.   
 

Under curatorisk ledning har en ny vision tagits fram med kommunens fyra ledord 

attraktiv, levande, tillsammans och hållbarhet i åtanke. Syftet är att utveckla intres-

seväckande utställningar för att föra verksamheten vidare. Visionen verkar som en 

daglig likväl strategisk målbild för Vänersborgs konsthall.    
 

Vänersborgs konsthall ska vara en stimulerande och attraktiv plats   

Konsthallens drivkraft ska vara en plats som genomsyras av bildning och förmedling 

av konst på ett stimulerande och attraktivt sätt. Vi strävar efter att visa samtidskonst 

från olika delar av världen, och arbetar med okända konstnärer såväl som välkända 

konstnärskap. Konstnärskapet ska vara förankrade och spegla människans villkor i 

samhället och samtiden.    
 

Vänersborgs konsthall ska vara levande    

Konsthallen ska experimentera och utforska samtidsströmningar med syftet att vara 

en levande plats för en bred publik. Genom att samarbeta, finna nya perspektiv och 

uttrycksformer i våra utställningar, föreläsningar, samtal och workshops, ska vi 

spegla ett brett och varierat utbud.   
 

Vänersborgs konsthall ska verka för ett tillsammans tänk   

Konst är ett inkluderande medium med den unika förmågan att kunna forma känslor, 

gestalta och förmedla berättelser som åstadkommer förändring. Våra utställningar 

gör mer än bara underhålla, de strävar efter att skapa effekt genom att utveckla in-

tresseväckande bildning och upplevelser. Tillsammans med konstnärer, besökare och 

samarbetspartners ska konsthallen synliggöra de förändrande sammansättningarna 

som har blivit bredare och mer mångfaldiga i samhället.  
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Konsthallen arbetar aktivt med underrepresenterade grupper. Inkluderande och 

samproducerade av utställningar, programpunkter och upplevelser. Konsthallen ska 

vara en synlig aktör i Vänersborg. Verksamheten ska verka genom närhetsprincipen; 

att förhålla sig till platsens historia, det lokala föreningslivet och en lokal utveckl-

ing.   
 

Vänersborgs konsthall ska vara en hållbar kulturarena   

Som kommunal verksamhet ska Vänersborgs konsthall arbeta med ett hållbart hel-

hetsperspektiv. Konsthallen ska verka för hållbara ekonomiska, sociala och miljö-

mässiga villkor för verksamheten. De tre villkoren och ledorden genomsyrar verk-

samhetens övergripande mål att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling 

av Vänersborgs konsthall. Projekt med samarbetspartners ska vila på likvärdig grund 

som den här policyn.  

  

 


