
Nu påbörjar Västergötlands museum i Skara så smått den publika verksamheten igen och det 
görs med stil. Kinnekullekonstnären och skulptören Martin Hansson har valt att förlägga sin 
största utställning hittills till museet i Skara och den 24 april slås dörrarna upp till utställ-
ningen på ett corona-anpassat sätt.

Martin Hansson är bosatt i Husaby och arbetar i olika material som trä, keramik och 
brons. Utställningen Anpassat liv är hans mest omfattande separatutställning hittills. 
Denna speglar hans konstnärskap som sträcker sig över närmare fyrtio år.

I utställningen gestaltar Martin Hansson hur främst djur anpassar sig till sina livsmiljö-
er. Genom att sammanföra drygt hundra djurskulpturer från vitt skilda områden visar 
Hansson djurvärldens enorma och rika variation. Martin Hansson visar hur utvecklingen 
medfört att djurens utseenden förändrats, att de fått nya egenskaper och utvecklat olika 
överlevnadsstrategier. Han undersöker även hur människan anpassar sig till ett liv i sta-
den. Andra teman i utställningen är Kinnekulles geologi och Hornborgasjöns fågelliv.

Martin Hansson har haft många uppdrag och konstnärliga utsmyckningar. Främst i Ska-
raborg, men även vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och på Junibacken som båda ligger i 
Stockholm. Martin Hansson finns representerad på Norrköpings Konstmuseum, Väster-
götlands museum, Veterinärmuseet i Skara samt ett flertal kommuner och regioner.

vastergotlandsmuseum.se l facebook.com/vastergotlandsmuseum l 0511-260 00

Martin Hansson - Anpassat liv

PRESSVISNING

För mer information kontakta:

Helena Zeberg, curator | 070-534 18 51 | helena@zeberg.se 
Björn Pettersson, projektledare | 076-768 30 94 | bjorn.pettersson@vgmuseum.se 

Martin Hansson, konstnär | 070-610 81 34 | martin_hansson58@hotmail.com

Media inbjudes till pressvisning av 
den nya utställningen  
Martin Hansson - Anpassat liv,
på Västergötlands museum i Skara 
onsdag 21 april kl. 11.00. 

Martin Hansson finns då på plats och 
det finns möjlighet att komplettera 
med fler bilder av utställningen.

Utställningen öppnar för bokade besök lördag 24 april kl. 11.00-16.00. Besöken 
bokas genom att kontakta museet på info@vgmuseum.se eller 0511-260 70.

Vid pressvisningen visar skulptören Martin Hansson och curator Helena Zeberg 
utställningen och finns tillgängliga för intervjuer och frågor. Kontakta oss om 
du vill ha en enskild intervju med konstnären.

Martin Hanssons visar sin konst på Västergötlands museum. 
Foto: Västergötlands museum.

Fler bilder finns på  
vastergotlandsmuseum.se/pressrum

http://vastergotlandsmuseum.se/pressrum

