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Vallaskolan, skolgården 
Skärp tanken 
Konstnär Ingrid Falk  

(f. 1960) 

År 2020 

Teknik En större och sex mindre pennvässare i metall,  

h 120 x d 175 x b 87 cm resp. h 42 x b 56 x  

d 80 cm. Samt ett antal betongplattor med 

ingraverad text tillsammans med de sex 

mindre pennvässarna.  

Placering Vallaskolans gård. 

 

 

 

 

Wikipedia: 
 

Ingrid Falk, född 1960 i Sverige, är målare, installationskonstnär och curator. 1992 bildade 

konstkollektivet FA+ i samarbete med sin man, Gustavo Aguerre. Bland de konstnärer som har 

arbetat med FA + är Nicola Pellegrini, Otonella Mocellin, Daniel Wetter och Lennie Lee. 

Tillsammans har Ingrid Falk och Gustavo Aguerre arbetat med ett 

antal platsspecifika installationer i hela Europa. Dessa involverar storskaliga 

installationer, fotografiska projektioner, skulpturer och videoinstallationer. Falk har ställt ut i ett 

antal viktiga museer och privata gallerier i hela Europa.  Ingrid Falk och Gustavo Aguerre samlade 

ihop 3 053 rostat bröd till en stor mosaik av en brödrost i slutet av 1999 - de tillskrivs 

med spridande rostat bröd som konstmedium. 

 

 

 

         

  

https://www.google.se/maps/place/59%C2%B055'06.5%22N+16%C2%B036'05.1%22E/@59.9184597,16.5992303,546m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0x465e12cf6039adbd:0x636f2aa47e6682ac!2sVallaskolan!8m2!3d59.918992!4d16.6006467!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.9184575!4d16.6014189
https://www.google.se/maps/place/59%C2%B055'06.5%22N+16%C2%B036'05.1%22E/@59.9184597,16.5992303,546m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0x465e12cf6039adbd:0x636f2aa47e6682ac!2sVallaskolan!8m2!3d59.918992!4d16.6006467!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.9184575!4d16.6014189
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=FA%2B&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Otonella_Mocellin
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Informationstavla på skolgården: 
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Sala kommuns hemsida 21 oktober 2020: 
 

 

 

Nu är konstverken på 
Vallaskolans skolgård invigda 
Publicerad 2020-10-21 
  

Flertalet konstverk invigdes tisdagen den 20 oktober 2020 på Vallaskolans 
skolgård. Under ceremonin berättade deltagare från projektet om arbetet och 
bakgrunden till konsten. Kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo fick 
äran att inviga konstverken. 
 
På grund av coronapandemin hölls ceremonin utan publik. Konstnären Ingrid Falk, 
biträdande rektor på Vallaskolan Maria Axelsson Thorén och konstkonsulent Linda 
Wallenberg berättade om projektet och tankarna kring konstverken. De lyfte även fram att 
elever på skolan har varit högst inblandade i projektet, då de har bidragit med teckningar 
och texter till vissa av verken. 
 
Invigningen avslutades med att Anders Wigelsbo, kommunstyrelsens ordförande, vevade 
igång det största av konstverken. Det är en stor pennvässare som lyser upp en vit platta 
som står framför pennvässaren. Tanken är att eleverna kan göra skuggspel som visar sig 
på den vita ytan. 

 

Bilder från invigningen. 

 
 

Under ceremonin talade, Linda Wallenberg, Ingrid Falk, Maria Axelsson Thorén och  
Anders Wigelsbo. Foto Sala kommun. 

 

https://www.sala.se/?page=startpage
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Den stora pennvässaren lyser upp den vita ytan i mörkret. Foto Sala kommun. 

 

       
Det finns flera pennvässare på skolgården. Foto Sala kommun. 

 

 
Eleverna på Vallaskolan har bidragit med teckningar och text till konstverken. Foto Sala kommun. 
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Sala Allehanda, 23 oktober 2020: 
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