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Om projektet

No Limit: Artscape Edition
Välkommen till fjärde upplagan av gatukonstfestivalen No Limit!

Sedan starten 2014 har Borås förvandlats till ett utomhusgalleri med 
fantastiska muralmålningar på stadens husväggar. 2020 är nu No Limit 
tillbaka för att sprida färg och form på nya ytor! Nytt för i år är att No 
Limit kurateras av och produceras i samarbete med Artscape, en av 
världens ledande oberoende organisationer inom urban konst.

En annan nyhet i årets upplaga är att majoriteten av konstverk kommer 
att skapas i området Norrby, väster om Borås stadskärna. Att No Limit: 
Artscape Edition förläggs till ett bostadsområde skapas möjligheter 
att involvera lokalbefolkningen på ett helt nytt sätt. Festivalen är också 
en hyllning till den svenska urbankonstscenen – alla medverkande 
konstnärer har sin bas i Sverige.

Under festivalen kommer området att smyckas med både mural
målningar och installationer. Genom medskapande konstverk har också 
boråsarnas egna inre kreativitet lockats fram, där alla varit välkomna 
att tillsammans med erfarna konstnärer sätta sitt avtryck på staden.

About the project

No Limit: Artscape Edition
Welcome to the fourth edition of the street art festival No Limit!

Since the beginning in 2014 Borås has transformed into an outdoor 
gallery with fantastic murals adorning the city’s public space. 2020 No 
Limit is now back to splash colour on new surfaces! New for this year 
is that No Limit is curated and coproduced by Artscape, one of the 
world’s leading independent organisations within urban art.

Another announcement for this year’s edition is that the majority of 
the art will be created in Norrby, an area directly west of Borås city 
center. No Limit: Artscape Edition focusing on a residential area means 
new possibilities to involve the local community in an entirely new 
way. The festival is also a tribute to the Swedish urban art scene – all 
participating artists are based in Sweden.

The festival area will display both murals and installations. The creativity 
of the Borås citizens has also been brought out, in collaborative art 
workshops, where everyone has been welcome to make their own mark 
on the city canvas.



Om No Limit

No Limit
No Limit är en gatukonstfestival som bjuder in konstnärer från hela 
världen att delta i att förvandla det offentliga rummet till ett utomhus
galleri. Borås öppnar nu upp sina väggar till gatukonstfestivalen för 
fjärde året, den 1720:e september 2020. Med nya väggar och nya 
konstformer som sprids över Borås, så kommer No Limit Artscape Edition 
komplettera och utöka utomhusgalleriet från tidigare festivaler 2014, 
2015 och 2017.

No Limit arrangeras av Borås TME i samarbete med Kulturförvaltningen 
och Borås Stad. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från 
mural målningar till skulpturer och installationer. 

Borås har under det senaste decenniet blivit en framstående kulturell 
destination som attraherar konstälskare från alla världens hörn. Tack 
vare No Limit och Borås internationella skulpturbiennal, tillsammans 
med populära museer och gallerier, har en kulturell identitet av inter
nationella mått skapats. Med en stark tro på att tillgängliggöra konsten 
för alla används hela staden staden som skapandeplattform. 

Det beslöts tidigt att låta No Limit vara så autentiskt med den ursprung
liga street art rörelsen som möjligt och därför efterfrågas inte någon 
av konstnärerna om skisser eller beskrivningar av målningarna i förväg. 
Istället erbjöds konstnärerna större väggar och ytor att pryda efter eget 
behag.

About No Limit

No Limit
No Limit is an outdoor street art event inviting artists from around the 
world to participate in turning public space into an outdoor exhibition. 
Borås is now opening its walls to the StreetArt festival for the 4th time 
1720th of September 2020. With new walls and new art forms spreading 
across the city of Borås, No Limit will extend the outdoor gallery from 
the earlier festivals in 2014, 2015 and 2017. 

No Limit Street art is arranged as a cooperation between Borås TME, 
the culture department of Borås and the municipality of Borås. 

Borås, with its history in opening its doors to art (from the International 
Sculpture Biennal of Borås to its extensive exhibitions at the Borås 
Museum of Modern Art) the city has opened its walls to the mural 
culture. This art movement, which began with artists painting murals 
illegally, is now being embraced by the public and is letting artists turn 
local cities such as Borås into beautiful public spaces that are blanketed 
by artwork of artists worldwide.

Borås decided that the event must remain authentic 
to the spirit of this movement and therefore did not 
ask the artists for sketches in advance. Instead, it 
made sure to accommodate them by providing large 
walls as canvases for them to paint whatever they 
choose.

 nolimitboras.com
   nolimitboras

 nolimitboras

Kontaktperson No Limit 
Contact No Limit

Maria Lindh Ekman 
Projektledare 

Project manager 
+46 761 44 13 09 

maria.lindh.ekman@boras.com



Om Artscape

Artscape
Artscape är en geografiskt obunden ideell organisation som strävar 
efter att inspirera och göra konst tillgänglig för alla. Sedan 2014 har 
Artscape genomfört flera storskaliga projekt på olika platser i Sverige 
som var och en tänjt gränserna för gatukonst i det offentliga rummet.

Tillsammans med konstnärer från hela världen har de kuraterat och 
skapat över 120 offentliga konstverk i 26 svenska kommuner, bland 
annat i Göteborg, Malmö och Karlstad. I varje projekt bjuds också 
allmänheten in till ett medskapande konstverk där vem som helst kan 
sätta sitt avtryck på sin omgivning.

Utöver visionen att försköna stadsbilden är social hållbarhet, jäm
ställdhet och kulturell mångfald tre områden som prioriteras i varje 
projekt. Artscape ser en mycket spännande framtid framför sig, där 
konst och kultur får en möjlighet att positivt påverka människor och 
samhället i stort på ett direkt och värdefullt sätt.

About Artscape 

Artscape
Artscape is an independent nonprofit that seeks to inspire people and 
promote public art for everyone. Since 2014 Artscape has produced 
several largescale projects in different parts of Sweden, each one 
pushing the boundaries for urban art in the public space.

Together with artists from all over the world, Artscape has created 
over 120 pieces of public art in 26 Swedish municipalities, including 
Gothenburg, Malmö and Karlstad. In each project we invite the public 
to collaborate with us, allowing anyone to make a mark on their 
surroundings.

Along with the vision to positively change the cityscape, social 
sustainability, equality and cultural diversity are three areas that are 
prioritized in each project. Artscapes believes in a future where art and 
culture will have a deep and meaningful impact on our society.
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Kontaktpersoner Artscape 
Contact Artscape

Tor Hedendahl 
grundare och konstnärlig ledare 

founder & director 
+46 73619 73 67 
tor@artscape.se

Daniel Wakeham 
grundare och konstnärlig ledare 

founder & director 
+ 46 73683 99 22 

daniel@artscape.se



Images No Limit

Borås 2014, Eduardo Kobra, Photo Fredrik Malmlund

Forshaga 2017, BKFoxx, photo Fredrik Åkerberg

Borås 2014, Fintan Magee, Photo Fredrik Malmlund

Partille 2019, Smug, Photo FredrikÅkerberg

Borås 2014, Daleast

Malmö 2014, DFACE, Photo Stephen Thompson

Borås 2014, Lonac, Photo Fredrik Malmlund

Göteborg 2016, Jarus, Photo Fredrik Åkerberg

Images Artscape


