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Sammanfattning
I sommarens utställning deltog ett tiotal svenska och internationella konstnärer varav en konstnärsgrupp. Vi fick personliga möten med konstnärer, se vad som händer när människan lämnar en plats
åt naturen, läsa budskap, gå in i drömmar, följa ett skeende och ta till oss vad som händer i vår
samtid och vid möten av olika livsöden.
Genom hologram, video, foto, måleri, teckning, textil, skulptur och installationer i Bryggeriets
fantastiska lokaler fick besökarna möta en stark utställning som fick många att ta med sig tankar och
en upplevelse när de lämnade Bryggeriet. Många av mycket skiftande slag. Antalet besökare uppgick
till närmare 2 500 varav många från olika landsdelar och andra hörn av världen. (se nedan)
Utställningen anordnas av den idéella föreningen Nora Art i samarbete med Nora Kommun och med
stöd av Region Örebro län, Konstfrämjandet m.fl bidragsgivare och sponsorer.

Bakgrund
Temat för utställningen var ”Att vara människa, att se och att inte ses!” Vad gör vi människor för vår
värld? Stora frågor som innefattar hela våra liv. Hur medvetna är vi om detta i vardagen, i möten och
upplevelser av nya såväl som bekanta medmänniskor, deras tankar och handlande, deras bakgrund
och ställningstaganden? Vad bär vi med oss när vi skiljes åt? Vilket ansvar har vi i våra möten?
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Kvarteret bryggeriet i NORA

Konstnärerna
Jesper Blåder
Örebro
Jesper visade måleri på andra planet
där vi fick uppleva hans arkitektur och
miljöer, de som lever och finns i dess
närhet.
www.jesperblader.com

Emma Bjelke
Örebro
Visade teckning i stort och litet format i det
som var bryggeriets pannrum.
Emma lät oss komma nära hennes känslor via sina
intima och öppna teckningar.
www.instagram.com/emmabjelketattoo
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Björn Engberg
Örebro
På första plan visade
Björn en installation om
naturen och vi människor!
Av video, foto och
naturligt gräs.
www.bjornengberg.com

Oskar Korsár
Berlin
Oskar visade en vaxskulptur av en flicka i
entré salen som besökarna mötes av när de
steg in i Bryggeriet.
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Ulrika Mars
Stockholm
Ulrika deltog med en installation av textil, broderi och stora segel! på plan två.
www. cmproductions.wordpress.com

Ragnar Persson
Stockholm
I entrésalen visade Ragnar en stor textil efter en förlaga i blyerts ”Norr om nord” och screentryck.
www.ragnarpersson.com
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Patrik Qvist
Stockholm
Patrik visade en stor träinstallation på gräsvallen utanför Bryggeriet som endast kunde läsas från
plan fyra. Foton och skulptur uppe på vinden.
www.instagram.com/hpjqvis
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Brita Sandewall
Hällefors
Brita visade måleri i det vackra rummet på plan tre.
www.brisart.se

Yumiko Shiozaki
Tokyo
Yumiko visade upp hologram, fotografi och ljud på plan tre.
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Sophi Vejrich
Stockholm
Sophi visade en installation i det gamla köket på tredje plan.
www.sophivejrich.com

Frida Yngström/Drömsystrar
Stockholm, Göteborg
Frida bjöd in sina vänner Drömsystrar bestående av Maria Luostarinen, Marie Obbel Bondesson,
Nathalie Wuerth och Åsa Riestola. De visade installationer bestående av ljud, teckning och objekt
runt omkring i hela Bryggeriet.
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Utrymme för barn från Nora och gästande barn
Utanför Bryggeriet byggdes en stor konstvägg för barn och unga att måla under sommaren för
att på så sätt vara med och visa sin konst. På vägen ner till Bryggeriområdet byggdes
ett staket att utsmyckas med gatukonst, där barn och unga kunde skriva texter till allmänheten.

Vernissage
Utställningen öppnades den 10 juni med invigningstal av Marita Axelsson från Konstfrämjandet
Bergslagen. Ett flertal av de medverkande konstnärerna var närvarande och presenterades i
Entrésalen. Den var utsmyckad med blommor från blomsterhandeln Kjellbergs, som också bidrog
med en ros till konstnärerna. Bryggerihusets fylldes sedan av besökarna som med stor förväntan
sökt sig dit och som nu under livligt mingel beundrade och undrade, diskuterade och tyckte om de
utställda verken och installationerna. Vernissagen blev mycket familjär och trevlig och förgylldes
med grillparty på gården utanför Bryggeriet med dryck, tilltugg och godis från ICA Supermarket
och Willys hemma i Nora. Vernissagen hade närmare 200 besökare och blev ett festligt avslut av
en hektisk bygg-och hängningsvecka.

Öppettider, personal och värdskap
Utställningen varade i sju veckor och var öppen tisdag till söndag 11-17. Utställningsansvarig och
curator var Mark Andersson som också delade uppgiften som utställningsvärd med Elizabet
Franzén. Till ca 20% sköttes värdskapet av föreningens styrelse och engagerade medlemmar som
arbetade ideellt, några till stor del även med andra arbetsuppgifter. Hängning och nedmontering
utfördes av anställd personal. Vi hade även stor hjälp av 2 st sommararbetande skolungdomar.
De flesta konstnärerna hängde sina verk med mer eller mindre hjälp och assistans av Mark
Andersson och anlitad utställningstekniker Petter Nilsson.
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Vilka är besökarna?
Besökarna var i huvudsak Norabor, sommarboende och konstintresserade i våra grannkommuner.
Turisterna utgjorde en betydande del, såväl de som ville se en konstutställning som de som besökte
Kvarteret Bryggeriets utbud av butiker, ateljéer, hantverk, hälsa, café, restaurang och utställningar
och då upptäcker den fantastiska Bryggeribyggnaden och vår utställning. Långväga gäster har vi noterat
från mång av världens hörn.

Utställningsvärden har prickat besökarna men det är lätt att missa när det kommer många samtidigt
eller att värden blir upptagen av besökarnas ärenden t,ex, frågor eller inköp. Vi har också försökt
uppskatta antalet ”unga” besökare d.v.s. barn, ungdomar och unga vuxna upp till 20-25 år. Med en
felmarginal på 5-10 % bedömer vi antalet besökare till närmare 2 500 varav bortåt 200 ”unga”.
En allmän känsla är att det varit flera yngre än tidigare vilket kanske kan kopplas till konstnärerna,
affischen och utställningens namn.

Konstworkshops för barn och unga
Genom bidrag Från Nora Kommun kunde föreningen under utställningsperioden arrangera olika
aktiviteter för barn och unga.
Utanför Bryggeriet byggdes en stor vägg upp för att barn och unga skulle få lära sig att måla i
stort format och spraya gatukonst, en stor succe som vart fullbokad under alla tillfällen, och
sedan utvecklades till ett skapande skola projekt under september då alla 4de klassare i Nora
kommun fick ha graffiti workshop på våran konstvägg!
Det fanns även ett staket uppbyggt vid nedfarten till Bryggerie området där barn och unga fick
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skriva meddelanden till allmänheten med plastmyggar! Vilket blev en väldigt fin installation som
många tog del av, dessutom var det många föräldrar och andra vuxna som också tittade- eller
provade på att måla på konstväggen.

Bidrag och sponsring
Helt avgörande är föreningsstöden från Region Örebro Län och Nora Kommun, Särskilt som flera
av de som tidigare beviljat projektbidrag nu inte längre gör det eftersom projekt ofta bara får
stöd i tre år och sedan förväntas klara sig på egen hand. Konstfrämjandet Riks stödjer oss genom
att betala utställningsersättning till våra konstnärer. Nora Art arbetar hårt på att få
sponsorbidrag men konkurrensen om företagens gåvor är hård, det gör att vi är än mer
tacksamma för de bidrag från det lokala näringslivet som vi ändå får.
Marknadsföring, press
Annons infördes i Nerikes Allehanda inför vernissage och i Na:s Sommarbilaga, tidningen
handelsstaden, och sommarguiden vi affischerade och lade ut våra kataloger på lämpliga ställen i
hela länet, och annonserade och spred mycket info på facebook och instagram.
Nerikes allehanda skrev om utställningen inför vernissage.
Artiklar skrevs om barnverksamheten med.

ETT STORT TACK TILL ALLA SOM GÖR VÅR VERKSAMHET MÖJLIG!
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