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Sommarutställning 9 juni – 29 juli 2018, 
Bryggeriet i Nora 

”SVENSK KONST NU”    

 
Sammanfattning 
I sommarens utställning deltog ett 15-tal svenska och internationella 
konstnärer varav en konstnärsgrupp. Utställningen anordnades av den 
idéella föreningen Nora Art i samarbete med Nora Kommun och med 
stöd av Region Örebro län, Konstfrämjandet m.fl bidragsgivare och 
sponsorer. 

 

I Bryggeriets fantastiska lokaler fick besökarna möta en 
stark utställning med installationer, videoverk, textil, 
måleri, skulptur, grafik och teckning, som fick många att ta 
med sig tankar och upplevelser när de lämnade 
utställningen.  

Antalet besökare uppgick till över 3 600 varav många från 
olika landsdelar och andra hörn av världen.  

 
 
 
Bakgrund 
Årets utställning var den andra i Bryggeriet som Nora Arts konstnärlige ledare Mark Andersson 
var kurator för. Med erfarenheterna från föregående 
års utställning ville Mark ännu mer utnyttja den unika 
miljön i Bryggeriet för att visa upp konsten. Tankarna 
bakom utställningen var att via samtidskonsten visa 
hur Sverige ser ut just idag. Att ens land kanske inte är 
självklart, att vi lever i en tid då världen förändras och 
att vi måste jobba tillsammans för att det ska bli bra. 
De utställande konstnärerna skulle representera hela 
Sverige, från landsbygd till stad, från ursvensk till 
flykting och alla samhällsnivåer.  

  

 

Bild 2 - Mark Andersson, konstnärlig ledare 

 

Bild 1 – Bryggeriområdet i Nora 
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Vernissage  
Utställningen öppnades den 9 juni med att konst-
nären Magdalena Eriksson läste egna dikter i 
musikalisk dialog med cellisten Ingrid Morgan.  Ett 
flertal av de medverkande konstnärerna var 
närvarande och tackades för sin medverkan med 
varsin ros.  

Bryggerihusets fylldes sedan med närmare 200 
besökarna som med stor förväntan sökt sig dit och 
som nu fick möjlighet att uppleva och diskutera de 
utställda verken och installationerna. Vernissagen 
blev mycket familjär och trevlig och förgylldes 
med mingel på gården utanför Bryggeriet med 
dryck, tilltugg och godis. 

 

Utställande konstnärer 
I utställningsbroschyren presenteras konstnärerna lite närmare. 

• Martin Ander 
• Fikret Atay 
• Kim Demåne 
• Rio Drop 
• Magdalena Eriksson 
• Johan Jedebert 
• Anna Koben 
• Konstgruppen Aniara 
• Maline Nordin Ardesjö 
• Lusine Djanyan och Alexey Knedlyakovsky (Pussy Riot) 
• Robert Söderqvist 

 

 
 

 
Bild 5 - Martin Ander  Bild 6 - Anna Koben 

 

Bild 3 - Magdalena Eriksson och Ingrid Morgan 

Bild 4 - Maline Nordin Ardesjö 
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Bild 7 - Rio Dropp Bild 8 - Robert Söderqvist 

 
 
Besökarnas upplevelser och media 
Utställningen hade drygt 3 600 besökare. Besökarna hade möjlighet att lämna kommentarer i den 
gästbok som alltid låg öppen vid entrén och många gjorde också detta. Responsen var överväldigande och 
mycket positiv! Många beskrev att de lämnade utställningen berörda och med många nya tankar. 

Nerikes Allehanda presenterade utställningen med ett fylligt och positivt bildreportage inför vernissagen 
och hade dessutom en uppskattande recension av utställningen i tidningen 20 juni. 

 
Öppettider, personal och värdskap 
Utställningen varade i sju veckor och var öppen alla dagar. Utställningsansvarig och curator var Mark 
Andersson som också delade uppgiften som utställningsvärd med den syrianske konstnären Dia Alhamwi, 
som är flykting från kriget i Syrien. Till ca 20% sköttes värdskapet av föreningens styrelse och engagerade 
medlemmar som arbetade ideellt. Nora Art hade också stor hjälp med det dagliga arbetat av två sommar-
arbetande ungdomar. Hängning och nedmontering utfördes av till stor del av konstnärerna själva med 
assistans av Mark Andersson och utställningstekniker Petter Nilsson.  

 
Marknadsföring 
Vernissagen annonserades i Nerikes Allehanda. Annonser infördes också i flera sommartidningar och 
guider som sprids gratis i hela länet. Vår broschyr tillika katalog lades ut på lämpliga ställen i hela länet. 
Information spred även på Facebook och Instagram. Nerikes Allehanda skrev ett fylligt reportage om 
utställningen inför vernissagen. Genom samarbete med Galleri Exposé i Örebro exponerades 
utställningen i deras skyltfönster. 
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Konstworkshop för barn och unga - SKAPARVERKSTAD 
Genom MUCF-bidrag från Nora Kommun hade Nora Art liksom 2017 möjlighet att under tiden för 
sommarutställningen 9/6 -29/7 arrangera olika skapande aktiviteter för barn och unga.   

Syftet var att få barn att testa och lära sig olika former av gatukonst. Man fick lära grunderna för hur man 
målar graffiti och att skapa fritt i stort format på vår konstvägg utanför Bryggeriet. Barnens målningar 
integrerades på så sätt i sommarens utställning och blev en del av den. Genom konstväggen exponerades 
barnens skapande för utställningens besökare. De fick också själva uppleva att de gjort något bra. 

Under sommarlovets första veckor bjöd vi in alla barn och unga i Nora. Vår konstnärlige ledare Mark 
Andersson var handledare vid fem tillfällen, alla välfyllda. Det blev en mycket uppskattad aktivitet. Under 
resten av sommaren hade barn och unga också möjlighet att själva testa att måla på väggen. 

 
Bidrag och sponsring 
Nora Art är en ideell förening vars syfte är att skapa och driva kulturella mötesplatser för den samtida 
konsten och att vara en aktör i länets konstliv.  Avgörande för varsamheten är dritstöd från Nora kommun 
och föreningsbidrag från Region Örebro län. Konstfrämjandet stödjer Nora Art genom att betala 
utställningsersättning till utställande konstnärer. Föreningen söker också bidrag från olika stiftelser och 
motsvarande. Därutöver får Nora Art en del sponsorstöd från det lokala näringslivet men konkurrensen 
om företagens stöd är hård.  

  

Bild 9 - Konstväggen för barn och unga 
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Nora Art vill rikta ett stort TACK medarrangörer, samarbetspartners och sponsorer!  

Nora kommun   
Region Örebro län        
Konstfrämjandet Bergslagen 
 
Huvudsponsorer 
Lilla Hotellet, Nora 
Bergslagens Sparbank AB, Nora  
Magnussons Färg, Örebro 
Nerikes Allehanda 
Nora Fastigheter AB/Norabostäder 
Orica Sweden AB, Gyttorp 
Fredrik Posse, Stockholm 
Strands grafiska, Lindesberg   
 
Sponsorer 
Galleri Exposé, Örebro 
ICA Supermarket, Nora 
Kjellbergs Blomsterhandel Eftr. Nora 
Nora Glass, Nora 
Open Art, Örebro 
Sandbergs Bosättningsaffär, Nora 
 
 
 


