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Konstrum Bergslagen är ett samarbetsnätverk mellan konstscener i
Bergslagen. Mötet mellan samtida konst och unik industrihistorisk
miljö ger konstupplevelsen en extra dimension.
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För att se de aktuella utställningsprogrammen och
öppettiderna kan du besöka konstrummens respektive
webbplats. Vissa konstrum har öppet året runt medan
andra har öppet enbart under sommarsäsongen.
Varmt välkommen!

Än

Ut

ge

rs

St

te

ls

be

be

rg

rg

a
uv
gr

Sm

r ip

a

je
ed

N

a

ge
än

öv

Gr

Restaurang

Fr

Café

ba

er
rs
if o

a
st

Fika och mat på konstrummen
Café eller restaurang finns på eller i närheten
av alla konstrum. De finns utmärkta på kartan
med symbolerna nedan.
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Gallerirum Stripa gruva, Bryggeriet Nora,
Frövifors Pappersbruksmuseum
www.bergslagen.se
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Örebro

Från Avesta Art i öster till Frövifors Pappersbruks
museum i väster är det en bilresa på endast en timme
och fyrtio minuter. Mellan dessa platser ligger de andra
konstrummen inte långt ifrån varandra i vacker Bergs
lagsnatur.

MEKEN Smedjebacken, Avesta Art, Maskinhuset Grängesberg
www.visitdalarna.se

or

Frövi

Mat och boende på resan
Vill du förlänga ditt besök hos oss finns det många trevliga ställen
att äta och bo på i Bergslagen. För information om erbjudanden i
närheten av respektive konstrum, se webbplatserna listade nedan.

sb

Nora

Att visa svensk och internationell samtidskonst och
konsthantverk av hög kvalitet i unika industrihistoriska
miljöer är det som förenar dessa åtta konstrum. De gam
la industribyggnaderna och deras unika omgivning har
alla sin egen historia som under hundratals år format
människor och bygd. Nu präglar miljöerna konsten och
besökarens upplevelse i en spännande samverkan.
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Konstrum Bergslagen är ett samarbetsnätverk mellan konstscener i
Bergslagen. Mötet mellan samtida konst och unik industrihistorisk
miljö ger konstupplevelsen en extra dimension.
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Konsten har inga gränser
– inte heller Bergslagens Konstrum.
Denna trycksak producerades på initiativ av deltagande Konstrum samt
Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg och medfinansierades av:
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MEKEN, Smedjebacken

Avesta Art, Avesta

Maskinhuset, Grängesberg

Skulpturparken, Ängelsberg

Innanför det gamla valsverkets fasad finns en konsthall och ett kulturhus för
nyskapande utställningar och kreativa möten. Miljön som präglats av tungt
arbete har i dag blivit en skärningspunkt där kultur och industriarv möts.

Den gamla järnbrukshyttan Verket uppfördes 1874 och är ett monument över
den storskaliga järnframställningen och svensk industrialisering. Verket är i
dag ett internationellt prisbelönt interaktivt inlevelsemuseum och en spännande mötesplats för gränsöverskridande upplevelser och intryck. Som besökare
upplever du årligen nya möten mellan historia, konst och naturvetenskap.

Bland Bergslagens industriarv hittar du Maskinhuset, en funkispärla som i dag
är en plats för samtida uttryck i form av konst och upplevelser. En gång rymde
denna magnifika hall hissmaskineriet till Grängesbergsgruvan. Maskinhuset
hade som funktion att förse gruvan med kraft i olika former. Det var dragkraft
från gruvspelen för uppfordringen via hissarna i laven, tryckluft för att driva
maskinerna i gruvan samt elkraft till fläktar, maskiner, belysning och vattenpumpning. För dig som är arkitektoniskt intresserad är byggnaden en konstupplevelse i sig och väl värd ett besök.

Ängelsberg ligger inte bara i hjärtat av Bergslagen utan också i de hjärtan som
bor och verkar här. Även om inte hamrarna i de en gång så produktiva järnbruken dunkar längre, så finns en puls av annat slag.

Under året visar MEKEN flera egenproducerade utställningar där lokala,
nationella och internationella konstnärer deltar. Återkommande är bland annat
sommarens stora utställning. Den visar ofta ett flertal konstnärers verk som
har en gemensam utgångspunkt i ett tema eller ett material. En annan fast
punkt är Ahlbäckpristagares separatutställning under hösten.
MEKEN ligger intill Kolbäcksån i centrala Smedjebacken, mitt i ett område av
kulturhistorisk bebyggelse och alltjämt vägg i vägg med stålindustrin den växt
fram ur. Genom åren har MEKEN formats för nya användningsområden och är
i dag en rå industrihall där betong, järnbalkar och rymd utgör resonansbotten
för samtidens olika uttrycksformer.

Avesta Art arrangeras sommartid med inbjudna svenska och internationella
konstnärer. Här för samtidskonsten dialog med järnverkets eget starka formspråk, en alldeles egen poesi med mäktiga ugnar, rostiga järnformationer
och skimrande slaggstensväggar. Här skapas förutsättningar för samtal och
debatt, om konsten och genom konsten.

Vid sekelskiftet fanns här pensionat dit gästerna kom med tåg och båt. Hit
kom Isak Gustav Clason med sin banbrytande konst som inspirerade till en för
Ängelsberg typisk byggnadsstil med tinnar och torn. Än i dag kan du dricka
kaffe, äta mat och övernatta som förr. Dessutom finns verk av olika konstnärer att beskåda året runt.
Skulpturparken återkommer varje sommar med konstnärer som tillsammans
skapar en dynamisk miljö med ett brett uttryckssätt. Parkområdet sträcker sig
längs med ån i närheten av Ängelsbergs bruk. Bruket med sin enastående miljö
är tillsammans med skulpturparken ett spännande utflyktsmål. Vernissagen äger
rum i slutet på maj och sedan står parken öppen dygnet runt fram till september.
Utställningen bjuder ett stort skifte i utomhusrummets karaktär och grönska.

Totalt kan vi bereda plats åt utställningar och arrangemang över en total yta på
mer än 5 000 kvadratmeter, fördelat på flera olika plan och våningar med hiss
till samtliga.

Kyrkogatan 12, Smedjebacken
0240-66 88 87
www.mekensmedjebacken.se

Kanalvägen 1, Avesta
0226-64 51 62
www.verket.se

Dillners väg 10, Grängesberg
0240-860 000
www.ludvika.se/maskinhuset

Galleri Astley, Uttersberg

Gallerirum, Stripa gruva

Bryggeriet, Nora

Frövifors Pappersbruksmuseum

I Uttersbergs forna järnvägsstation från 1897 och Uttersbergs Bruks stora
tegelmagasin på tre våningar, arrangeras utställningar med många svenska
och internationella konstnärers verk inom måleri, grafik och skulptur – allt från
figurativ konst till abstrakta uttrycksformer. Galleri Astley är ett spännande
kulturcentrum känt bland konstintresserade både i Sverige och utomlands.
Galleriet startades av Astley Nyhlén med familj redan 1968 i Köping och flyttade till Uttersberg 1977.

Stripa gruva i Guldsmedshyttan är sedan 2006 ett byggnadsminne och
den enda kompletta järnmalmsgruvan i sitt slag. Här har brutits malm från
1300-talet fram till att brytningen upphörde 1977. Gruvan har aldrig stått öde
då det här bland annat har varit forskningsgruva och färgtillverkning.

Bryggeriet är en ståtlig byggnad i fyra våningar som du hittar i kvarteret
Bryggeriet i Nora. Inget rum är det andra likt. För 125 år sedan bryggdes bayerskt öl här och drygt 60 år senare blev det ett sprängämneslager.

I tegelbyggnaderna vid Fröviåns övre fall sjuder det fortfarande av aktivitet
trots att det gamla pappersbruket stängdes 1980. Sedan dess bevaras miljön
i form av Frövifors Pappersbruksmuseum, vägg i vägg med den nutida toppmoderna kartongindustrin.

The Museum Tree of Life by Ernst Neizvestny inryms på översta våningen
i tegelmagasinet där en samling av hans skulpturer, måleri och grafik visas
permanent. På nedre våningen finns ett café där du kan njuta av hembakat
kaffebröd samt en butik med konsthantverk och smycken. Galleriet arrangerar
också konserter och annan programverksamhet och har en konstklubb med
över tusen medlemmar.

Stripabryggeriet arrangerar konstutställningar på nationell nivå i Gallerirum och i
Stripa gruva finner du också en scen för olika musikhändelser av högsta klass.

Uttersberg 11, Skinnskatteberg
0222–321 20
www.galleriastley.com

Gruvbackevägen 8, Guldsmedshyttan
0581-811 70 (Upplev Lindesberg)
www.stripabryggeriet.se

Ängelsbergsvägen/Sågholmsvägen, Ängelsberg
070-992 79 10
www.skulpturparken.se

Sommartid har du i dag möjlighet att se spännande konst i de omsorgsfullt
renoverade industrilokalerna. Under maj till juni visar Nora kommun temautställningar, ofta med konsthantverk eller samtidskonst. I juni och juli bjuder
Nora Art på nationellt intressant samtidskonst och även internationellt erkända konstnärers verk visas. Ljusstråks samlingsutställning flyttar in i augusti
med verk av alla utställare i kulturrundan Ljusstråk, som arrangeras första
helgen i september.
Bryggeriet har blivit en kulturell mötesplats för konst, konserter och
workshops. I kvarteret finns flera konsthantverkare, öltillverkare och
matställen för dig att besöka.

Gallerirum Stripa

Brobacken 3, Nora
0587-812 94, 070-343 12 94
www.kvarteretbryggeriet.se

Foto: Nicklas Tolonen
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I dag hyser Stripa gruva fem hyresgäster, vilka är Besökscentrum, Stripa
bryggeriet, Karlssons kulturverkstad, Bergslagspraliner och Stripasmederna.

Konst- och kulturevenemang anordnas årligen, både på egen hand och tillsammans med olika samarbetspartners. Ambitionen med den konstnärliga
verksamheten är att främja och lägga fokus på uttrycksformer kopplade till
pappret som material.
Under juni, juli och augusti visas varje år en stor konstutställning i museets
utställningshall. Tidigare år har utställningarna haft teman som exempelvis
grafik, återbruk och papperskonst. Museet har också en handpappersverkstad
där du som besökare kan få prova på att göra ditt eget papper. Dessutom har
museet ett flertal intressanta förpackningsutställningar med japansk förpackningskonst och historiska förpackningar samt en stor samling ölburkar.
Museivägen, Frövi
0581-372 09
www.froviforsmuseet.se

Konstrum Bergslagen
Att visa svensk och internationell samtidskonst och
konsthantverk av hög kvalitet i unika industrihistoriska
miljöer är det som förenar dessa åtta konstrum. De
gamla industribyggnaderna och deras unika omgivning
har alla sin egen historia som under hundratals år format
människor och bygd. Nu präglar miljöerna konsten och
besökarens upplevelse i en spännande samverkan.
Från Avesta Art i öster till Frövifors Pappersbruks
museum i väster är det en bilresa på endast en timme
och fyrtio minuter. Mellan dessa platser ligger de andra
konstrummen inte långt ifrån varandra i vacker Bergs
lagsnatur.
För att se de aktuella utställningsprogrammen och
öppettiderna kan du besöka konstrummens respektive
webbplats. Vissa konstrum har öppet året runt medan
andra har öppet enbart under sommarsäsongen.
Varmt välkommen!
Konsten har inga gränser
– inte heller Bergslagens Konstrum.
Denna trycksak producerades på initiativ av deltagande Konstrum samt
Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg och medfinansierades av:

