Konstsommar
i Sörmland

FLEN
I Sörmland finns både små och stora platser för konst.
På museer och konsthallar, men också i naturen – via
Sörmlandsleden, i slottsmiljö och längs vattnet i Mälaren.
Eller varför inte i ett sädesmagasin i Bie, en solcellspark i
Katrineholm eller ett vattentorn i Gnesta? Den sörmländska
konstsommaren bjuder på måleri, ljudverk, skulptur och en
vargfabrik. Välkommen att upptäcka nya platser och
konstnärskap!
Glad konstsommar önskar Sörmlands museum.

Konstgalleriet Hälleforsnäs
Gjutmästarbacken 1, gamla bruket
i Hälleforsnäs
www.flen.se

Karin Ögren
18 juni–3 september
“Så här lyser inte färgen av sig själv.
Så här mörknar inte det svarta utan
kunskap, utan decennier av umgänge
med färgens väsen.” Karin Ögren är
bildkonstnär och grafiker. Hon bor
och arbetar i Sparreholm.

Broschyren ”Konstsommar i Sörmland” produceras av
Sörmlands museum i samarbete med länets konstverksamheter.
Framsida: “Pojke i boll” av Linn Fernström

Karin Ögren

ESKILSTUNA
Ebelingmuseet
Eskilstunavägen 5, Torshälla
ebelingmuseet.eskilstuna.se

Eskilstuna konstmuseum
Portgatan 2, Eskilstuna
konstmuseet.eskilstuna.se

På Ebelingmuseet visas verk ur
samlingen med konstnärerna Allan,
Marianne och Harriet Ebeling samt
Foto Bäckstrand-arkivet. Museet har
även två rum för tillfälliga utställ
ningar samt verkstad för skapande
verksamhet.

På museet visas ungefär 200 verk ur samlingen. Här hittar du äldre verk tillsammans
med nyförvärv, i tio olika teman som bygger
på allt från konstnärliga processer och motivval till enskilda konstnärskap.

Amanda Karlsson – Vargfabriken
11 juni–28 augusti
Vargfabriken är en utställning som kretsar
kring en fiktiv industri vars produktion består
av dräkter gjorda för att representera något
annat. En plats där vi kan möta symbolik
bortanför oss själva.
Stellan Wiberg – Skulpturporträtt,
tillbakablickar och infall
18 juni–14 augusti
En utställning där Stellan Wiberg använder sig
av det abstrakta måleriet som ett slags koncept
uellt retrospektiv från tidigt 1960-tal till 2021.

Anna Lindström – Okända vittnen
21 maj–2 oktober
Amanda Karlsson

Anna Lindström

Anna Lindström är Eskilstuna konstförenings stipendiat 2022. I hennes utställning kretsar
måleriet och teckningarna kring relationer. Vi får ta del av en surrealistisk bildvärld med
underteman som makt, gränser, ensamhet och självständighet.

GNESTA
Art Lab Gnesta
Bryggargränd 4, Gnesta
www.artlabgnesta.se

Gnesta Vattentorn
www.ljudtornet.org

ANTENN ljudkonstfestival 2022:
LjudRymd – ett mikro makro kosmos
27–28 augusti samt öppet hus under
konstrundan 3–4 september

Sara Söderberg och Riar Rizaldi
– Minne, material, mineral
19 mars–12 juni
Välkommen in i en utställning som reflekterar kring
tennets och kalkstenens relation till djup tid, sam
tida kroppar och en möjlig framtid av ny omsorg.

Art in the green box
Skottvångs gruva 1, Mariefred
www.gnestakonsthall.wordpress.com

Art in the green box är en ideellt driven
skulpturpark vid Skottvångs gruva. Öppen
dygnet runt, 365 dagar om året. Den består
av ett tjugotal konstverk och växer med nya
år för år.

I vattentornet skapas ett universum där
världarna mikro/makro får mötas i en
ljudinstallation. I samklang med tornets
akustiska rum bjuds musiker, ljudkonst
närer och publik in till improviserade
konserter.

Galleri Lagårn i Ullsta, Stjärnhov. www.lagarniullsta.se

Ullsta konstpromenad
21 maj–31 augusti

I galleriet: Natur/Figur
2–17 juli

I galleriet: Färg /Humor
30 juli–14 augusti

Konst plus en otroligt
vacker natur! Med 28
konstnärer blir denna 2 km
långa promenad en härlig
upptäcktsfärd.

Verk av Anna Beve, Marius
Wahl Gran, Birgit Back
man, Eva Akne och Carl
Wellander.

Verk av Stefan Sjöblom,
May Lindholm, Hanna
Svärd, Tina Thagesson
och Carina Esk.

KATRINEHOLM
Katrineholms konsthall
Djulögatan 27, Katrineholm
www.katrineholm.se/konsthall

ETC Solpark
Energikullen 1, Katrineholm
www.etcsolpark.se

Mari Rantanen – Bra vibrationer
2 juni–6 augusti

Bigert & Bergström, Hanna Ljungh och Tina Nykvist – Förflytta berg
2 juli–20 sep

Mari Rantanens blandar det abstrakt figurativa med
expressiv geometri i sin konst. Hennes målningar för en
dialog mellan historiska referenser och nutida verk samt
företeelser.

En utställning om klimatförändringar, solen och berget Kebnekaise. Konstfrämjandet
Kraft låter konsten ta plats i Solparken, en kulle i Katrineholm fyllt av solpaneler, vindkraftverk, soldrivna serverhallar, ekologisk arkitektur, växthus och en anläggning som
gör biokol.

Bie biennal 2022
Bie Larslund 2, Katrineholm
www.biebiennal.se

Det våta språket
2-16 juli och 6-20 augusti
Mari Rantanen

Bie biennal är ett rum för samtida konst och litteratur
med centrum i ett sädesmagasin i Bie. För hundra år
sedan kom folk från hela Europa till byn för att dricka
brunn i det som då hette Augustenbad. Deltagande
konstnärer: Dave Allen, Rebecca Digby, Leif Holmstrand,
Zsuzsanna Larsson Gilice, Kristina Matousch med flera.

Hanna Ljungh ”I am a mountain”

OXELÖSUND

STRÄNGNÄS

Kulturhuset Koordinaten
Järntorget, Oxelösund
www.oxelosund.se

Stjärnholms Skulpturpark
Silfverstiernas väg 6, Oxelösund
www.stjarnholm.se

Galleri K och O
11 juni–9 augusti

I skulpturparken finns närmare
40 skulpturer inom temat Tro, hopp
och kärlek. En plats där konst och
kyrka möts.

Utställning med Konstnärernas
Kollektivverkstad Sörmland.

POM Gallery
Långgatan 11, Mariefred
www.pomgallery.se

Christopher Long
2 juli–14 augusti
POM Gallery visar ny ung konst med
fokus på måleri och skulptur.
Kulturhuset Multeum
Eskilstunavägen 2, Strängnäs
www.strangnas.se

Vad är Strängnäs för dig?
21 maj–13 augusti
2021 fyllde Strängnäs kommun 50 år
och det uppmärksammas nu med en
fotoutställning med Strängnäsmotiv.

Christopher Long

Ulvhälls hällar
www.ulvhallshallar.se

11 maj–30 september

Verk av Yemisi Wilson
Fotograf Magnus Aronson

Konstparken ligger intill Ulvhälls herrgård,
vackert beläget vid Mälaren. Varje år visas
en utställning med verk som skapats
för parken. I år deltar konstnärer som
Anastasia Ax, Matti Kallioinen, Mattias
Bäcklin, Arijana Kajfes m fl.

Ebba Bohlin

TROSA

VINGÅKER
Galleri Nordostpassagen
Skärgårdsgatan 11, Trosa
www.gallerinordostpassagen.se

Säfstaholms slott
Vingåker
www.safstaholm.se

Ingvar Jörpeland – Skulptur
9–24 juli

#ParkenLivetsOas
6 juni–23 oktober

Skulptören Ingvar Jörpeland är
född i Stavanger och utbildad
vid Statens Kunstakademi i Oslo.
Ingvar arbetar mest i trä och
metall.

En historisk berättelse och
utställning om parkens
betydelse för människan.
Ta av dig skorna och känn
gräset under fötterna!

Agneta Gussander – Målningar
30 juli–14 augusti
Agneta Gussander har byggt
upp trädgården Kärret med sin
man och kollega, en förverkligad
livsdröm om självhushåll och ett
liv i samklang med naturen som
även styrt hennes konstnärskap.

Agneta Gussander

Bild från Säftaholms konstsamling

KURIOSO 2022

NYKÖPING
Sörmlands museum
Tolagsgatan 8, Nyköping
www.sormlandsmuseum.se

Linn Fernström – en suck, snyftning,
andetag eller lätt beröring
11 juni–2 oktober

“Ängeln” av Linn Fernström

Linn Fernström är en av våra stora
samtidskonstnärer. Hon bjuder publiken
rakt in i en magisk värld befolkad av flygande insekter och mänskliga gestalter.
Utställningen består av måleri, skulptur,
pasteller och poesi.
Nynäs slott
Tystberga
www.nynasslott.se

Tänka med jorden
27 juni–14 augusti

Foto: Jonas Rahm

Vid den gamla almen intill köksträdgården
har konstnärerna i Kultivator, tillsammans
med elever från Öknaskolan, skapat ett
slott för biologisk mångfald. Hit kan barn
och unga komma under sommaren för
kreativt skapande! Ett samarbete
mellan Nynäs slott, Art Lab Gnesta
och Sörmlands museum.

I höst är det åter dags för Kurioso – Sörmlands
egen konstbiennal för barn och unga! Det blir
utställningar och workshops på museer, konsthallar
och oväntade ställen. För mer information:
www.kurioso.se

Illustration: Maria Safranova Wahlström

Skapa konst tillsammans!
Konst i stor skala!
Skapa tillsammans med inspiration från Linn Fernströms måleri i museiparken.
Drop-in, gratis. 28 juni–24 juli, tisdag–söndag kl. 11–16.
Sörmlands museum, Tolagsgatan 8, Nyköping.
Konstverkstad för familjen
Prova på att tillverka armband av brännässlor, lövpyssel, barkkonst och naturliga
hudvårdsprodukter. Drop-in, gratis. 29 juni, 6, 13, 20 juli kl. 11–16.

Street art på torget
Var med och skapa en street art-vägg och passa på och lär dig göra schabloner
med historiska motiv. Drop-in, gratis. 4–8 juli och 8–12 augusti kl. 11–15.
Flens bibliotek, Drottninggatan 3, Flen.

En del av Region Sörmland

Sörmlands museum, Nyköping maj 2022. Åtta45.

Nynäs slott, Tystberga.

