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KOMMUNENS KONST RUNT OMKRING OSS
Olika former och uttryck på olika platser. Utomhus, på arbetsplatser, i offentliga lokaler, på bibliotek och på
konstgallerier. Konstområdet har sedan ett par år tillbaka tillhört Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen
och ingår som en del av kommunens kulturuppdrag.

Som invånare kan du ta del av en mängd konstupplevelser. Kommunens årliga konstrunda, återkommande
konstutställningar i Hälleforsnäs konstgalleri, bildkonst i offentliga lokaler, på äldreboenden, skolor,
förskolor och på arbetsrum. Kommunen äger också en konstsamling bestående av ca 2000 verk varav ett
urval kan ses på Flens bibliotek.

Under de dryga tio åren som Karin Ögren arbetat med uppdraget som konsthandläggare har mycket hänt
och nu när Karin lämnar sitt uppdrag vill vi förstås tacka för det fina arbete hon utfört och allt hon byggt upp
med stort engagemang.

TACK FÖR MIG
Under våren kommer jag att avsluta min tjänst som
konstansvarig och utställningsansvarig
i Flens kommun och hälsar min efterträdare Lina
Karjel välkommen!
I augusti 2008 öppnade Konstgalleriet
Hälleforsnäs och ganska snart hade galleriets
verksamhet och utställningar placerat Flens
kommun på konstkartan.
83 fantastiska utställningar har jag hunnit curera
och det är svårt att plocka ut några favoriter, även
om vissa har satt större avtryck än andra.
Målsättningen har varit att visa konst av hög
kvalitet med ett nationellt intresse och presentera
konstnärskap med olika uttrycka och teknik.
På www.flen.se/uppleva-gora/kultur/konst finns ett
arkiv över tidigare utställningar.
En annan rolig uppgift har varit att placera konst
ute i de kommunala verksamheterna
och på arbetsplatser, med spännande samtal och
möten som följd.
Tack för mig / Karin Ögren

EFTERTRÄDAREN
Lina Karjel heter jag och är utbildad
på Konstfack. Tidigare har jag arbetat
som bildpedagog och konstnärlig
ledare i Uppsala kommun där jag
arrangerat utställningar, drivit
konstnärliga projekt och utbildat
människor i bild och skapande. Konst,
text och musik är en viktig del av mitt
liv.
Jag bor i Stockholm och arbetar på
fritiden i egen ateljé. Jag har arbetat
mycket med delaktighetsfrågor och
brinner för alla människors rätt att
kunna ta del av konst och kultur.

UTSTÄLLNINGAR
KONSTGALLERIET HÄLLEFORSNÄS Gjutmästarbacken 1.
SOMMARENS UTSTÄLLNING: ANDERS GUDMUNDSON
STILLEBEN OCH LANDSKAP 12 juni–5 september 2021
Konstgalleriet Hälleforsnäs har glädjen att visa en utställning med Anders Gudmundsons måleri.
Landskap och stilleben i små format med ett monumentalt uttryck. Under vernissagen höll
Gudmundson guidade turer av utställningen där besökarna fick höra om konstnärens
arbetsprocess. Anders Gudmundson säger själv om sitt måleri:
De senaste åren har jag arbetat i gränslandet mellan konst och teknisk konsthistoria. Traditionellt
oljemåleri sett i relation till olika perioders tillgängliga material: bl.a. optiska hjälpmedel,
pigmentframställning, grunderingar och underlag. Även omständigheterna kring själva
utförandet av verken: målarlådor, stafflier, penslar och även klimatets påverkan på
teknik, motiv och materialval.
Anders Gudmundson är utbildad vid Konsthögskolan Umeå 1988-93. Representerad i Moderna
Museet, Nationalmuseum, Kalmar och Uppsala Konstmuseer, British Museum m.fl.

Landskapsmåleri av Anders Gudmundson

FLENS BIBLIOTEKS GALLERIRUM Drottninggatan 3, Flen.
AKTUELL UTSTÄLLNING
Strax före midsommar ställer Kolhusteatern ut i gallerirummet på Flens bibliotek. Kolhusteatern
har firat sitt 25-årsjubileum och visar affischer och rekvisita från tidigare föreställningar.
Utställningen kommer sedan, lagom till sommarens premiär, visas i Bruksrestaurangens entré.

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR:
I slutet av juli visas Majvor Ekholm i bibliotekets galleri. Majvor är en konstnär och inspiratör inom
akvarellmåleri, verksam i Flen.

AKTUELLT
BARNGÅVAN
Det vinnande bidraget i årets utlysning av Barngåvan är "Lysande dag" av konstnären Kaarin
Bonde Jensen. I juryn satt förskolerektor Kerstin Johansson och gallerist/chef på kulturenheten
Eva Gustafsson. Juryns motivering för det vinnande bidraget:
Juryn uppskattade verket för dess enkla och rättframma budskap, både i beskrivningen och i
faktiskt utförande. Att mötas av glada leenden tror juryn kommer glädja både barn, personal och
föräldrar, precis som konstnärens syfte. Verket, upplever juryn, kommunicerar med barnens språk.

Kaarin Bonde Jensen med verket “violbänk”

SOMMARLOVSAKTIVITETER
LOVAKTIVITETER
Under sommarlovet erbjuder Flens kommun mängder av smittsäkra aktiviteter utomhus för barn och
unga runt om i kommunen. För att ta del av programmet vecka för vecka, besök: flen.se
Kulturenheten erbjder både teater och skapande ute i naturen.

●
●
●

Ljudlek med SymbioLab genomfördes i Sveaparken 6 juli
Land Art, måleri och äventyrliga promenader genomförs på sex orter under
sommaren.
Teater Scarpa framför pjäsen Skogshäxan utomhus Vid Bruket i Hälleforsnäs och
vid Hembygdsgården i Malmköping 3/8.

BARNKULTURFESTIVAL 9-13 augusti i Flen
Vecka 32 blir det Barnkulturfestival. En vecka i slutet av sommarlovet erbjuds barn och unga
möjlighet att prova på och delta i ännu fler aktiviteter, och allt är gratis.
●

Biblioteket erbjuder aktiviteter som läsning och pyssel hela veckan.

●

Kulturskolan anordnar prova-på dans och musikal med föranmälda barn.

●

Kulturenheten står för barnteater med Rita Prick på tisdagen, workshop med såpbubblor på
onsdagen och konstskapande med naturmaterial på fredagen.

Sagan om pannkakan med Rita Prick.
Sveaparken, Flen tisdag 10/8, kl 13.

Om tvål, såpa och gigantiska bubblor.
Varitéeartisten Rasmus Wurm besöker
Sveaparken, Flen onsd 11/8, kl 13.

DRAKFESTIVALEN torsdag 12 augusti 10-12 år
Under torsdagen mellan kl 13-16 besöker Scenkonst Sörmland Flen med Drakfestivalen.
En fullmatad eftermiddag med beatbox/dans/animation, skapande verkstad och massa
annat skoj för barn och unga. Plats: Bredvid fritidsgården. Dagen är ett samarbete mellan
kommunen och Scenkonst Sörmland.

Skön Sommar!
Vill du bli borttagen som prenumerant från detta nyhetsbrev?
Maila kultur@edu.flen.se och skriv det så raderar vi din e-postadress.

