
Art@Hagfors är ett ideellt projekt och i år provar vi oss fram. Vår 
förhoppning är att Art@Hagfors får chansen att komma igen och 
växa, steg för steg, att det blir en plattform för lokala konstnärer 
att göra något speciellt och roligt. Kanske kan det hjälpa till att 
locka nyfikna besökare till Hagfors och att konsten ska starta 
tankar och samtal mellan människor.

Vill du ge ett bidrag är ingen mer tacksam än vi, då kan vi komma 
tillbaka, ännu större nästa år. Du kan Swisha in ett bidrag till 
076-800 06 52. Tack!

Hej! 
Varmt välkommen! 

Vad roligt att just du har valt att 
besöka Art@Hagfors. Utställningen 
är ett privat initiativ och ett ideellt 
projekt. För att vår idé skulle bli 
verklighet har vi hjälp av Hagfors 
kommuns kultursamordnare och 
samhällsbyggnadsavdelning som 
har gett oss värdefull vägledning 
och hjälp. 

Vi önskar dig en spännande 
konstupplevelse! 
 
Christina Haffling Strandberg 
Projektledare och initiativtagare 
Art@Hagfors 

Du kan hjälpa oss att växa

Vad är konst?
Det en person finner fantastiskt, kanske 
du tycker är skräp. Konst som gör någon 
lycklig, kanske andra står helt likgiltiga 
inför. Konst för några, är obegripligt kludd 
för andra. Vad konst är, ja det är en fråga 
som kan ha miljoner svar. Det beror på 
vem man frågar helt enkelt. 

Utställning under temat återbruk
4-10 augusti kommer centrala Hagfors 
att invaderas av konst i alla dess former 
och slag. Det fina är att alla konstverk 
är skapade av 16 lokala förmågor under 
temat återbruk. 
  
I din hand håller du en guide över platser 
i centrala Hagfors där konst förgyller 
det offentliga rummet - det rum som är 
till för alla att vara i, trivas i och mötas i.  
 
Ta en promenad genom Hagfors och 
förbered dig på en upplevelse utöver 
det vanliga. Kanske är det så att du hittar 
svaret på frågan under tiden? 

ART
@HAGFORS

» 
Gilla gärna vår sida 

på Facebook: 

@Art at Hagfors



  

1. Axel Pétur Axelsson 
    ”Golgata” 
     www.axelssondesign.com 
     axel@axelssondesign.com
 
2. Christina Haffling Strandberg &
    Pia Lind 
    ”Längta hem” 
 
3. Oscar Carlsson 
    ”Self inflicted wound” 
     innanluftengarur@gmail.com

4. Annelie Ejnermark 
    ”En oas mitt i stan”
     www.kreativwilja.se 
 
5. Kristoffer Ejnermark 
    ”Den gyllene kalven” 
     kristofferejnermark@gmail.com
 
6. Malin Engström  
    ”Den flygande Hagförsen”
     mengstrom@gmail.com 
 
7. Annika Erneström 
    ”Naturens kraft. Force of nature” 
     annika.ernestrom@spray.se

8. Beatrice Johansson  
     ”Cirka Hagfors”
     www.facebook.com/VijOerBe

9.   Sara Forsén 
      ”Dom kallar henne för skräp”
 
10. Helena Frödin & Ulf Hedenäs 
      ”Barkborrefälla” 
       uffespost@hotmail.se 
 
11. Christina Haffling Strandberg 
      ”Flaskpost” 
       strandbergart.se
 
12. Kerstin Falk 
      ”Plåtfigur med hund” 
      ”Trådfigur i gunga”
      ”Fjärilar” 
       falk.ke@telia.com 

13. Margot Lövstrand 
      ”Naturväsen” 
       Facebook: Margots Atelje 

14. Thomas Strandberg 
      ”Beer can dog”
        strandbergart.se

15. Therese Olsson 
      ”Om man inte befinner sig på 
      eller bland dem”  
      Live performance: Therese dyker      
      upp då och då, här och där 
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