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Pressmeddelande / Örebro, 2013-07-30 
 

 
Unik konst i Örebro tas bort 
 
Fyra av världens mest efterfrågade gatukonstnärer, ROA, Clemens Behr, SEGO 
och Roadsworth har skapat verk under den fjärde upplagan av den 
internationella konstutställningen OpenART i Örebro. Unika verk i världsklass 
kan upplevas till och med 1 september. 
 
Belgiske ROAs narval kan vara Sveriges största muralmålning. Tyske Clemens Behr har byggt en stor 
och iögonfallande graffti-inspirerad vägg. Mexikanske SEGOs detaljerade och spöklika djur på 
stadens färgstarkaste vägg och kanadensiske Roadsworths enorma fågelholk och fiskstim är konst 
som gör om platser där tusentals människor passerar dagligen. Unika konstverk som har 
uppmärksammats, fotograferats och diskuterats flitigt under sommaren.  

 
 
 
 
 

 
- Det är första gången de här fyra internationella storheterna varit i samma stad och arbetat samtidigt 
under en utställning. Både publik och internationella konstkännare har undrat hur vi lyckats locka 
ROA, Clemens Behr, SEGO och Roadsworth samtidigt till Sverige och Örebro, säger Mats Nilsson, 
projektansvarig för OpenART. 
 
OpenART är en tillfällig utställning som pågår under sommaren. Ett stort antal konstnärer från hela 
världen förvandlar Örebro till ett stort promenadmuseum där människor möter konst i parker, på torg 
och gathörn i hela centrala Örebro. 2011 blev Florentijn Hofmans verk ”Big Yellow Rabbit” omtalat i 
hela världen, i år är det flera verk som blivit nationella och internationella snackisar, som Tommi Toijas 
pissande figur ”BadBad Boy”. 
 
1 september är sista chansen att se de här konstverken, sen ska de tas bort liksom de övriga 90 
konstverk som ställts ut under OpenART. Och redan en månad innan utställningen avslutas har det 
börjat höjas röster för att flera av konstverken ska bli kvar i staden. 
 
- Det är ganska många som hört av sig och undrat om det inte är skamligt att ta bort de här 
konstverken, säger Mats Nilsson. Så uppenbarligen har konsten berört örebroarna och de besökare 
som kommit till utställningen. 
 
Nu kommer Örebroarna att få rösta fram sin favorit av fem utvalda verk. Örebro kommun som stöder 
OpenART ska köpa ett konstverk och vill veta vad Örebroarna tycker.  
 
 


