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Hur det inre av kroppen ser ut vet gemene man 
lite om. Våra föreställningar och fantasier därom 
är kanske mest präglade av fotografen Lennart 
Nilssons bilder inifrån kroppen. Kroppens inre 
breder ut sig likt abstrakta landskap i färg. 
Fotografierna har ofta uppdrivna, starka färger. 
Men i kroppen är det ju mörkt, hur kan färgerna 
synas?

Endoskopiskt centrum flyttade i september 2016 
till nya lokaler på Södersjukhuset. Endoskopisk 
undersökning innebär undersökning med kamera av 
matsmältningskanalen, av mag- och tarmkanal eller 
matstrupe. Patienterna är i alla åldrar, både barn och 
vuxna. 

Avdelningens flesta väggar är målade i olika nyanser av 
ljusblått och det stora väntrummet och andra rum saknar 
fönster. Konsten vill skapa utblickar från dessa rum. 

Urvalet konst till avdelningen utgår från ett landskaps-
tema. I väntrummet hänger en stor oljemålning av 
konstnären Pelle Perlefelt som föreställer ett landskap 
från södra breddgrader i gulockra och grönt. Målningen 
föregås av en studie av samma landskap i oljepastell. 

A man in a house, thinking of a mountain @Pelle Perlefelt/Bildupphovsrätt2016. Foto Per Mannberg

Emerge@Emma Hartman/Bildupphovsrätt 2016. Foto: Anna Molander
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  När Stockholms läns landsting bygger om eller bygger nytt ska 1-2% 
procent av bygginvesteringen avsättas till konstnärlig gestaltning. 
Hur resurserna fördelas, till vad, och vilka konstnärer som får uppdrag 
bereds av en arbetsgrupp. Den kan bestå av representanter från 
personalgruppen, konstkonsulter, arkitekt och husets förvaltare samt en 
sakkunnig projektledare från kulturförvaltningen. 

 El Dorado©Tom Bogaard/Bildupphovsrätt2016. Foto: Per Mannberg, 2016

En annan målning föreställer en kvinna som blickar ut 
över landskapet. Centralt är blicken på, och studien av 
landskapet. 

I Björn Larssons verk ”GKM 674” ingår en serie om 
fyra fotografier. Verket består av ett svartvitt fotografi 
av en målning och tre varianter av samma fotografi: 
först handmålade i färg, och sedan avfotograferade 
i färg. Titeln refererar till konstverk nummer 674 i 
Göteborgs konstmuseums samling, som är en målning 
av landskapsmålaren Marcus Larson (1825-1864). 

Larsons målning är målad efter fotografiska förlagor 
av C. G. Carleman. Björn Larsson i sin tur, har 
fotograferat av målningen och låtit den egyptiska 
handkoloristen Ehab Abdel Atif färglägga det svartvita 
fotografiet i tre olika versioner, alla utifrån hans egen 
föreställning om hur landskapet ser ut. Larsson har 
sedan åter fotograferat av de färglagda fotografierna i 
färg. 

I dess olika skeden växlar de enskilda fotografierna 
mellan en målerisk och fotografisk karaktär. Det 
svartvita fotografiet av Marcus Larsons målning ser 
nästan fotorealistiskt ut, som att det dokumenterade 
ett stycke natur, och de andra fotografierna i färg 
påminner mest om en målning.

GKM 674 @Björn Larsson/Bildupphovsrätt 2016 

Abstrakta målningar i olja av konstnären Emma 
Hartman liknar med sina horisonter olika landskap 
i en stark uppdriven färgskala. En målning av Tom 
Bogaard föreställer en nästan fotografiskt avbildad 
natur och vegetation. Jenny Olssons grafik och 
mjukgrund är avtryck av blad och växter och bär 
titeln ”Intryck V” och ”Intryck VI”. Av den befintliga 
konsten ingår t ex en serie grafiska blad av Andreas 
Eriksson som utgör en gradering i neonfärger där 
neonorange övergår i neongrönt. En diptyk i akvarell 
av Tobias Sjöberg liknar pölar av färg eller abstrakta 
landskap.

I Sara Lundbergs illustrationer till barnboken 
“Vi springer” blir barnets fantasi utsikten som bär 
pojkarna förbi Villa Villerkulla. Där sitter Pippi på 
verandan medan Herr Nilsson sover. Men pojkarna 
har inte tid att vänta, utan rusar in i nästa motiv, ända 
ner till Döda havet. Kanske är det den bästa utblick vi 
alla människor äger - vår fantasi.


