
Kollektor, fotografier laminerade på glas av Dan Wirén

Kollektor
Konstnärlig utsmyckning på MotVikt, byggnad 02, plan 1

Danderyds sjukhus

  Konstverket ”Kollektor” av Dan Wirén möter dig i 
receptionen på MotVikt. Konstnären berättar att namnet 
kollektor kommer från transistorteknikens område och 
betyder ansamlare.
 
– Ett sommarfönster kan vara en ansamlare, med fläckar 
från en näsa, en levande geting, ett torrt löv eller spindel-
väv. Uppmärksamheten hejdas vid glasets yta och man 
ser tydligt det som finns där.

– Väggen i min ateljé är en kollektor. Kontinuerligt 
förändras miljön där nya sammanhang uppträder. 
Ibland av en slump. Ibland som resultat av en medveten 
komposition. Jag har låtit fotografera några sådana 
ögonblick; kombinationer av teckningar och objekt från 
stunder i naturen. Fotografierna är sedan laminerade på 
glas.
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Kollektor, grafiskt blad av Dan Wirén

Arkeologiskt fynd 2, bronsskulptur  av  Lena Flodman

Ny konst har köpts in till korridoren. ”Spår 1–3” är tre 
glasmålningar av Vera Olsson och ”Landskap I” är ett 
grafiskt blad av Catharina Warme Hellström.

Utanför samtalsrummen står bronsskulpturen ”Arkeolo-
giskt fynd 2” av Lena Flodman. En handväska gjuten i 
brons.

Mia Malmlöf har gjort färggrafik monterad på figur-
sågad board, med titlar som ”Fragment från en 
trädgård”,  ”Venus”, ”Kybele”, ”Flora” och ”Med rötter i 
antiken”.

Caroline Färnströms grafiska blad ”A sun of our own” 
har köpts in till personal/konferensrummet.

Flera konstverk från landstingets konstsamling har fått 
ny placering på avdelningen. Bland annat fyra grafiska 
blad av Philip von Schantz; ”Rymdrum”, ”Pilot II”. 
Pilot VIII” och ”Havsspegel”, Inger Anderssons 
gipsrelief ”Karta” och oljemålningen ”Poly” av Rolf 
Perschinoff. Samt verk av Nils G Stenqvist, Laris 
Strunke och Bror Marklund.

I planeringsarbete och urval av konst har Marie 
Guldstrand och Ulrika Nilsson från Danderyds 
sjukhus deltagit, tillsammans med Åsa Hällgren 
Lif, konstnärlig rådgivare och Renée Lord, kultur-
förvaltningen inom Stockholms läns landsting.
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