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Konstfakta

  Till Talkliniken kommer barn och vuxna som behöver hjälp med språk-, tal- och röstproblem. 
Konstnären Beata Fransson har skapat draperiet ”En tiger i skogen” till det kombinerade 
föreläsnings- och väntrummet i klinikens nyrenoverade lokaler. Bilden bygger på en serie 
fotografier tagna under sommaren i det närliggande grönområdet. I bilden är väntrummets 
möblemang till synes slumpartat utplacerat i landskapet vilket ger en illusion av att rummet 
sträcker sig ut i det gröna och att stigen är en förlängning av sjukhusets korridorer.



Se fler bilder på 
www.kultur.sll.se

Konstnärlig rådgivare: 
Johan Tirén
Mer information: 
Torunn Skoglund, projektledare 
torunn.skoglund@kultur.sll.se

  När Stockholms läns landsting bygger 
om eller bygger nytt avsätts en del 
av bygginvesteringen 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, 
konstrådgivare, arkitekt och husets 
förvaltare samt en konstsakkunnig 
projektledare från kulturförvaltningen. 
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Om konsten
Draperiet ”En tiger i skogen” är en 
fotografisk bild som tryckts på textil och 
löper runt rummet. Det är uppdelat i flera 
våder för att kunna anpassas till rummets 
olika funktioner.

Personalens önskemål var att verket på 
något sätt skulle spegla verksamheten och 
ge karaktär till platsen.

Både patienter och personal ska känna sig 
uppmuntrade att variera draperiet som de 
har lust. Denna flexibilitet gör att man efter 
tycke och smak kan låta vissa delar av bilden 
framträda medan andra göms bakom, eller 
i vecken. På så vis erbjuds nya upptäckter 
varje gång.

Konstnären vill med sitt verk uttrycka 
hur kommunikationen och språket är 
fundamentalt för oss människor och hur det 
fungerar som ett verktyg för vårt tänkande. 
Det teatrala uttrycket hos draperiet 
relaterar till scenen och hur vi där använder 
språket när vi agerar och talar. Draperiets 
ljuddämpande funktion tillsammans med 
den gröna färgen kan förhoppningsvis också 
ha en rogivande verkan.

Om konstnären
Beata Fransson (född 1977) utexaminerades 
från Konsthögskolan i Malmö 2004 och 
arbetar nu i Stockholm. Hennes arbeten 
behandlar ofta frågor kring rummets två- 
och tredimensionalitet och fotografiets 
historia. Hennes verk har visats på ett flertal 
konsthallar och gallerier, främst i Sverige 
men även utomlands.


