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Life is but a dream
Konstnärlig gestaltning av väntrum på BB-Stockholm, Danderyds sjukhus

Helena Byström, “Life is but a dream”

Konstnären Helena Byström har gestaltat väntrummet i BB-Stockholms nya
utökade lokaler på Danderyds sjukhus. Personalens önskan var att fortsätta med
temat natur för att den nya avdelningen visuellt ska höra samman med den
befintliga, och på så vis få patienterna att känna sig hemma. Konstnären fångade
enkelt upp denna önskan eftersom natur, vatten och ljus är återkommande motiv i
hennes konst.

Den som sitter i soffan i väntrummet kan
också se bilden i taket spegla sig i bordskivan.
På väggen bredvid upprepas motivet från
taket, men nu som rörlig bild, med en
människa som långsamt klättrar runt i trädets
krona.
Helena Byström (född 1960) har sin grund
i video, film och fotografi och har förutom
traditionell utställningsverksamhet och
offentliga uppdrag arbetat med konst i
idébaserade projekt. Hon är utbildad på
Konstfack i Stockholm med inriktning
skulptur. Bland hennes större uppdrag kan
nämnas det mosaikklädda hopptornet i
Eriksdalsbadet i Stockholm. Som en av flera
konstnärer i gruppen Raketa har hon också
varit representerad på biennalen i Istanbul
2003 samt arbetat med projektioner till
Nobelfesten i Stockholms stadshus samma år.

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,
husets förvaltare samt förtroendevalda från
konstnämnden, dvs. allmänhetens representanter,
samt en konstsakkunnig projektledare från
kulturförvaltningen.
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Konstverket består av ett fotografi monterat
på glas och placerat i taket samt av en rörlig
bild monterad i väggen. Motivet i taket är
trädkronor av björkar mot en ljus himmel.
Rader av lysrör belyser bilden ovanifrån och
ljusstyrkan följer dygnets timmar och lyser
starkast mitt på dagen. Konstnärens ambition
har varit att lyfta det låga innertaket och
öppna upp rummet.

