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Konstnär, “verk”

Konstfakta

    Clinicum är en utbildningsenhet och pedagogiskt centrum inom Danderyds 
sjukhus. Lokalen är en möteslokal med föreläsningssalar och konferensutrymmen. 
Målgruppen är studenter och anställda på bland annat Danderyds sjukhus.
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    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. 

“Tuva” 

Lokalens avsaknad av färg och sterila intryck 
gav tanken att tillföra något färgstarkt, 
inspirerande och lekfullt som tar hela 
rummet i anspråk och verkar i dialog med 
inredningen, inte minst de färgglada stolarna.
De långa kala väggytorna har används till en 
spridd hängning av ett flertal objekt.

Mikaela Rydins konst passar perfekt i 
sammanhanget. Hennes färgstarka målningar 
och objekt samspelar med varandra på ett 
lekfullt och överraskande sätt.

Rydin skapar i sin konst en stark laddning 
mellan färg, struktur, rörelse och stillhet. 
Färgen såväl som materialen har en 
avgörande betydelse. Hon lyfter fram 
motsättningar och olikheter och låter dessa 
samverka i en fantasifull helhet.

Objekten och målningarna är gjorda 
i blandteknik; objekten i bland annat 
textil, ståltråd, vinylmedium, akrylfärg och 
skumgummi; målningarna i vinyl, akryl och 
textil på pannå, duk, papper och nylon.

Friheten i uttryck vid valet av material var stor 
och inga speciella säkerhetsbegränsningar 
behövde göras eftersom det inte vistas några 
patienter i Clinicums lokaler. 

Mikaela Rydin (född 1968) är utbildad vid 
Kungliga Konsthögskolan Stockholm.
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 “Hiding Beam” 

“Ett hjärtas korsett” 


