
  Paramedicinska enheten arbetar med rehabilitering av äldre, främst inom slutenvården men 
även inom öppenvården. Här finns gåskola, hjärtskola, minnesmottagning m.m. 

På enheten har tre fotografier av konstnären Dana Sederowsky (född 1975) placerats. 
De ingår i serien “Capri, Villa San Michele” och producerades under 2004 då konstnären 
tillbringade en tid i Axel Munthes villa på den italienska ön Capri efter att ha fått 
Hasselbladstiftelsens stipendium. Hon har deltagit i en mängd utställningar både i Sverige och 
internationellt. 
     Dana Sederowsky är bosatt i Göteborg och arbetar med video och fotografi. Hon 
arbetar alltid ensam, använder enbart sig själv i sina bilder och tar alla bilder med hjälp 
av självutlösare. Inget i hennes arbeten är styrt av slumpen utan allt är noga planerat och 
regisserat.

Fotografier från Capri
Konst på Paramedicinska enheten, Danderydsgeriatriken, Danderyds sjukhus
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Konstfakta



Se fler bilder på 
www.kultur.sll.se

Konstnärlig rådgivare: 
Åsa Hällgren Lif
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. 

På bilderna ser vi Dana Sederowskys 
doktorskaraktär och alter ego, iklädd sin 
stilrena 50-talsuniform, i miljön runt Villa 
San Michele. Med en sjuksköterskas uniform 
men titulerad Doktor tilldelar hon sig själv 
auktoritet.

I verket “Fenician Stairs” har doktorn 
stannat till i trappan och ser ut över bukten. 
Vilar hon? Väntar hon på någon? Är vyn så 
betagande att hon tappar andan?

I “Cypress Avenue”, även kallad vänskapens 
allé, är träden planterade så nära varandra att 
man knappt kan gå två personer i bredd. Gör 
man ändå det, måste man hålla om varandra. 
Doktorn vänder ryggen mot betraktaren och 
går bortåt genom allén.

I “Garden” är doktorn helt innesluten i 
trädgården, dränkt av växter, absorberad. 
Varför tittar hon plötsligt in i kameran, rakt 
på betraktaren?

På enheten har också placerats en 
bronsskulptur av Torsten Molander och två 
målningar av Malin Palm.
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