
 Motsatser i samverkan  
Barnläkarmottagningen, Handens Närsjukhus

Konstfakta

 Sachsska Barnsjukhusets barnmottagning i Handen är en medicinsk specialistmottagning 
för barn och ungdomar i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. Här utreder och 
behandlar man framförallt barn med kroniska sjukdomar. På mottagningen finns även 
verksamhet för utredning av neuropsykiatriska tillstånd såsom ADHD.
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Konstnärlig rådgivare: 
Joakim Norrman
Mer information: 
Annika Kjell, projektledare, kulturförvaltningen 
annika.kjell@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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Det första intrycket är väntrummets färg-
explosion med röda pelare, blått golv 
och röd-blå-gul-gröna mattor. Dessutom 
trä- och plastleksaker i samma färgskala. 
Längre in i lokalen svalnar färgskalan mar-
kant. Två konstnärers verk har fått  
uppgiften att ytterligare förstärka intryck-
et av detta.
 
Få svenska konstnärer har så hög kolorit 
som Susan Gillhög (född 1950) och detta 
gjorde henne till ett självklart val för 
inköp till det färgsprakande väntrummet. 
Susan har studerat måleri på Konstfack, 
där även hennes intresse för teater och 
scenografi utvecklades. Efter Konstfack 
följde många år som scenograf i Latin-
amerika. Sannolikt har mötet med den 
mexikanska kulturen påverkat färgstyrkan 
och intensiteten i hennes måleri.

Som Gillhögs totala motsats skapar 
Hans Åkerlund (född 1950) öar av lugn 
och intellektuell atmosfär med sitt stramt 
geometriska språk. Även Hans är utbildad 
på Konstfack i Stockholm. Han beskriver 
själv sin konst som något mellan konstruk-
tion och minimalism. Hans utgångspunkt 
är cirkeln och den räta vinkeln och han 
finner här oändliga möjligheter. För  
honom har det även betydelse att konst-
verket inte refererar till något annat, det 
är ett ting i sig med självständig existens.
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