
Återspeglingar
Se och behandla, akutmottagningen, Södersjukhuset

Konstfakta

  Se och behandla är en ny enhet inom akutmottagningen på Södersjukhuset. Hit hänvisas 
patienter som har lättare akuta besvär. Enheten ligger i byggnad 48, en bit bort från den 
stora akutmottagningen. 

Avdelningens konst har koncentrerats till de mest gemensamma och centrala delarna som 
entré, väntrum och korridor. Konstnären Jussi Ranta har i sin gestaltning arbetat med måleri 
i olja på duk och pannå. I lokalen fanns sedan tidigare laminerade bilder i belysta pelare av 
konstnär Anne Deval.

© Jussi Rantas ”Återspeglingar ”, olja



Se fler projekt och 
bilder på 
www.kultur.sll.se

Konstnärlig rådgivare: 
Åsa Hällgren Lif
Mer information: 
Susanne Andersson Kopp, 
projektledare 
Susanne.Andersson.Kopp@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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Jussi Rantas verk ”Återspeglingar” är en bildsvit i åtta 
delar och kan betraktas som ett tema med variationer. 
Motivet är hämtat från Stora Essingen och visar utsikten 
över vattnet från en lägenhet där konstnären tidigare 
bodde. Jussi Ranta har återkommit till detta tema i sitt 
arbete sedan år 2000.

Motiv med vatten förekommer mycket ofta i Jussi 
Rantas måleri. Han har också arbetat med en svit på 
över femtio målningar från en sjö i Finland. Han har 
själv uttryckt att han känner att ”vatten har konstnärlig 
bärkraft”.

Anne Devals laminerade glas i dubbla lager på pelarna 
i korridoren fanns redan i lokalen och har kunnat 
bevaras och få ny ljussättning. Titeln ”Colonne (Parc 
Monceau)” anspelar på kolonnerna i Parc Monceau i 
Paris som Anne Devals ofta besökte som barn.

Om konstnärerna
Jussi Ranta (född 1972) kommer från Kuru i Finland 
och har bott i Sverige sedan 1993. Han är utbildad 
vid Nordiska konstskolan i Kokkola, Finland och 
konsthögskolan Valand i Göteborg. Representerad 
på bland annat konstmuseet i Göteborg samt i olika 
kommuner och landsting. Jussi Ranta har erhållit en rad 
stipendier och sommaren 2012 en ateljé/arbetsvistelse i 
Grez-sur-Loing i Frankrike.

Anne Deval (född 1960) är utbildad vid Beckmans 
Designhögskola i Stockholm och har två gånger blivit 
belönad med första pris för ”utmärkt svensk form”. 
Hon arbetar ofta med tryck på olika material som tyg, 
glas och betong och undervisar även i trycktekniker 
vid bland annat Konstnärernas kollektivverkstad i 
Stockholm.

Anne Deval har även gjort en konstnärlig gestaltning till  
kapell och avskedsrum vid Bromma sjukhus.
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