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Birgitta Eriksson Burling i sin ateljé under arbete med förlagor i skala 1:1 till blästrade glaspartier. 
Foto: Catharina Gotby.

Konstfakta

Arbetet med Neonatalavdelningen pågår och två konstnärer, Birgitta Eriksson Burling 
och Anette Senneby, har var för sig fått i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar. 
Det beräknas bli klart mars 2011.
  

    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 uppdraget 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. 



Anette Senneby har tidigare framförallt 
arbetat med skulptur, men under senare år har 
hon även intresserat sig för måleri. I verken som 
nu är under arbete finns både skulptören och 
målaren Senneby och framförallt utgår hennes 
verk från den plats där de ska finnas och för 
dem som av olika skäl vistas där. 

I ”Lekplatser och Universum” arbetar 
konstnären med relationer i alla dess former; 
det lilla möter det stora, det närbelägna möter 
det avlägsna, tiden som rörelse mellan dåtid, 
nutid och framtid. Utsmyckningen består av 
flera delar som placeras ut när avdelningens 
andra byggetapp blir klar.

I anslutning till avdelningsentrén K76 kommer 
stora målningar på akrylglas ”Lekplatser”, 
”Vatten” och längre in på en korridorvägg, 
”Jorden”.

På avdelningens IVA-platser kommer ”Clarismor 
– anknytningar”, prismaformer placerade i 
grupp på en vägg samt för avdelningens Stilla 
Rum kommer två målningar på akrylgras, 
”Eklipser – solsystemets rörelser” och ett draperi 
i partiellt infärgat ylletyg i tre våder.

www.kultur.sll.se

Mer information 
Kontakta Linnéa Nordberg, projektledare, tfn: 08–690 51 26,e-post: linnea.nordberg@kultur.sll.se
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Anette Senneby, skiss till ”Clarismor - anknytningar” 
laserskurna prismaformer, färgpigment och glas, placeras i grupper på väggar vid IVA-platser. 

Foto: konstnären. 

Birgitta Eriksson Burling har sitt grundläggande 
uttryck i måleriet men gör även tredimensionella 
verk. Hon lyfter ut färgen från underlaget, ut 
i rummet. Verken bildar en slags koreografi 
med målningar och objekt. I gestaltningen på 
neonatalavdelningen även med stora tecknade 
former som innehåller många små detaljer i de 
blästrade glasen.

”Trädgården” är den samlande rubriken för 
utsmyckningen. De olika delarna är ”Blomma 
I” vid receptionen K78, ”Fåglarna” vid en av 
avdelningens arbetsstationer. Fågelrörelser och 
fåglar tillsynes inslagna av linjer som de ägg de 
kommit ur.

”Trädgården”, den sex meter stora målningen, 
från golv till tak målas i sektioner. Teckningar 
från trädgårdens alla tillstånd och årstider bildar 
en underliggande struktur för målningen. 

I personalrummet bildar en grupp glaserade 
keramiska objekt monterade på vägg ”Skogen”. 
Vid arbetsstationen som färdigställts i den första 
byggetappen finns nu ”Blomma II” installerad.


