
 Tema Teckning  
Endokrinoligiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Konstfakta

  Endokrinska kliniken bedriver högspecialiserad utredning, vård och behandling av 
hormonsjukdomar och metabola rubbningar, t.ex. diabetes och sköldkörtelsjukdomar.
Till ombyggnaden av kliniken har två konstnärer anlitas för att utföra konstnärliga 
gestaltningar av varsitt våningsplan. För att förbinda de två planen med en gemensam 
nämnare valdes teckningen som tema.

Det tecknade bär ofta med sig något omedelbart och nästan intimt i uttrycket. Det finns en 
spontanitet och närhet som kan liknas vid den handskrivna anteckningen i en dagbok eller ett 
brev.  Tidigare sågs teckningen ofta som ett medel, en skiss på väg mot förverkligandet av en 
målning eller skulptur, men idag har teckningen ett värde som fullständigt uttrycksmedel i sig.
Den nya konsten har också kompletteras med konst ur landstingets konstinnehav.

© Anna Brag, ”Hos Susanne” detalj



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

Konstnärlig rådgivare: 
Ulrika Sten, idé och urval av ny konst
Niklas Holm, urval och disposition av konst 
ur landstingets konstinnehav
Mer information: 
Linnéa Nordberg, projektledare, 
kulturförvaltningen 
linnea.nordberg@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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© Charlotte Walentin, ”Alla pratar om vädret” detalj

Konstnär Anna Brag, plan 8
Verket ”Hos Susanne” består av teckningar i 
tusch som tar oss hem till Susanne. Tecknin-
garna skapar en kontrast mellan den offent-
liga sjukhusmiljön och de tecknade privata 
rummen. De är detaljrika. Man kan titta, 
söka och finna nya saker var gång man ser 
dem. En berättelse tar plats på väggarna och 
man kan fundera över Susanne och hennes 
liv, rum och identitet. Man kan också använ-
da henne som en reflektion för sitt eget liv.

Konstnär Charlotte Walentin, plan 9
I verket ”Alla pratar om vädret”* arbetar 
konstnären med teckning i tredimensionell 
form. Strukturen i bilderna är tecknade av 
tunn nylontråd som doppats i lackfärg. Färg-
skyarna är lätt transparenta och ger ett ljus- 
och skuggspel på väggen bakom. Upplev-
elsen av detta är starkast från sidan då man 
passerar dem i korridoren innanför entrén. I 
lokalens norrläge möter bilden den storslag-
na vyn utanför. De transparenta panelerna 
som inramar färgskyarna reflekterar rörelser 
och händelser i rummet. 

* ”Alla talar om vädret men ingen gör någonting åt 
det” Charles Dudley Warner 1829–1900, amerikansk 
essäist och novellist


