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Konstfakta

 Fyra uttryck
Medicinmottagningen, Södersjukhuset

  Internmedicin på Södersjukhuset är en av Sveriges största enheter för vård av medicinska 
sjukdomar. Här vårdas, utreds och behandlas patienter som har några av våra vanligaste 
folksjukdomar, t.ex. astma, stroke, KOL och olika tarm- lever- och blodsjukdomar. Här finns 
också en stor diabetesmottagning. Fyra konstnärer har anlitats för att utföra konstnärliga 
gestaltningar på Medicinmottagningen.

Jesper Nyrén har gjort målningarna och färgsättningen i entré och väntrum. Konstverket 
”Sekvenser” inbjuder till ett uppmärksamt betraktande. Hela verket, som består av tre serier, 
bygger på upprepningar och spegelvändningar av former och förskjutningar i färg. Rummet 
förändras beroende på var i korridoren man befinner sig. Jesper vill skapa en färgmiljö som för 
tankarna till en vandring genom ett landskap. Verkets titel anspelar på en följd av händelser, 
liknande filmsekvenser, liksom utsnitt som binds samman av tid och rum.

Jesper Nyrén Konstnären Jesper Nyrén (född 1979) är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i 
Stockholm. Tidigare uppdrag: Rikstensskolan i Botkyrka.

Jesper Nyrén, del av ”Sekvenser”



Iréne Vestman Konstnären Iréne Vestman (född 1951) är utbildad vid Konstfack och Kungliga 
Konsthögskolan i Stockholm. Några tidigare uppdrag: Tekniska Högskolan i 
Stockholm, Lunds Universitet och Ronnaskolan i Södertälje.

Iréne Vestman har arbetat med sammanlagt 12 reliefer i vit betong till tre dagvårdsrum med 
sängplatser. Verken i ”Relief” är placerade i patienternas synfält i taket över sängarna och är 
integrerade med de befintliga takplattorna. De erbjuder ett blickfång, något att vandra i med 
blicken för de patienter som vårdas här, ibland i många timmar. De samspelar med varandra men 
också med de ventilationsdon, armaturer och sprinklers som måste finnas här. Dagsljusets förändring 
över dygnet och årstiderna ger förändringar och förskjutningar i upplevelsen av verken. Konstverken 
är abstrakta, geometriska figurer men kan också ses som arkitektoniska lämningar, arkeologiska 
utgrävningar av trappor, prång och labyrinter från okända, gåtfulla kulturer.
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Iréne Vestman ”Relief”
Iréne Vestman



Roger Metto Konstnären Roger Metto (född 1964) är utbildad vid Nordiska konstskolan i Kok-
kola, Finland och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Några tidigare uppdrag:  
Sundbyskolan i Stockholm, Kristinaskolan i Härnösand och Akademiska sjukhuset 
i Uppsala.

Roger Mettos verk ”Utsnitt” består av ett rumsomslutande konstverk i väntrum och personalrum 
med en total längd på 18 meter. Konstnären arbetar oftast med landskap i en intensiv färgskala. 
Han hämtar inspiration från lappländska fjäll- och skogslandskap, men också från Nordamerikas 
Klippiga bergen. Roger Metto är född i Kiruna och uppvuxen med de starka färgerna i landskapet. 
Här har han gjort utsnitt ur en tidigare utförd målning (Aura) och förstorat vissa delar av denna, 
viket ger dramatiska effekter.

Roger Metto ”Utsnitt”
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Konstnärlig rådgivare: 
Richard G Carlsson

Mer information: 
Susanne Andersson Kopp, 
projektledare, kulturförvaltningen 
susanne.andersson@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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John Stenborg Konstnär John Stenborg (född 1957) är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan 
i Stockholm. Några tidigare uppdrag: Zinkensdamms Tunnelbanestation och 
Nobelprisdiplomet i litteratur 2008–2010.

Konstverken i serien ”Axiom” består av blästring och screentryck på sammanlagt fem glaspartier 
vid bland annat entrén och personalrummet. Ett axiom är ett påstående som inte måste bevisas 
för att accepteras och som är självklart sann. Verken bygger på Stenborgs experimenterande med 
böjda band som spänns in i ramar. De olika formelementen hålls på plats av sin egen kraft och 
spänst. De mellanrum som bildas är lika viktiga som elementen. 

Till mottagningen har också köpts in konst av
Jenny Ahlström
Roger Andersson
Thomas Broomé
Cecilia Furberg
Carl Hammoud
Eva Lange
Sonja Larsson
Kjell Strandqvist
Stefan Winkler
Dan Wirén

John Stenborg ”Axiom”


