
Med inspiration från den antika världen
Onkolog- och hematologmottagningarna, Danderyds sjukhus

Konstfakta

  Här utreds och behandlas patienter med olika typer av cancerdiagnoser och  
blodsjukdomar. Lokalerna har renoverats i etapper och är klara för inflyttning i 
maj 2013.

Lisa Petrelius gestaltning är placerad i de centrala och allmänna delarna som entré, väntrum, 
korridor och behandlingstorg. Den bidrar till att forma den miljö som möter patienter, 
personal och anhöriga och ger mottagningarna en gemensam karaktär. 

Konstnären har inspirerats av templen i det antika Grekland som hade funktionen av helande 
platser tillägnade läkekonstens gud Asklepios. Här pågick helande och läkande processer i 
form av varma bad, drömtydning och meditation och man använde sig också av teater, konst 
och musik för att bota. En slags föregångare till dagens sjukhus.

© Lisa Petrelius ”Asklepios tempel”, akvarell och tusch. /BUS 2013 
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  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, 
konstkonsulter, arkitekt och husets förvaltare samt en 
konstsakkunnig projektledare från kulturförvaltningen. 

Lisa Petrelius bilder kan beskrivas som 
drömsekvenser. I en dröm är allt logiskt, 
associationerna flödar fritt och nya världar dyker upp. 
Det återspeglas i bilden på det stora glasade partiet 
i väntrummet som återger de badanläggningar 
(termer)som fanns i den antika världen och i 
akvarellen på behandlingsdiskens front som handlar 
om att vandra fritt utan mål. Förhoppningen är 
att bilderna ska ha en lugnande verkan och få 
betraktaren att slappna av.

Bilderna är uppbyggda med prickar gjorda med 
tuschpenna eller pensel på papper eller sidentyg. 
Eftersom prickarna till skillnad från linjen är mer 
obestämbara kan de formas i vilken riktning som 
helst vilket gör processen väldigt fri. Konstnären 
berättar: ”Jag börjar oftast pricka i det nedre vänstra 
hörnet och jobbar sedan succesivt fram bilden. Det är 
en tidskrävande men viktig del av min arbetsprocess. 
När prickarna/teckningen är gjord arbetar jag 
vidare med akvarell, flytande tusch eller gouache 
och fortsätter bygga upp bilden med färgfält och 
graderingar.”

Till mottagningarna har köpts in verk av 
Julia Peirone, Gustaf Nordenskiöld, Tova Mozard 
och Fredrik Söderberg. Äldre befintlig konst har 
också placerats i lokalerna.                              
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© Fredrik Söderberg ”Apparition”, akvarell /BUS 2013

© Julia Peirone ”Broken”, bronsskulptur /BUS 2013

© Gustaf Nordenskiöld ”Beardrops” , porslin /BUS 2013

© Lisa Petrelius ”Asklepios tempel”, akvarell /BUS 2013 


