
Skulptur vs. Bild 
De tryckta bilderna som finns på väggarna på Tierps 
vårdcentral finns även som MDF- utskurna 
väggfasta ”skulpturer”. Det följer sig naturligt då 
dessa även används till att trycka motivet på 
papperet. Den tryckte haren har blivit ett ”träsnitt” 
på papper och själva tryckblocket används till 
utsmyckningens resterande delar där haren t ex ses 
sitta i hörnet i korridorens korsning.


Utsmyckningen på Tierp VC 
Tankar kring utsmyckningen 

Tierps vårdcentrals väntrum och långa korridorer gör 
att utsmyckningsjobbet blir en utmaning. Vi träffades 
maj 2015 för att höra om personalens önskemål och 
verksamhetens karaktär. Korridorerna är smala på 
sina håll som gör det svårt att uppleva konsten.        
I september presenterades ett ”vik-bild”tema och 
andra grafiska blad. Eftersom man sällan står still 
mitt i korridoren framför konsten och betraktar, kan 
man nu istället hasta förbi och uppleva hur verket 
förändras från en vedhög till en hare och vice versa.


Hoppande Hare 

Titeln ”Från vänster till höger och runt” bygger på 
Tierps VC korridorers upplägg och på själva 
konstverket som är placerat nära hiss och 
trappuppgång till plan 2, ”Hoppande Hare”. 
Betraktaren kan endast uppfatta motivet genom att 
stå långt till vänster om tavlan, eller långt till höger, 
Konstverket förändras allteftersom du promenerar 
förbi i korridoren.

Från vänster till 
höger och runt.  
Hoppande hare och andra berättelser
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Lampa 
Lamporna hänger som ett litet partitur och återfinns vid 
personal ingången och är tryckta på ett Hanhemuhle 
papper i formatet 86,5x 60cm. 

”Skrivmaskin”  

Vid uppgången till plan 2 finns ett inramat träsnitt gjord 
på japanpapper med collage av japanpapper och 
träsnitt/akvarell. 109x79cm 

Teckningar i väntrum. 

Det finns ett antal olika 
teckningar (färgpenna och 
tusch på handgjort 
papper 15X21 cm), där 
någon springer, några gör 
ben-gymnastik etc. Dessa 
teckningar är placerade i 
väntrummets område 
tillsammans med ett motiv 
av en ekorre i guld.

Ekorre 

Ett träsnitt, ”Ekorre” är 
placerad  i barnens hörna.  
Träsnittets storlek är 
100x70 cm blandteknik på 
papper, sprayfärg/ 
akrylfärg.

Staplad vedträ. 
Vedträ och ett moln med droppar gjorda  i MDF-board är 
placerad på väggen bakom väntrummet. Den korridoren 
är en av de smalaste (ca 150 cm bred) och ingen korridor 
man kan uppehålla sig i, ej heller att placera någon konst 
som kan stå ut för mycket från väggen. Vedträden är ett 
av de tryckta motiven i utsmyckningen ”Hoppande 
hare”. MDF-boarden är 6mm tjock och sitter dikt an mot 
väggen.


