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Motivering till Årets utställning 
 
Utställningsinformation 
Utställningsplatsen: Stockholms läns museum 
Utställningens titel: T-banekonst: medan du väntar 
Utställningens varaktighet: 9 juni 2016 – 8 jan 2017 
Budget: (cirka kostnad för själva utställningsproduktionen, minus 
lokalkostnad, fasta löner och dylikt): 220 000 (varav ca 2/3 betalades ut 
som utställningsersättning till de medverkande konstnärerna)  
Kontaktuppgifter till utställningsansvarig: Annelie Kurttila 08-586 194 40, 
annelie.kurttila@stockholmslansmuseum.se 
Övrig arbetsgrupp: Lars Fridén (utställningsproducent) och Rebecka 
Walan (intendent för förmedling). Utställningen initierades som ett 
samarbete med Spårvägsmuseet men genomfördes slutligen av 
Stockholms läns museum 
 
Motivering 
Tanken bakom utställningen T-banekonst: medan vi väntar är enkel och 
speglas i själva titeln. 2016 valdes de konstnärer och de konstnärliga 
gestaltningar ut som under de kommande tjugo åren ska ta plats i våra 
gemensamma tunnelbanerum. Vi väntar med spänning på framtidens 
konst. Men utställningen försökte också förstå hur den offentliga konsten i 
tunnelbana historiskt sett har växt fram och förändrats. I dialog med en 
plats där vi likt Godot ständigt väntar.    
 
I utställningen visades offentlig konst innan den är realiserad. En på 
många sätt ovanlig konstutställning som hade som ambition att öppna upp 
och se igenom de bakomliggande processerna i vilka den offentliga 
konsten blir till. Utställningens besökare mötte samma information som 
den jury som valde ut de vinnande förslagen. Skisser, modeller, 
materialprover, collage och preliminära ekonomiska kalkyler. Med ett 
undantag bearbetades inte de enskilda verken utan skisserna fick förbli 
skisser och presenterades alla på likvärdiga runda podier. Undantaget var 
konstnären Helena Byström som efter att ha tilldelats uppdraget och 
meddelats vilken station hon var tänkt att arbeta med började om från 
början och därför fick möjlighet att i en videointervju kommentera den 
specifika platsens betydelse för hennes skapande.  
 
Som komplement till den här nya årsringen av tunnelbanekonst valdes ett 
antal historiska verk ut som visade både på den offentliga konstens 
utveckling från utplacerade skulpturer till helhetsgestaltade rum och på 
mer tematiska förändringar i den offentliga konstens förhållande till det 
omgivande samhället. Förhoppningen var att det skulle uppstå 
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betydelsebärande förbindelser mellan historia och framtid. Att de 
historiska verken skulle hjälpa utställningens besökare att urskilja 
tendenser och att ställa relevanta frågor om vår samtid och den framtida 
konsten. Utställningens avslutande del bestod av ett projektrum där yngre 
konstnärer bjöds in för att i installationsform ge sin syn på offentlig konst.  
 
I utställningen fanns också en mindre del där information om planerna för 
det enorma 26-miljardersprojektet, den utbyggda tunnelbanan, gick att ta 
del av. 
 
Utställningstexterna fanns tillgängliga på lättläst svenska i direkt 
anslutning till fördjupningar för de besökare som ville veta mer. Texterna 
kompletterades av video och animationer. Självklart var utställningen 
också fysiskt tillgänglig. Med utställningen som bakgrund och 
undervisningsmaterial genomfördes i samarbete med Spårvägsmuseet 
också en kurs om konsten i tunnelbanan – på museet men också ute i 
tunnelbanesystemet.  
 
Bildförklaringar (foto Elisabeth Boogh) 
Den stora vepan presenterade det utbyggda tunnelbanesystemet 
tillsammans med en förteckning över alla konstnärer som bidragit till 
konsten i tunnelbanan. ldng20160064 
 
Den svävande elefanten vakade över utställningsrummet och var en del i 
konstnären Thomas Karlssons förslag och var det enda verket som visades 
i skala 1:1. ldng20160081 
 
Ett av de historiska exempel som ingick i utställningen var Lars och Britta 
Kleens respektive verk för Sundbybergs tunnelbanestation. Även här 
bestod materialet främst av skisser och skalmodeller. ldng20160068 
 
Utställningens avslutande del bestod av ett projektrum där yngre 
konstnärer bjöds in för att i installationsform ge sin syn på offentlig konst. 
Bilden föreställer ett verk av Alejandro Montero Bravo ldng20160082 
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