
View of Passing
View of Passing är ett omfattande alltjämt pågående projekt som påbörjades 2009, och som 
består av resandets utsikter; landskapsbilder fotograferade i rörelse från tågfönstret. Hittills har 
bilder från detta projekt använts till två gestaltningsuppdrag, där bildmaterialet och storlekar 
samt montering anpassats till respektive rumslighet och övriga krav. Till Danderyds sjukhus 
(psykiatrisk intensivvård med höga säkerhetskrav) tog jag fram en serie på 8 enskilda bilder, 
och till Gävle sjukhus (förlossning/akutmottagning) komponerades flera bilder samman till en ca 
4 meter lång panorama som sedan delades i 2 delar för att fungera med interiörens utformning.

View of a Passing Landscape 
2009 Danderyds Sjukhus, PIVA (psykiatrisk intensivvård)

• fotografi (C-print), silikonmontering (plexi) + ekram, 8x 120x95 cm
• uppdragsgivare: Stockholms Läns Landsting
• http://www.saraappelgren.com/#/danderyd/

View of Passing (composition #1) 
2016 Gävle sjukhus (korridor mellan Förlossning och Akutmottagning)

• fotografi (C-print), silikonmontering (plexi), 281x65 cm, 112x65 cm
• uppdragsgivare: Region Gävleborg
• http://www.saraappelgren.com/#/view-of-passing/

Idé

View of Passing tar fasta på resandet som både en fysisk och mental förflyttning. Vi lämnar 
något bakom oss för att möta något nytt. En möjlighet till förändring, en ny riktning. Gestaltning-
arnas idé tar sin utgångspunkt i respektive verksamhet – psykiatrisk intensivvård och förlossning 
– som en plats för en tillfällig vistelse mellan ett före och ett efter. Jag har även utgått från korri-
dorens karaktär som transportsträcka.

Resandet förknippas ofta med längtan och förväntan. Tågfönstrets föränderliga utsikt blir till en 
scenografi där våra känslor och tankar projiceras, och resan till en metafor för livet självt.
 

Danderyds Sjukhus, PIVA (psykiatrisk intensivvård)

Gävle sjukhus (korridor mellan Förlossning och Akutmottagning)



Material, teknik och genomförande

Fotografierna (C-print) är monterade med en s k silikonmontering; med ett 5 mm akrylglas/plexi framför bild-
en. Monteringen är uppbygd i 5 lager, plexiglas, silikon, C-Print, addhesiv, aluminium 1,5mm.

När jag arbetat i offentliga miljöer, och i synnerhet känsliga vårdmiljöer, så har jag av säkerhetsskäl valt att 
montera bilderna dikt an mot väggen genom att borrhål görs rakt igenom monteringen (genom glas/bild/
aluminium). På Danderyds sjukhus valde vi att ytterligare förstärka installationen med en träram i ek (pga att 
väggen inte var helt plan) - som helt tar bort risken att få in något mellan verk och vägg. 

På Danderyds sjukhus arbetade jag i nära dialog med två projektledare från Landstinget, men då PIVA (psy-
kiatrisk intensivvård) är en känslig plats med höga säkerhetskrav så fördes även en kontinuerlig dialog med 
chefen för PIVA under arbets gång.

View of Passing är även ett tydligt exempel på hur jag arbetar platsspecifikt med ett bildmaterial. Jag ser det-
ta projekt som ett stort arkiv, där slutgiltiga storlekar, kompositioner och monteringar alltid tas fram i dialog 
med den aktuella platsen och dess förutsättningar.

utdrag ur Annika Wiks rapport “Konsten att vara specifik - om konst i vården”
http://kultur.sll.se/sites/kultur/files/konsten_att_vara_sprecifik_150610.pdf

/.../ Vi samtalar om de speciella och mycket olika behov som patienterna har här. En del, berättar chefssjuk-
sköterskan, orkar inte med några intryck alls, medan andra gärna vill ha distraktion. De fotografier som pryder 
båda avdelningarna beskrivs som exempel på konst som fungerar väl för båda behoven. Det är serien View 
of a Passing Landscape (2009) av Sara Appelgren. Det är fotografier från tåg, monterade som fönster i skala 
1:1, som visar utsikter mot skog och andra naturscenerier. Landskapen är avfolkade men har i vissa fall spår 
av liv och kommunikation, såsom telefonledningar. Sjuksköterskan berättar att konsten uppskattas och har 
”lagom mycket liv i sig” vilket har en lugnande effekt. Verket är placerat längs med korridorernas väggar så att 
det lite lekfullt går att associera till ett tåg eller en resa. /.../

View of Passing (composition #1)

Detta platsspecifika verk åt Gävle Sjukhus är komponerat av bilder från ett större arbete kallat View of Passing, 
där Sara Appelgren fotograferat utsikter från tågresor genom hela Sverige. Som tågpassagerare ser vi sällan 
själva vägen eller spåren, utan istället slår vi följe med det föränderliga landskap som vi passerar igenom. 

Platsen där Sara Appelgrens verk är installerat är i dubbel mening en plats för rörelse och förändring. Verkets 
motivvärld knyter an till den rörelse och förflyttning som även pågår i sjukhuskorridoren: en konkret förflyttning 
från Förlossningen till Akutsnittsalen och tillbaka. Liksom korridoren och tågrälsen, så fungerar även verket i 
båda riktningarna, det följer den person som passerar det. Men verket knyter även symboliskt an till rörelse 
och förflyttning i patienterna och de anhörigas egna liv: från drömmen om att bli barnfamilj eller få ett syskon 
och längtan efter det barn som strax ska födas, till själva födseln och föräldraskapet som börjar innanför dör-
rarna mitt emot konstverket. 

      utdrag ur presentationstext av Elenor Noble, Region Gävleborg



Så Långt Jag Ser
2015 Huskvarna Teater (foajéen)
• 55 kvm fotografisk tapet; non-woven pappersväv förlackat med miljö– och brandklassat lack
• 2x 100x100 cm, fotografi (C-print), silikonmontering (plexi)
• uppdragsgivare: Jönköping Kultur 
• http://www.saraappelgren.com/#/view-of-passing/

Så Långt Jag Ser är en tvådelad gestaltning som består av en 55 kvm fotografisk tapet som löper över tre väggar från golv till tak, samt två 
kvadratiska pleximonterade fotografier. 

Gestaltningen är utformad så att gången i foajén omgärdas av publik som vänder sig mot teaterrummets entré. Jag vill lyfta fram och belysa 
publikens roll och delaktighet. Vi möter åskådarna både som en sammanhållen gruppering; ett publikhav, men även som individuella porträtt 
med många och sinesemellan olika uttryck av hänförelse och engagemang.



Material, teknik och genomförande

Det omfattande bildmaterialet är uppbyggt under flera års tid då jag fotograferat publik under 
konserter. Liksom tågutsikterna i det andra referensprojektet så förhåller jag mig till detta bildma-
terial som ett pågående, ständigt växande, arkiv. Utifrån platsens förutsättningar och karaktär så 
arbetas nya platsspecifika gestaltningar fram. Platsen bestämmer formen.

Båda delarna i detta uppdrag utgörs av en mängd fotografier som har satts samman i nya kom-
positioner just för denna gestaltning. En stor del av det kreativa arbetet och besluten ligger alltså 
långt efter fotograferingsögonblicket.

Den fotografiska tapeten (non-woven pappersväv), är framtagen i samarbete med Projektor 
(www.profiler.nu). Innan tapetseringen så har printarna förlackats med ett miljö- och brandklassat 
lack för en tåligare yta.

De kvadratiska fotografierna är monterade med en s k silikonmontering; med ett 5 mm akrylglas/
plexi framför bilden. Monteringen är uppbygd i 5 lager, plexiglas, silikon, C-Print, addhesiv, alumi-
nium 1,5mm.

Idé

Vad innebär det att uppleva, se och beröras?
I detta arbete intresserar jag mig för den passionerade upplevelsen – då rummet 
tycks försvinna, då tiden tycks upphöra. Seendets och lyssnandets närvaro i stun-
den. Blicken som både vänds inåt i en själv och samtidigt utåt i publikhavets gemen-
samma eufori. 

Som publik eller åskådare tar vi emot något, men i hänförelsen så ger vi också av 
oss själva. För mig handlar detta arbete mycket om individens riktningar i förhållande 
till gruppens gemensamma rörelse, om åskådarens roll i sin egna upplevelse, och 
om längtan efter att uppleva något innerligt. Något av värde.

I gestaltningen i Huskvarna teaters foajé möter publiken publiken innan och efter 
teaterföreställningen. Jag vill sätta fokus på de som vanligtvis inte har strålkastar-
ljuset på sig. De som med blickarna vända mot scenen ser och betraktar med stort 
emotionellt engagemang.


