
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/#/huskvarnateater/

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?
Detta arbete lyfter fram seendets och lyssnandets närvaro i stunden. Blicken som 
både vänds inåt i en själv och samtidigt utåt i publikhavets gemensamma eufori. 

Som publik eller åskådare tar vi emot något, men i hänförelsen så ger vi också av 
oss själva. Jag intresserar mig för individens riktningar i förhållande till gruppens ge-
mensamma 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.



con moto är ett fotografiskt berättande utifrån den upplevande och hänförda åskådaren. En bokproduktion med 
kompositioner av åskådare som befinner sig mitt i sin upplevelse. Seendets och lyssnandets närvaro i stunden, be-
rörda blickar i rörelse som förflyttas både utåt i den gemensamma euforin och inåt i en själv. 

Bokens konceptuella form är en del av berättandet, i bläddringen så uppstår nya möten och kompositioner genom 
de insprängda kvadratiska sidorna som döljer eller synliggör delar av de anslutande sidorna. 2016 färdigställdes en 
dummy, och den kommer utgöra grunden för det fortsatta arbetet. 

Tillsammans med Annika Wik, kommer en fristående gestaltande textdel utarbetas. En textdel som startar i intres-
set för åskådaren och vad det innebär att uppleva med stort emotionellt engagemang, om individens riktningar och 
uppmärksamhet i förhållande till gruppens gemensamma rörelse och om längtan efter att uppleva något av värde. 
En text som möter det fotografiska berättandet, ej förklarar det. 

Projektet är den första delen i en porträtt-trilogi; åskådaren [con moto], pardansen [a due] och monologen [to solo]. 
De olika delarna förhåller sig till de roller vi alla träder in i och ut ur, ibland i överlappning. Delarna är fristående, men 
kommer på sikt att presenteras tillsammans.

Definition of con moto: with movement (used as a direction in music)

con moto
2016 dummy framtagen i samband med utbildningen The Photographic Artist’s Book, Kungliga Konsthögskolan

http://www.saraappelgren.com/#/con-moto/

con moto är ett fotografiskt berättande utifrån den upplevande och hänförda åskådaren. En bokproduktion med kom-
positioner av åskådare som befinner sig mitt i sin upplevelse. Seendets och lyssnandets närvaro i stunden, be- rörda 
blickar i rörelse som förflyttas både utåt i den gemensamma euforin och inåt i en själv.
Bokens konceptuella form är en del av berättandet, i bläddringen så uppstår nya möten och kompositioner genom de 
insprängda kvadratiska sidorna som döljer eller synliggör delar av de anslutande sidorna. 

Projektet är den första delen i en porträtt-trilogi; åskådaren [con moto], pardansen [a due] och monologen [to solo]. De 
olika delarna förhåller sig till de roller vi alla träder in i och ut ur, ibland i överlappning. Delarna är fristående, men kom-
mer på sikt att presenteras tillsammans.

Definition of con moto: with movement (used as a direction in music)



Kirurgen, Gävle sjukhus
 

I slutet av korridoren började vägen. Där borta. 
+
Längst in i skogen såg jag horisonten. Just precis här. 

2011-2012 Gävle sjukhus, kirurgen
• fotografi (C-print), silikonmontering (plexi), 2x 2,49 x 1.90 m, 36x 1x1 – 0.7 x 0.7 m
• uppdragsgivare: Länskultur Gävleborg
• http://www.saraappelgren.com/#/gvle/

2012 färdigställde jag ett omfattande och sammanhållande gestaltningsuppdrag till Kirurgen 
på Gävle Sjukhus; till 34 patientrum, 2 samtalsrum, reception och korridor. Gestaltningen består 
av två delar; två stora fotografier på skogsstigar i naturlig storlek täcker korridorsändarna, samt 
36 abstrakta detaljbilder med en konstruerad horisont för patient- och samtalsrum. Verken tog 
fasta på åskådarens position: betraktandet på avstånd, blicken bortåt och betraktandet på nära 
håll, blicken inåt.Läs mer om respektive del på nästa sida.



“Hösten och vintern 2011/2012 flyttar kirurgavdelningarna 111B och 111A på Gävle Sjukhus in i nyrusta-
de och ombyggda lokaler. Varje år vårdas ca 4 000 patienter på dessa två avdelningar. Avdelningarna tar 
emot patienter från hela länet med allt från bröstcancer till gallvägssjukdomar. Från ett av dagrummen och 
flera av patientrummen ser man till exempel ut över den skogsbotaniska parken (arboretet) Valls hages 
trädkronor och den slingrande Gavleån. Inför ombyggnationen fick konstnären Sara Appelgren i uppdrag 
av Länskultur Gävleborg att genom foto föra in Valls hage på kirurgavdelningarna. Den konstnärliga miljöge-
staltningen är platsspecifik både genom att den lyfter in sjukhusets närområde och är utformad speciellt för 
rummen och verksamheten. Den är också skapad med förhoppningen att kunna locka tankarna både in i 
oss själva som betraktare och ut utanför rummet och det komplexa nuet. 

I slutet av korridoren började vägen. Där borta. 

Detta verk består av två tudelade foton (2,49 x 1.90 m), som täcker kortväggarna i de långa patientkorrido-
rerna.

Korridorerna är långsträckta och patienter transporteras ofta genom dem eller gåtränar i dem under åter-
hämtandet. Genom att den fysiska sjukhusmiljöns proportioner och linjer ser ut att övergå i den fotografiska 
bilden tycks Appelgrens verk utmana det befintliga rummets gränser. Hon påminner om garderoben i C.S. 
Lewis magiska böcker om Narnia där skogen börjar bakom de undanhängda vinterkapporna. I hans berät-
telse hamnar barnen – som under andra världskriget fått en fristad på landet undan det oroliga London – 
plötsligt i en fantasivärld där kampen mellan det onda och det goda fängslat generationer av läsare.

I arboretet Valls hage, där fotona är tagna, är det i den ena korridoren försommar och i den andra höst. I 
Appelgrens verk strålar ljuset ner över vägens slut, men vägen är inte en tunnel utan en stig i en skog och 
stigen slingrar sig vidare. Det är in i fortsättningen som hon lockar oss som betraktare.

Längst in i skogen såg jag horisonten. Just precis här. 

Detta verk består av en serie stora foton (36x 1x1 samt 0.7 x 0.7 m) placerade i samtliga patientrum och 
samtalsrum på båda avdelningarna.

Appelgren har fotograferat även dessa detaljskildringar i Valls hage. Här har hon dock genom skärpedjup, 
beskärningar och efterbearbetningar konstruerat nya perspektivförskjutna landskap i detaljerna. Några av 
dem är nästintill abstrakta medan andra erbjuder fascinerande världar i det nära betraktandet. Hon har tagit 
fasta på den onåbara mytiska horisontlinjen. Den utgör såväl en skiljelinje mellan olika typer av materia, mel-
lan det jordiska och det himmelska, som en idé om hopp, längtan och dröm. Horisontlinjen kan också som 
symbol ses som en gränsdragning mellan olika alternativ, mellan ett före och ett efter. Bilderna erbjuder ock-
så möjlighet till association, fantasi och plattformer för den inre kontemplativa processen som för de flesta 
patienter säkert redan pågår. Henri Bergson har i Tiden och den fria viljan formulerat detta lockande såhär:

”Det som gör hoppet till en så intensiv lustförnimmelse är att framtiden, som vi efter eget gottfinnande förfo-
gar över, samtidigt uppenbarar sig för oss i en mångfald lika leende och lika möjliga former. Även om den 
starkast åtrådda av dessa förverkligas, måste vi ge upp de övriga och mister därmed mycket. Vår föreställ-
ning om framtiden, rik på oändliga möjligheter, är alltså mer fruktbar än framtiden själv. Här av kommer det 
sig att man finner mer tjusning i hoppet än i besittningen, (mer tjusning) i drömmen än i verkligheten.””

        utdrag ur presentationstext av Elenor Noble, 2012


