Motion om bättre utnyttjande av landstingets konstsamlingar
Landstinget har under årens lopp köpt in tavlor, skulpturer och andra konstföremål, vilket gör att
samlingarna av god konst är omfattande. Tanken med samlingarna torde bl.a. ha varit att nå ut till en
bredare publik som härigenom skulle få tillfälle att komma i kontakt med angelägen svensk konst. Att
på ett konstruktivt sätt presentera valda delar av dessa samlingar, som idag är alltför anonyma, skulle
kunna blåsa nytt liv i konsten och bjuda såväl patienter som personal en mer stimulerande
sjukhusmiljö.
Det fanns för några år sedan ett förslag att ta fram en katalog över landstingets konstsamlingar, men
man fick inte fram erforderliga medel till detta. En sådan katalog skulle bli ett hjälpmedel att hitta
bland redan utställda verk, som ibland skulle kunna tas från sina permanenta platser för t.ex.
vandringsutställningar. Katalogen skulle även kunna användas för att söka efter redan utställda verk
till t.ex. vandringsutställningar, eller för att söka efter magasinerade verk. Katalogen kan även göras
tillgänglig på Internet. Viss magasinerad konst kan troligen avyttras för att få fram medel för inköp av
mer aktuell och angelägen konst. Katalogen skulle även kunna bli en hörnsten i ett ”Landstingets
centrala Artotek” dit sjukhusen, avdelningarna och patienterna skulle kunna vända sig för att låna
konst.
Konstsamlingarna bör användas på ett mer aktivt sätt genom att vandringsutställningar med olika
teman som t.ex. kvinnor och konstnärinnor, vyer från Stockholms och dess omgivningar, vintriga
motiv, konkret konst et.c. Genom utställningar på olika sjukhus och andra landstingslokaler ges fler
möjligheter att ta del av landstingets konstsamlingar. Konstnärer kan bjudas in till utställningarna för
att tala om sitt arbete och speciellt om det konstverk han eller hon har med på den aktuella
utställningen.
Med hänvisning till vad som ovan anförts hemställer vi
att en katalog över landstingets konstsamlingar tas fram,
att viss magasinerad konst kan avyttras för inköp av nya konstföremål så att landstingets
konstsamling hela tiden utvecklas,
att landstingets konstsamlingar utnyttjas mer aktivt genom t.ex. tema- och vandringsutställningar.
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