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Stockholmhar varldens
liingstakonstutstallning
UTSMYCKNINGEN I TUNNELBANESTATIoNERNA RUSTAS UPP UNDER KULTURHUvUDsTADsAnET

IJunnelbanan i Sttrkholm
I er r€rldens lengsta konst-
I utste[ning. Nistan alla
I stationerlSngsdeelvamil

! l{nga tunnelbanelinjerna
I har nagon form av

utsmYcloing.
Rem stationer Ar ny konst

och rustas upp under det plgden-
de Kulturhuwdstadseret.

P, onsdag den rE februari
invigs H6torgets modemisende
station med Cun Gordillos vita
neonslingor i taket. men det srr
bra att Aka dit och titta redan iu.
cun Cordillo har ocksl giort en
90 meter llng neonvegg vid
utgangen till bussterminalen vid
sIussen.

Ny xoNsr FrNNs ocrsA i cam.
Ia stans T-ban€station. Giiran
Dahl htr fdort bilder i cementmG
saik enli8f medeltida vevmdnster.
Stingslet mellan sp{ren har
utformats av Britta Carlstrom.
Viggarna i ggngtunnlarna och i
biljetthaU€n har fdtt mdnster i
klinkerteknik med hlrt brent
tegel.

-menskliga rettigheter i olika
kulturer'. Det b6rjade pl Metn
stationen Con@rde i Paris r99o
och Stockholm er den femte etatr
Pen.

CONCORDE PRYDS AV slagord
frrn franska revolutionen. Pd sta-
donen Saint Gilles i Bryssel finns
sedan 1993 FN:s Erklaring om de
6inskliga rittighetena.

1994 fortsatte prcjeldet i den
israeliska stad€n llaifa, inte i T-
banan men Pl fuaden till ett
iudisk-arabiskt kulturcentrum.
-PA kakelPlattor har Francoise
Schein textat Michael Butos dikt
-Regn 6rer grinser".

I Ussabon kom tarde etappen
1995. Pil stationenfarque hnns $
50 kartor som skildrar de portu- f;.
gisiska uPPuicktema pl 14oG,!:
talet.

- Det dr mycket komplicerat
eftersom det dr en blandning av
geografi. historia, l i tteratur och
filosofi-

r Mest speKakulart er den nya
I konsten vid T{tadon Univenite
I tet. Dir harden franska konsha-
f ren Frangoise Schein just fiirdig-
I stallt en -filosofisk installation"
I med Linn€s resor som tema.
i - ni. flera dr sedan bestimde
I. jag mig ftir att skapa ett inter.
i nationellt natrerk pe temat

llkirmvid rulltnppoma.
' SL satsar stort p, Kulturhu_
vudstadsdrct. Konsten i T.banan
present€ras i en ny broschyr, tolv
nfa dikter sefts snart upp i T-
Danmgnarna och dilf,erna som
ingln i serien 'poesi Di vig- sam-
las i en bolc

Anslagstavlor ska beritta om
olika T-banestationers, busshlll-

' platsen trh jern€gsstationeE
historia. I h6st kommer en nwt_
glw av boken .En €rld urider
jord' som skildnr tunnelbanans
ftamvext.

STOCKHOLMS SATSNING DT
&onst i tunnelbanan inleddes
19SS. Menga politiker tyckte det
var sjSvklart att konstnirernr
skulle lll ta haod om veggama.
Nlgra betongstationer viii man
inte ha.

Kommunistema John Talqnan
ch Karin Nordlander hann fiint
med en motion, sannolikt irop-
remde av Moskru tunnelbana.
Nir smialdemokratet som Stel-
len Aryidsson, Sten Andesson
och Inga ThoFson samma lr
slcey en motion om konst i T-
banan satte allt igeng. Trentra-
len, Gamla stan och Slusen var
de fiimta stationerna som
utsmjrckades- I dag 0nns det
Ionst av 13o konstnirer i go av de
1oo stationema-

st sersln vlRjr AR 2,5 miljoner
lspnor pA konst Till det kommer
komtrrader 6r underhAll, renc
lrring och klottersanerins.

- Vi kostar pe velai6 iryrtet,
sig€r EE-Britt Gullen. *lcetera
re i Sks konstrld. Ibland filr vi
6ntAs hdn att det sl6sas med
skattepengir, men 6r d€t mesta
fl! vi uppskattande rtaktioner.
Min ego farcritstation ar ebsc
Iut Kungsffidgdrden m€d tnrik
Samuelsons fantastiska antika
skulpturer ch pelare.

DET ILIR ALLT VANLTGARE aft
I@tst anvends fiir att Grhindn
klotter.

- Pa stationen i \Arberg funse
ru Maria lingquists temmit ia
D€tongyiggama pe det viset lik_
som konsten pt fen andR static
ner. Eft typisk dempel Ar ftksd
Telefonplan med Bo Samuelssons
sceentryckta bilder pi kabeln
Iingsglngnmpen. -

SAMTLIGA TEXT€R:
LARS ARNEORG

I sTocKHoLM VILL Frangois€ $de pl denna jdrd. Ar inte det
schein__ koppla samman de j$lnai rroppet 
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minskliga reftigheterna med $-demokriti? Oer tomirei Unne
svensk historia och stationens .'. in. Han var den ni.rt" ro_ tuia"
kopplingti l l_akademiskbitdning. bygga upp 
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- rragan ar hur man n{r bett- ... ringssytem 6ver niturens alla
r€ retande och bdttre medvetasj 
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de om fi)ljderna av virt handlan- att beskida niture" foi 
"iifO*u

ftrandn 
och unpskana ramndra

fnnro,r. scxrix c6n det
E{ tolv vlgfomAde skimar
Fred tqter mh. Iortor. Fredrik
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