
TILLDELNINGSBESLUT  

UPPDRAG FÖR KONSTNÄRLIG GESTALTNING, FORUM MEDICUM, LUNDS UNIVERSITET 

 

Upphandlingen har genomförts som ett urvalsförfarande enligt Lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling.  

Upphandlande myndighet är Statens Konstråd. Upphandlingen görs i samverkan med Akademiska 
Hus AB.  

 

Följande konstnärer bjöds in att lämna anbud:  

• Andreas Eriksson 

• Clay Ketter 

• Ylva Snöfrid Young  

 

Uppfyllande av kvalificeringskrav  

Samtliga konstnärers anbud uppfyller kvalificeringskraven  

 

Utvärdering  

Utvärderingen av anbuden har skett mot de i upphandlingsunderlaget angivna 
utvärderingskriterierna. Utvärderingen har skett i enlighet med vad som angivits i 
upphandlingsunderlaget under avsnittet Bedömningsprocess. Anbudsutvärderingen utvisar att Ylva 
Snöfrid Young (org.nr 740417-8522) anbud är i enlighet med vad som följer av upprättat 
samverkansavtal mellan Akademiska hus AB och Statens Konstråd och därmed bäst motsvarar den 
curatoriella visionen för uppdraget. Beslutet bekräftar det som samrådsgruppen för det konstnärliga 
projektet har överenskommit vid protokollfört möte 2021-04-19 och 2021-04-20, ur konstnärlig 
kvalitetssynpunkt granskat och beslutat vid Statens konstråds produktionsmöte 2021-04-14.  

 

Beskrivning av verket och motivering till beslut  

Beskrivning av verket:  

Oändligheten i samvetets ljus med Klotho, Lachesis och Atropos är ett permanent konstverk för Forum 
Medicum i Lund. Konstverket består av tre stora oljemålningar, var och en med måtten 691 x 690 cm. 
Tillsammans beskriver de människans tre stadier: födelsen, döden och livet där emellan. Fyra 
grundelement återfinns i alla målningar: sfären (som kan läsas som en vattendroppe, Jorden, eller en 
såpbubbla), spiralen (en galax, en DNA-spiral eller en snäcka) oändligheten (universum, det som omger 
allt, utgångspunkten är NASA:s hittills mest detaljerade bild av universum) och livet (vardagens 
händelser, men också vårt eget skapande).  

De tre målningarna har tre inbördes olika motiv även om de speglar varandra och korresponderar 
med varandra. Målningen Oändligheten i samvetets ljus med Klotho anspelar på den som i den 



grekiska mytologin spann livets tråd och målningen representerar födelsen, gryningen. Oändligheten 
i samvetets ljus med Lachesis representerar livet, dagen. Lachesis var den som delade ut livslotterna. 
Oändligheten i samvetets ljus med Atropos representerar till sist döden, natten. Atropos var den som 
klippte av livstråden. 

De tre målningarna har enorma format och kommer att vara väl synliga och placerade på tre stora 
väggar i Forum Medicums nav, den så kallade Forumplatsen. Står man i entrén drar de tre 
målningarna besökarens blickar in och upp i byggnaden. Den uppåtgående spiral som återkommer i 
målningarna ser konstnären själv som en koppling dels mot Arne Jones Vertikal komposition, dels 
mot den vridning och rörelse som arkitekturen skapar i Forum Medicum. Genom sin storlek kommer 
målningarna att vara synliga från utsidan så kopplingarna, och den berättelse som målningarna 
skapar, är närvarande redan utanför byggnaden.  

Med verket vill konstnären koppla verksamheten i Forum Medicum mot livet och samhället utanför 
byggnaden och att sätta livet och vardagens händelser i ett större sammanhang. Målningen. 
Oändligheten i samvetets ljus med Lachesis är tänkt att skapas som en performance, inför publik, på 
en konstinstitution. Konstnären kommer då att placera duken på golvet med de övriga två 
målningarna stående på var sin sida så att ett rum skapas, där de olika målningarna ”speglar” sig i 
varandra. I rummet kommer konstnären att leva, sova, äta, vila, läsa, tänka, möta betraktare och 
måla färdigt verket där de vardagliga händelserna läggs till på dukarna. När Oändligheten i samvetets 
ljus med Lachesis placeras på Forum Medicum kommer studenter och personal kunna addera 
anteckningar, meddelanden etc. med kritor på dukens nedre del och på så sätt utvecklas hela tiden 
motivet och nya lager läggs till verket. 

 

Motivering till beslut: 

Skissförslaget är det som bäst relaterar till konstprogrammets curatoriella vision och till Forum 
Medicums verksamhet och vision. Konstnären har tagit fasta på det efterfrågade samspelet med 
arkitekturen och även det befintliga konstverket Vertikal komposition Arne Jones: Den konstnärliga 
gestaltningen är synlig redan från utsidan, och då besökaren kommer in leds blicken genom 
målningarnas vertikala komposition i en spiralrörelse genom hela byggnaden. En rörelse som 
återkommer också i de föreslagna målningarna där spiralen leder blicken in i motivet, och därmed 
också in i betraktaren själv. Skissförslaget tar också fasta på det för verksamheten centrala begreppet 
Medicinsk humaniora och har skapat den berättelse om verksamheten som efterfrågats utan att på 
något sätt bli emblematisk. Förslaget placerar verksamhetens lärande och forskning i en samhällelig 
kontext och kopplar samman verksamheten med livet utanför Forum Medicum. Särskilt kan 
framhållas att det finns en inbyggd, performativ interaktion i förslaget som kommer att inspirera och 
locka till diskussion, nya möten och lärande. Det är ett storslaget förslag som kommer att synas och 
ta plats i en miljö där många kommer att vistas och den kommer att ha stor synlighet från alla håll 
runt Forumplatsen. 

Sammantaget är skissförslaget det som har störst unicitet,har de största visionerna och är mest 
konstnärligt övertygande och nyskapande, något som passar synnerligen väl i en byggnad och i en 
verksamhet som uttrycker höga ambitioner och som vill tänka nytt. Särskilt kan framhållas verkets 
möjligheter att genom sin kroppsligt relaterbara gestaltning och ur mytologin valda motiv skapa 
associationer till berättelser om livets stora frågor, vilket samrådsgruppen lyft som särskilt viktigt för 
en verksamhet som handlar om att värna om människors liv och hälsa. Det är en svår uppgift att ta 
sig an dessa frågor utan att falla åt det som blir banalt och ytligt eller kliva över åt det andra hållet i 
det mörka, alltför allvarliga och dystra. Skissförslaget klarar denna balansgång på ett säkert, 



livsbejakande och mycket skickligt sätt och tar här stöd i konsthistorien liksom i antik mytologi, utan 
att för den skull tappa i för den offentliga konsten nyskapande kraft. Kanske hämtar förslaget främst 
kraft i vardagen och livet självt. Häri ligger något av det unika och storartade i skissförslaget. 

Projektet är genomförbart utifrån angiven tidsram, ekonomiska och tekniska förutsättningar.  

 

BESLUT  

Avtal kommer att tecknas tidigast den 18 maj 2021, när den lagstadgade tidsfristen för överprövning, 
s.k. avtalsspärr, har gått ut.  

 

 

Ort och datum _________________   Ort och datum ________________  

 

_____________________________   _____________________________ 

 

 För Statens konstråd    För Akademiska Hus AB  

Patrick Amsellem    Catarina Fritz 

Direktör     Ekonomi och finansdirektör  

Catarina Fritz (May 7, 2021 09:25 GMT+2)
Catarina Fritz

Patrick Amsellem (May 7, 2021 09:28 GMT+2)
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