
Väntrummet – en utställningshybrid om 
sjukdom och folkhälsa 
  
Väntrummet är en utställningshybrid om våra stora folksjukdomar med sceniska inslag 

och publika samtal. Bakom projektet står ett stort team medskapare bestående av läkare, 

konstnärer, dramatiker, konstnärligt sceniskt team, ensemble, tekniker och Kulturhusets 

personal. Initiativtagare är läkaren Anna Nordlander och curator Andreas Blom.  

Vernissage i Galleri 4 i Kulturhuset den 22 november. 

  

– Som läkare har jag märkt att det finns ett stort intresse hos folk kring kropp, hälsa och 

sjukvård. Jag ville hitta ett sätt berätta om dessa ämnen på ett kul och kreativt sätt vilket 

resulterade i utställningen Väntrummet. Det ska bli så spännande att se besökarnas reaktioner, 

frågor och interaktioner under utställningen, säger Anna Nordlander, läkare. 

  

Just nu pågår repetitioner och arbetet med att bygga om Galleri 4 till en sjukhusliknande miljö. 

Denna process är öppen för besökare att ta del av och följa på plats.  

 

– Vi är mitt i skapandet av detta spännande projekt där vi bjuder in besökarna till en drömlik och 

absurd mötesplats inspirerad av ett klassiskt sjukhus. Med hjälp av installationer, skulpturer, 

digital konst, ljudspår och interaktiva skådespel vill vi väcka frågor och funderingar hos 

besökarna kring sjukvård och folksjukdomar, säger Andreas Blom, curator. 

 

Utställningen öppnar 22 november med installationer, skulpturer, videoverk, ljudspår samt 

skådespel och samtal på vissa bokningsbara tider. Med utgångspunkt i flera stora folksjukdomar 

(psykisk ohälsa, välfärdssjukdom och reproduktiv hälsa) kommer besökarna få ta del av 

utställningar och skådespel i en sjukhusinspirerad miljö. 

 

– Att ta in ett konstnärskollektiv och upplåta ett av våra största gallerier till utställningsbygge som 

formas efterhand och sker tillsammans med besökare är fantastiskt och helt i linje med min 

vision. Vi ska ge rum åt nya konstnärer och rörelser inom alla konstarter, med spets och bredd, 

förnyelse och förutsägbarhet, igenkänning och provokation. Väntrummet är allt detta! säger 

Linda Beijer, kulturchef på Kulturhuset Stadsteatern. 

  

Väntrummet 

Galleri 4 (plan 4) i Kulturhuset 

  

Öppen process 25 oktober-21 november 

Besökarna får följa och delta i processen från skiss till färdig utställning. 

  

Utställning 22 november-12 december     

Pressvisning: 22 november kl 13-14. Öppet vernissage: 22 november 17.00 

Utställningshybrid med installationer, skulpturer, videoverk, ljudspår. Sceniska inslag och publika 

läkarledda samtal. 



Medskapare med visst ansvar 

Anna Nordlander, medicinsk curator/ initiativ 

Andreas Blom, curator 

Fanny Senocq, scenografi 

Andrea Hed, produktionsledning 

Åsa Lindholm, dramaturgi 

Aida Chehrehgosha, konstnär 

Carolina Alvear Bello, konstnär/mask/kostym 

Damon Frost, konstnär 

Mattias Söderholm, konstnär 

Ahang Bashi, regi 

Alexander Charlamov, dramatiker 

Anton Elmgren, dramatiker 

Sanna Keivanlo, dramatiker 

Anna Wadström, skådespeleri 

Andy Esteche, skådespeleri 

Binyam Haile, skådespeleri 

Bodil Granlid, skådespeleri 

Edda Edlund, skådespeleri 

 

Ljus, ljud, rekvisita, teknik, bygge:  

Tommy Lindström, Ebba Lindqvist, Kundali Löfstrand, Thorulf Wetterot, Per (Pelle) Andersson, 

Mattie Niemi, Mika Knutsson, Martin Vogel, Christer Paleologos, Peter Svendin Helleday, André 

Kleine Östhem, Mattias Jonsson, Magnus Jonasson 

 

Läkare: 

Anna Sandström, Cecilia Arfwedson, Christian Unge, Lisa Söderberg, Martin Kåberg, Roksana 

Attaeinejad 

 

Ytterligare medskapare och medverkande:  

Elin Gradin, Nancy Peters, Patricia Svajger, Mahmoud Al Sultan, Isabella Roos, 

Maria Patomella, Felix Broberg, Amy Fee, Olof Gunther, Tomie Lee, Anna Thåqvist, Martin 

Vogel, Kakan Carl-Adam Kjellström, Mia-Li Hallengren, Gudrun Rösnes, Alexander Culafic, 

Hanna-Li Zetterström, Martina Apelby, Jimmy Meurling, Jonas Nordlander, Filip Engelbert, 

Kulturhuset Stadsteaterns publikvärdar, m.fl. 

 

Besökare i alla åldrar som i den öppna processen bidrar med förslag, inspel, frågor, samtal, 

material och personliga berättelser. Väntrummet i Galleri 4 är ett samarbete mellan Kroppens 

hus och Kulturhuset Stadsteatern. 

 
  
 


