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Riktlinjer för konst på Blåsenhus

Inledning
Blåsenhus utgör en levande och dynamisk arena för konstnärlig gestaltning. Husets invånare
uppmuntras att komma med egna initiativ till hängning av konst i husets lokaler, som
komplement till de verk som universitetet väljer att visa i huset. När Blåsenhus byggdes
gjordes en konstnärlig gestaltning. Statens konstråd och Uppsala universitets konstsamlingar
har ett övergripande ansvar för denna kollektion. För dessa samlingar finns särskilda
riktlinjer, bl a får egna utsmyckningar inte inkräkta på miljön kring dessa verk.
Hösten 2012 bildades Blåsenhus konstgrupp på initiativ av Intendenturstyrelsen. Gruppens
uppdrag är att främja och utveckla den konstnärliga utsmyckningen i huset i samråd med
Uppsala universitets konstsamlingar.
Husets lokaler kan delas upp i följande kategorier: Allmänna utrymmen (öppna korridorer
och allmänt tillgängliga samlingsutrymmen), undervisningslokaler (föreläsningssalar,
klassrum och grupprum) samt tjänsterum, personalkorridorer och sammanträdesrum.
För att slutresultatet ska bli gott, och alla berörda parters intressen ska kunna tillvaratas
gäller följande riktlinjer för egen utsmyckning.

Hängning av konst i allmänna utrymmen och undervisningslokaler
Alla förslag till hängning av egen konst i allmänna utrymmen ska lämnas till Blåsenhus
konstgrupp för granskning. Om Statens konstråd och universitetets konstsamlingar, via
konstgruppen, anser att förslaget inte inkräktar på befintlig konst eller planer för sådan,
samt passar in med inredningen och inte stör på något vis kan förslag godkännas. Hängning
sker då enligt anvisning från Intendenturen.

Hängning av konst på tjänsterum
Var och en är fri att hänga egen konst på tilldelat tjänsterum. Dock ombeds alla att ha i
åtanke att rummen inte är privata utan i viss mån allmänna. Hängning ska ske på ett sådant
sätt att man undviker att göra hål i väggarna. För hjälp med hängning kontaktas
Intendenturen.
Arbetsgång vid förfrågan om hängning av konst
Vid en förfrågan om hängning av konst undersöker konstgruppen om det redan finns
konstverk i det aktuella området och/eller om Statens konstråd har några planer för
ytterligare verk. I allmänna utrymmen eller där det redan finns konst ur universitetets
samlingar för konstgruppen vidare inkomna förslag till universitetets konstsamling för beslut.
I utrymmen som endast har institutionens egen konst, eller helt saknar konst, och där
universitetets konstsamlingar inte har några planer för konstnärlig gestaltning fattar
konstgruppen beslut.
Åtgärder
Om egna konstverk placerats på ett sätt som är felaktigt, bedömts som opassande eller
dylikt har konstgruppen i samråd med Uppsala universitets konstsamlingar mandat att
avlägsna dessa verk från lokalerna. Ett sådant beslut föregås alltid av en utredning med
berörda parter.

