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Upphandling av konstnärlig gestaltning vid
Stadshallen i Lund
Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att

tillämpa upphandlingsförfarande i form av ett förhandlat
förfarande utan föregående annonsering i enlighet med 6 kap.
14 §, första punkten, lag (2016:1145) om offentlig upphandling
för utförande av konstnärligt gestaltningsprojekt Stadshallen i
Lund tillfråga konstnären Miriam Bäckström
projektet skall genomföras inom en budgetram om 3 200 000
kronor

att
att

Sammanfattning
I enlighet med Lunds kommuns arbetssätt för offentlig konst har
2020 års upplaga av expertgruppen beslutat att tillfråga konstnär
Miriam Bäckström om att mot ett arvode om 50 000 kronor framta
ett skissförslag avseende konstnärlig gestaltning av textilt konstverk
för Stadshallen i Lund.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för konst föreslås besluta
om tillämpning av upphandlingsförfarande genom åberopande av
undantagsregeln i 6 kap. 14 §, lag (2016:1145) om offentlig
upphandling samt ställa förfrågan till konstnären Miriam Bäckström
om att med inlämnat skissförslag som grund tilldela henne uppdrag
om konstnärlig gestaltning Stadshallen, Lund.

Underlag för beslutet



Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 juni
2021 (denna skrivelse)
Skissförslag för konstnärlig gestaltning Stadshallen

Ärendet
År 2018 utlystes en arkitekttävling att renovera och utveckla Klas
Anshelms Stadshall från 1968. Byggnaden är arkitektoniskt unik och
belägen mitt i staden Lund. Arkitektbidraget ”The stage is set” av
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White arkitekter i Malmö vann tävlan om att förändra Stadshallen.
Lunds konsthall har i samråd med Lundafastigheter och anlitade
arkitekter undersökt möjligheterna att införliva ett nytt textilt
konstverk i Stadshallen. En bakomliggande faktor har varit de erkänt
bullriga miljöerna i foajéerna.
Det centrala läget mitt i staden innebär en utmaning och kräver ett
konstnärskap som har dokumenterad erfarenhet av liknande textila
uppdrag i offentliga rum. Här behövs en aktör med gedigen kunskap
om textila teknikers historia och dess samtida digitala utveckling.
Den uppdragstagare som anlitas måste ha djupt kontaktnät från
tidigare beställningar inom avancerad textil produktion.
Konstnären Miriam Bäckströms arbetssätt med speglingar och
spegelbilder i digitalt sammansatta komplexa bildvävnader
sammanfaller på ett unikt sätt med det tilltänkta projektet i
Stadshallen. Hennes perceptionsförändrande installationer med
textil i både historiska och samtida byggnader skapar en spännande
utgångspunkt för att ta sig an ett skissuppdrag inför en gestaltning av
denna storlek. Uppdragstagaren har tidigare gestaltat den samtida
medieverkligheten där iscensättande av roller och återspeglingar
skapar ambivalens kring vad som är skenbild och verklighet.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att konstnären Miriam
Bäckström skall tillfrågas om att skapa konstnärlig gestaltning för
Stadshallen i Lund. Beslutsunderlag är framför allt skissuppdragets
presentation.
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