
Efternamn  

Skriv gärna lite om det du vet angående konstverket. Det kan vara dess historia, hur har det hamnat i din ägo och annat som du tycker är av vikt 

att bevara.

Gatuadress  

Postnummer  

E-post  

Postadress  

Telefon   /  

Mobiltelefon  

Förnamn  Personnummer  

Konstverk

Konstnär

 

  TEKNIK 

        olja                        akryl                       gouache  

        akvarell

        grafik

        teckning

        annan

 
  

MOTIV

        landskap

        blommor och stilleben

        porträtt

              annat motiv, vad

vänd

donationsväggar

Ett konstnärligt projekt av Astrid Göransson tillsammans med hyresgästerna på trygghetsboendet Tunet i 
Råcksta, Stockolm
Det är tur att Majsan (Micasa-värden på Tunet) tog hand om, samlade upp, alla de enstaka spridda målningar som fanns i 
korridorerna A och B, innan renoveringsarbetet började på Tunet 2012.
Vi drömmer om ett fynd, något värdefullt, bland det som lämnats kvar.
Första gången jag besökte Tunet och vi gick husesyn, berättade dessa bilder för mig om de som bott här i huset, gått bort eller 
bara flyttat. Jag kände igen blombuketten som vissnade i gult, på tavlan ovanför Moster Hannas gröna soffa, i det gult inrökta 
vardagsrummet, i Förslöv på -60 talet.
Ja, just så här börjar en samling, utflyttning, inflyttning, samlingen växer och vi lägger till nya. Du är medskapande, du kan 
tillföra samlingen något eller du kan donera den målning som du tröttnat på eller den bilden som du hellre vill bjuda andra på. 
Jag hoppas att dessa donationsväggar kan utvidga sig till fler platser, över hela Tunet, i framtiden och att du vill donera ett eller 
flera av dina konstverk som du inte har plats för men som du faktiskt tycker om av någon anledning.
Astrid Göransson 2013

Berättelse



Gåvoförklaring och villkor

Underskrift  

Plats för foto

dokumentation/fotografier

Om det finns något fotografi som visar konstverket får du gärna lämna med en kopia av det här.

Jag överlåter härmed såsom gåva ovanstående objekt till Micasa AB (556581-7870) att explicit nyttjas i projektet Donationsväggar. För det 
fall att donationsväggen permanent avskaffas - plockas ned och/eller objektet på annat vis inte längre skall användas i projektet – skall 
objektet utbjudas till försäljning hos auktionsverk och försäljningslikvid tillfalla Allmänna Arvsfonden, Kammarkollegiet.

Ort & datum  

fortsät tninG

Vid frågor var vänlig kontakta Astrid Göransson

tel: 0703-098094              epost: astrid.goransson@telia.com               adress: Västra Maglabyväg 68  26572 KVIDINGE

Kontakt


