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denna sammanställning av bilder och texter 
presenterar ett urval av de 25 offentliga konstverk 
jag utfört sedan 1981 då jag just slutat min 
högskoleutbildning vid teckningslärarinstitutet på 
konstfackskolan i stockholm.

Bifogat finns också ett cv som beskriver 
min verksamhet som bildkonstnär avseende 
utställningar, representation, stipendier och priser 
samt en bibliografi i urval.

jag har på i ett separat cv angivit de uppdrag jag 
gjort som konstkonsult

avseende rådgivning, projektledning etc. av 
offentliga konstuppdrag av andra konstnärer. 
min verksamhet som konstkonsult bygger på 
det genom åren stora nätverk av konstnärer och 
andra aktörer i konstvärlden som står till mitt 
förfogande.

mina huvudsakliga uppdragsgivare har varit Huddinges kommunala bostadsbolag 
och fastighetsbolag i olika skepnader (nu: Huge fastigheter aB) mellan åren 
1989–2012.

jag har även utfört uppdrag som konstkonsult till Huddinge kommun, 
stockholms läns landsting (konstenheten) samt privata fastighetsbolag som 
t.e.x. telaris aB.

jag är också verksam som konstskribent. mellan 2003–2012 gjorde jag Huges 
konstkalender med texter varje månad om offentlig konst i Huddinge. jag har 
även mellan 1989–2012 medverkat som konstskribent i Huges kundtidning genom 
spalten "konstrond med Bull" och "Bulls eye".

jag var initiativtagare till och medredaktör och skribent tillsammans med fil.dr 
professor dan karlholm i boken "Offentlig konst i flemingsberg".

jag har i år börjat skriva i nordiska akvarell sällskapets tidning "akvarellen" och 
om Hugo alfvéns måleri i tidskriften "alfvéniana".

som utövande konstpedagog, har jag undervisat i målning, teckning, 
konstvetenskap m.m. vid estetiska programmet på Huddingegymnasiet mellan 
1980–1999. jag har även haft en omfattande verksamhet som föredragshållare 
om offentlig konst i Huddinge samt genomfört hundratals konstvandringar.

jag är även konstkurator. som sådan bland annat konstnärlig ledare för 
utställningsverksamheten på soya konstrum, www.soyakonstrum.se

samt mellan 2009–2012 på fullersta gård i Huddinge, www.fullerstagard.se

just nu (april 2012) fortsätter jag mitt samarbete med HsB bostad. det har 
hittills bestått i ett konstkonsultuppdrag på beställning av f.d. projektchef 
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kjerstin skoglund avseende skulpturen "flicka med docka" för Brf. Hörningsnäs  
i Huddinge.

jag har även på beställning av kjerstin utfört ett offentligt konstverk "Olle i 
trädgården" för Brf. norrgården i tullinge trädgårdsstad.

jag håller nu på att slutför mitt uppdrag med konst för Brf. östergården i tullinge 
trädgårdsstad med mitt konstverk "djungelblad".  kontaktperson hos HsB bostad 
är projektchef lars åkerling.

jag söker nya uppdrag avseende utförande av egna konstnärliga gestaltningar i 
samband med byggprojekt och/eller som konstkonsult och konstnärlig rådgivare i 
samband med konstnärliga gestaltningar till fastigheter.

för ytterligare information och bildmaterial besök min hemsida:
www.hakanbull.se

konstnärliga hälsningar

Håkan Bull

Hakan.bull@telia.com
0708 789 998
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DJungelBlaD

teknik: 
målat järnsmide 
och stålplåt
ca: 124 cm Ø

konstnär
Håkan Bull

uppdragsgivare
HsB Bostad

Plats
Botkyrka 
kommun, tullinge 
trädgårdsstad, 
Brf. östergården.

invigt
juni 2012

konstverk för östergården i tullinge 
trädgårdsstad – djungeblad
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tallBaRR

teknik: 
plasmaskuren
järnplåt

konstnär
Håkan Bull

uppdragsgivare
Huge fastigheter aB

Plats
Huddinge kommun,
glömstavägen, 
västergårdens 
äldreboende, 
exteriört på vägg.

invigt
juni 2012
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Bostadsrättsföreningen Brynjan i Huddinge består av fyra stycken nio våningars 
punkthus på runvägen 4-8-6-10. jag har på uppdrag från föreningen utfört färg-
sättning av husens fasader (2008) samt färgsättning och övrig rådgivning vad 
gäller renoveringen av entréhallar, trapphallar och trapphus (2010).  
http://brynjan.ownit.nu/om_brf.html

under 2011 utförde jag en konstnärlig gestaltning kallad ”36 blommor för Bryn-
jan”. uppdraget bestod i att förvandla 36 nedlagda sopnedkast till dekorativa 
konstverk.

jag har i samarbete med tony åkerlind tagit fram ett system för att på ett tekni-
skt och estetiskt bra sätt dölja nedlagda sopnedkast i äldre hyreshus. i Brynjans 
fall fick varje våning sin egen dekorativa blomma tryckt på tålig självhäftande 
dekalplast.

36 BlOmmOR 
föR BRynJan

teknik
print på plastfilm 
monterat på målad 
aluminiumplåt

konstnär
Håkan Bull

uppdragsgivare
Brf. Brynjan

Plats
Huddinge kommun, 
runvägen

invigt
2011
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”det offentliga konstverket Bladfly vid kvarnbergsplan, kommunalvägen i Hud-
dinge är formgivet av Håkan Bull och tillverkat av matthias sjöström vid mgs 
smide på uppdrag av Huge fastigheter aB.

Bladfly är ett konstverk som samtidigt fungerar som ett par avskiljande grindar, 
till för att skydda lekandebarn från att på cykel, rullskridskor eller skateboard 
rulla ut i vägbanan.

BlaDfly

teknik: 
målat järnsmide

konstnär
Håkan Bull

uppdragsgivare
Huge  
fastigheter aB

Plats 
Huddinge kommun,
kvarnbergsplan, 
kommunalvägen.

invigt
2011-01-07
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ROcknROll

teknik:
17 neonrörsringar 
på en 30 meter hög 
skorsten

konstnär
Håkan Bull

uppdragsgivare
Huge  
fastigheter aB

Plats
Huddinge kommun, 
visättra.

invigt
2010-02-12

när ungdomsgården öppnar tänds 
en 45 sekunder lång blinkande 
ljussekvens. en visuell rocken-
roll som annonserar att gården 
är öppen och som samtididigt blir 
ett riktmärke för området visät-
tra alldeles intil flemingsbergs 
tågstation.
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PaRasit

teknik:
kakel, speglar, keramik  
ca 120 x 40 x 40 cm

konstnär
Håkan Bull

uppdragsgivare
citrOn design aB

Plats
stockholm
citron design aB,  
tellusgången 2,  
telefonplan. 
på muggen.

invigt
2009-11-26

det inre rummet
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en parasit är en objuden gäst. en organism som lever av 
en annan organism.
Ordningen är störd av oordning eller i bästa fall av en an-
nan ordning.

i naturen störs regelbundenheten av till exempel träd-
sjukdomar. Häxkvastar eller vindbon är kaotiska grenan-
hopningar som plötsligt växer ut som kvistiga vansin-
nigheter i trädets gudomliga geometri. skrämmande 
oformliga trädknölar (vril, kjut eller knose) slår ibland 
upp som bölder på trädstammarna.

inom konstens värld, liksom i naturen och kulturen i 
övrigt, pågår en ständig kamp mellan ordning och oordn-
ing, kanon och avantgarde, apollon och dionysos.

även mellan konstarterna själva pågår striden. var går 
gränsen mellan konst och konsthantverk och är arkitektur 
konst?

på 1920-talet gjorde den ryske konstruktivisten kazimir 
malevitj (1878–1935) skulpturer han kallade ”arkitekton-
er”, en slags onyttiga liggande eller stående skyskrapor 
man inte kan bo eller vistas i.

en av de mer välrenommerade oordnarna som sökte nya 
ordningar i var marcel duchamp (1887–1968). år 1917 
inträffade ett av hans mest kända försök att skapa en 
ny ordning i konsten. till en jurybedömd konstutställn-
ing där han själv satt i juryn lämnade han in konstverket 
”fontän”. den bestod av en porslinspissoar som han plac-
erat felvänd och signerat ”r. mutt 1917”. de övriga i juryn 
förnekade att ”fontän” ens var konst medan duchamp 
hävdade att själva utnämnandet gjorde en vanlig pissoar 
i en ny konstkontext till konst.

är det förövrigt önskvärt eller särskilt ordentligt, att över-
huvudtaget skapa ett offentligt konstverk på en toalett 
hos en designfirma i konstfacks underjord?

gå på muggen, och tänk på saken.

Håkan Bull 
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våRlöv

teknik:
smide och dekalfilm 
H 190 x B 462 cm

konstnär
Håkan Bull

uppdragsgivare
Huge fastigheter aB

Plats
Huddinge kommun
vårbyhuset, vårby 
allé 26–30
vårby gård.

invigt
2008-10-11

vårlöv fungerar som en transparent vägg mellan trapphus och toalettkoridoren 
bredvid biblioteket i vårbyhuset. det kraftiga svartmålade smidet har en djup 
reliefverkan och sess tyngd lättas upp av ljusgröna bladhalvor i dekalfilm.
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tusen OcH  
en natt

teknik:
målat järnsmide

konstnär
Håkan Bull

uppdragsgivare
Huge fastigheter aB

Plats
Huddinge kommun, 
vårby gård.

invigt
2008

”tusen och en natt” gjordes i anslutning till konstsmidet ”vårlöv” på vårbyskolan.
en monumental grind med staket avskiljer en liten pausgård vid vårbyskolan från 
det offentliga gångstråket intill. samma lövtema men i en anna ”pampigare” ver-
sion. jag tyckte vårby var värt ett par orientaliska palatsgrindar.
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PaPyRus

teknik:
målat järnsmide  
på glashus

konstnär
Håkan Bull

uppdragsgivare
stockholms  
parkering aB

Plats
stockholm, Hötorget.

invigt
2008-10-03

stockholm parkering har på Hötorget byggt en ny entrébyggnad i glas, med kon-
stsmide runtomkring, över ingången till konserthusgaraget. “vår intention är all-
tid, när vi bygger, att bidra till en tryggare och snyggare stad” säger Bo lövgren, 
fastighetschef på stockholm parkering. “miljön förbättras för våra kunder genom 
att trapphuset blir renare och entrén är låst nattetid för icke-kunder.”

konstnären Håkan Bull säger:
“jag ville skapa ett konstsmide som skyddar entrén i glas. svaret blev “papyrus”, 
stiliserade papyrusplantor inflätade i ett traditionellt galler på ett sådant sätt 
att gallrets stränga vertikalaxlar mildras, men ändå kvarstår som ett uppåtväx-
ande formtema. växtmotivet anknyter till torghan-
delns blommor och grönsaker samt till de blomstrande 
korintiska kapitälen på kolonnerna vid konserthusets 
fasad. i kompositionens vertikalitet har jag försökt cit-
era Hötorgsskrapornas fasadstrukturer och deras mäk-
tigt uppåtsträvande rörelse.”

papyrus har formats i samarbete med arkitekt Hans 
Olof Wållgren som ritat glasbyggnaden.

ladda ner press meddelanden från 
www.stockholmsparkering.se

antik egyptisk målning med papyrusplantor som motiv.
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Olle i 
tRäDgåRDen 1 & 2

teknik:
smide på målad stålplåt

konstnär
Håkan Bull

uppdragsgivare
HsB Bostad

Plats
Botkyrka kommun, 
katrinebergsvägen, tullinge.

invigt
2008-05-20

Olle i trädgården består av 
två svarta smidesreliefter 
monterade på en ljusgrön 
respektive ockrafärgad 
bakgrundsplåt.verken är 
placerade på två husfasder 
i kv. norrgården i tullinge 
trädgårdsstad. titeln är en 
postum hälsning till konst-
nären Olle Baertling vars 
svarta skulpturspröt här 
på ett mirakulöst sätt har 
förvandlas till bladformer.
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relief i målat järn
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kORRiDORkul

teknik:
kakel, tegel och 
färgsättning

konstnär
Håkan Bull

uppdragsgivare
Huge fastigheter aB

Plats
Huddinge kommun, 
kvarnbergsskolan.

invigt
2007
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projektet innefattade ny färgsättning samt renovering av kvarnbergskolans aula 
samt de då slitna källarkorridorerna där bland annat slöjdsalar och matsalar lig-
ger. i projektet ingår kakelmosaikerna ”korridorkul” samt formgivning av skolans 
symbol, väderkvarnen, här införlivad i aulans golvmatta.
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sOlgRinDaR

teknik: 
målat järnsmide

konstnär
Håkan Bull

uppdragsgivare
Huge fastigheter aB

Plats
Huddinge kommun, 
förrådsvägen 2.

invigt
2005

sOlgrindar är inspirerade dels av de klas-
siska svenska trägrindar som brukar kallas 
så. det fanns sådan vidmitt föräldrahem som 
morfar tore hade snickrat. denna utgång-
spunkt är sammanvävd med mitt intresse för 
egyptisk forntid. på egyptiska målningar och 
skulpturer ser man män och kvinnnor iklädda 
vackra plisserade kläder. vecken grupperar 
sig ofta i solfjäderformer.
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JäRnålDeR

teknik: 
målat järnsmide

konstnär
Håkan Bull

uppdragsgivare
tomtberga Huge 
fastigheter aB

Plats
Huddinge kommun, 
vårby gård.

invigt
2004

när några innergårdar skulle renoveras i vårby gård fick jag i uppdrag att ersätta 
ett par befintliga järnstaket till litet mer konstnärliga dito.
järnsmidenas design är inspirerad av forntida mönsterformer från svensk järnålder.
en fri bildkommentar till ”vårbyskatten”, den stora silverskatt från 900-talet e.kr 
som hittades i vårby gård år 1871.
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vaktmästaRen OcH 
våningsmaRköReR

teknik:
Blästrad rostfri plåt på 
klinker

konstnär
Håkan Bull

uppdragsgivare
Huge fastigheter aB

Plats
Huddinge kommun, 
flemingsberg, 
röntgenvägen 5.

invigt
2004
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vid röntgenvägen 5 i 
flemingsberg finns det stu-
dentlägenheter i fyra plan av 
punkthuset med separat in-
gång. jag har gjort interiör 
färgsättning i entréhall, trapp-
hallar och korridorer.
i entréhallen finns dessutom 
konstverket ”vaktmästaren” 
i blästrat respektive polerat 
rostfri stålplåt monterat på 
en vertikal väggfast panel av 
mörkgrå klinkers.
på varje våningsplan finns i 
samma teknik en ”vånings-
markör” med tillhörande vå-
ningssiffra.

vaktmästarens gestalt är upp-
byggd av de olika symbolerna 
på våningsplanen. allt inspire-
rat av Bauhusskolans geome-
triska bildspråk.

VÅNINGSMARK…RER

HÅKAN BULL

VÅNINGSMARK…RER

HÅKAN BULL

VÅNINGSMARK…RER

HÅKAN BULL

VÅNINGSMARK…RER

HÅKAN BULL

VÅNINGSMARK…RER

HÅKAN BULL
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PORten till 
"mORias gRuva"

teknik:
relief i natursten och 
kakel, 200 x 90 cm

konstnär
Håkan Bull

uppdragsgivare
Huge fastigheter aB

Plats
Huddinge kommun, seg-
eltorp, juringeskolan.

invigt
2004-06-01

två övergivna nischer i väggen behövde fyllas med något. det blev de två reliefer-
na porten till morias gruva och porten till "bergakungens sal".
juringeskolan är en låg och mellanstadieskola i segeltorp.
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sOlaRisk  
HäxBRygD

teknik:
målningar på 
pannå/duk i vibyl, 
olja och tempera.

konstnär
Håkan Bull

uppdragsgivare
konst i länet, 
uppsala läns land-
sting

Plats
uppsala kommun, 
tierps vårdcenter.

invigt
2002

Håkan Bulls konst 
har de mest skiftande 
källor. en av dem är 
romanen ”solaris” av 
stanislaw lem där 
problematiken med 
verklighet och overk-
lighet, bild och avbild 
speglas. sedan mån-
ga år refererar Håkan 
Bull till den texten i 
sitt måleri. planeten 
solaris med sitt plas-
mafyllda hav med obestämbara former vilka kan 
uppfattas som slingrande sjögräs återkommer mer 
eller mindre tydligt i de mest skiftande konstella-
tioner.

Jaqueline Stare
/ur efterord till boken ”mötet” av annika thor och 
Håkan Bull år 2001
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Ringlek

teknik:
neon

konstnär
Håkan Bull

uppdragsgivare
Huge fastigheter aB

Plats
Huddinge kommun, 
Huddinge centrum.

invigt
2001-09-29

på två befintliga ventilationsskorstenar har 7 x 2 = 14 ringar av neonrör monte-
rats. avståndet mellan ringarna tätnar uppåt enligt det gyllne snittets talserie. 
ringarna blinkar i olika återkommande frekvenser.
kontsverket är en festlig ljusfanfar som kan ses från stambanan singnalerande till 
Huddinges ära.
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fyRa BOllaR

teknik:
väggmålning i 
akrylfärg, ca 120 x 
400 cm

konstnär
Håkan Bull

uppdragsgivare
tomtberga fas-
tigheter aB

Plats
Huddinge kom-
mun, Huddinge 
centrum, sjödal-
storget

invigt
1998
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Blue mOOn

teknik:
glas och blå lysrör

konstnär
Håkan Bull

uppdragsgivare
tomtberga 
fastigheter aB

Plats
Huddinge kommun, 
Huddinge centrum.

invigt
2000

i tegelväggen vid den övre gångbron, i entrégallerian invid paradisgaraget, i Hud-
dinge centrum finns ”Blue moon” från år 2000 av konstnären Håkan Bull. det är ett 
konstverk av blästrat glas och blåfärgat ljusrörsljus.
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uppdraget från Huddinge centrum och Huge fastigheter aB hade speciella om-
ständigheter.

när en entrégalleria till köpcentret från det anslutande paradisgaraget skulle byg-
gas kom ett av fönstren till en av folkets Hus toaletter att ligga i direkt anslutning 
till en av gångbroarna.

man ville gärna ha kvar fönstret så att toalettrummet inte skulle kännas så in-
stängt, men samtidigt var ju insyn ej önskvärd. ett ”blindfönster” med ogenomsik-
tligt glas sågs ej heller som ett bra alternativ.

uppdraget till konstnären gick alltså ut på att förvandla det befintliga fönstret ”till 
något annat”. det blev konstverket ”Blue moon”.

så här kommenterar konstnären resan från toalettfönster till konstverk:

”jag hade varit på en resa till Berlin och bland annat besökt konstmuseet ”Ham-
burger Bahnhof”. museet ligger i en nedlagd järnvägsstation och entréfasaden har 
en konstnärlig gestaltning som med hjälp av blåfärgade ljusrörsarmaturer tecknar 
delar av fasadens geometri.
jag hade ej tidigare sett den här typen av starkt lysande blå ljusrör och jag blev 
väldigt förtjust i effekten. jag antecknade noga vilken typ av lysrör som använts.
när uppdraget att förvandla toalettfönstret i entrégallerian dök upp, kom jag så 
småningom ihåg det blå ljuset i Berlin. efter litet skissande, funderande och hjälp 
från rytterstens el och Huddinge trångsunds glasmästeri och ramaffär kom ”Blue 
moon” att inta sin plats i väggen. konstverket skall ses av en betraktare i rörelse. 
Om man sakta går förbi ”Blue moon” stint tittande på månklotet kommer ljusskenet 
att ge illusionen av ett runt blått klot snarare än ett mörkblått hål i en ljusblå yta.”

den uppmärksamme konstflanören har kanske märkt att ”Blue moon” på senare 
tid fått en uppföljande måne på annan plats i Huddinge centrum. Om inte rek-
ommenderas en kvällspromenad efter mörkrets inbrott till entrétorget vid Huges 
huvudkontor.

påpekas bör kanske också att ”Blue moon” även är en populär schlager från 1934 
med musik av richard rogers och text av lorenz Hart. stycket har spelats in 
i hundratals, ja, kanske tusentals versioner 
av t ex Billie Holliday, frank sinatra och elvis 
presley.

det är också denna sång som gjort uttrycket 
”Blue moon” till en slags populärkulturell ikon 
som gett namn till oräkneliga barer, musik-
ställen och motell över hela världen. ett ur-
bant världscentrum som Huddinge centrum 
bör ha sin egen ”Blue moon” vilket det nu 
har.
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kunskaP, käRlek, 
vänskaP

teknik:
fristående vägg, gra-
nit, gjutjärnssoffa, 
neon och vinylfärg 
H 400 x B 200 x 
d 150 cm.

konstnär
Håkan Bull

uppdragsgivare
tomtberga 
fastigheter,
Huddinge kommun

Plats
Huddinge kommun, 
Huddingegymnasiet, 
gymnasietorget 3.

invigt
1997-08-20

i entréhallen mot gymnasietorget finns konstverket kunskap – kärlek – vänskap 
av Huddingekonstnären Håkan Bull.

verket kan beskrivas som en interaktiv skulptural installation. 

konstverket består av ett fristående väggparti på undersidan av den öppna trap-
pa som leder till nästa våningsplan. mot entrédörrarna riktar sig en ultramarinblå 
väggfond ur vilken en 700 kg tung sten i vätögranit tycks växa fram. i stenens 
yta finns en symbol inhuggen. Hgy:s logotype som konstnären formgav åt Hud-
dingegymnasiet några år tidigare. till symbolen kopplades vid tillkomsten devis-
en ”in och ut i kunskapens labyrint”.

på väggens andra sida står en klassisk parksoffa i gjuten aluminium. mönstret 
består av ormbunkar och småfåglar. det som skiljer soffan från dem vi är vana 
att se är dess röda färg.
soffans rygg är vänd mot en fri expressiv marmoreringsmålning i röda toner. 
Ovanför soffan lyser ett neonhjärta.
vad behöver människan för att leva ett gott liv på en god plats. jo, både i sko-
lan och övriga världen är kanske de tre begreppen kunskap – kärlek – vänskap 
svaret på denna dröm om frid. i vår oroliga värd kan det tyckas som en utopi 
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men konstverket inbjuder betraktaren till att själv praktisera begreppen och om 
den utmaningen antas kanske världen blir något bättre.

den blå väggen med stenen är vänskapens plats. Här kan man stämma möte 
med sina vänner på rasten eller annars. stenens tyngd och urtida beständighet 
påminner om vänskapens villkor.
vänskapens plats är i detta fall Hgy där man kan föra sitt finger längs den hug-
gna slingan symmetri medan man inväntar vännen. 

väggen på den andra sidan är naturligtvis kärlekens plats. på den röda soffan 
kan man bekräfta sin kärlek med en kyss precis som på bilden där konstnären 
kysser sin hustru ulla sittande på bänken vid invigningen 1997.
väggens dramatiska ådring påminner om att kärleken är en stark känsla som 
inte alltid är lätt att bemästra. kärleken måste odlas som en ömtålig växt för att 
leva men om man gör det kommer kärlekens röda hjärta lysa lika starkt som ne-
onhjärtat över de två bänken.

kunskap måste vi ha på många olika plan i tillvaron. men förmågan att tillgo-
dogöra oss kunskaper ökar avsevärt om de två andra känslorna, vänskapen och 
kärleken, finns på plats som vägröjare. mår du bra kan du också lära.

det första året ingick det också två anslagstavlor i konstverket. en gång i veckan 
kunde de som ville låta fotografera sig med en vän eller käresta framför kon-
stverket. dessa fotografier sattes sedan upp på anslagstavlorna för att konkret 
berätta om vänskap och kärlek mellan individer. dessvärre blev det för adminis-

trativt mödosamt 
att upprätthålla 
fotograferandet. 
men det kan kan-
ske återupptas.

konstnären 
hyste ytterligare 
en förhoppning 
angående kon-
stverkets möten 
med sin publik.
förhoppningen 
var att lärarna 
skulle använda 
konstverket som 
en fond för dis-
kussioner i olika 
skolämnen. 
/Huges konstkal-
ender December 
2006.
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mötet – 
DuBBelPRinsessa

teknik:
Brons, 55 cm hög 
exklusive granitsockel.

konstnär
Håkan Bull

uppdragsgivare
föreningen sollefteås 
förskönande genom 
göthe Höglund (ägare: 
sollefteå kommun).

Plats
sollefteå kommun, 
storgatan, sollefteå 
stad. 

invigt
1996-06-08

”Bronsskulpturen mötet av Håkan Bull står på en mindre yta 
efter gågatan. parallellt löper Hantverkaregatan i sollefteå.
från början kallades konstverket dubbelprinsessa. jaqueline 
stare anger i boken Håkan Bull att konstnären i både skulp-
tur och måleri återkommer till ett par prinsesskulpturer från 
den egyptiska amarnaperioden (1300-talet f.kr.) det är den 
utdragna huvudformen som är av intresse och ibland får ge-
stalterna ett närmast arkitektoniskt utseende. denna huvud-
liknande form återkommer även i mötet, där två kroppar är 
ställda i par mot varandra. följde blir att ett möte uppstår. 
ett möte skedde också mellan kommunalfullmäktiges alla 
partier när de sponsrade skulpturen.”

Eva Berglund/ur skriften ”skulpturer i sollefteå stad”, 2010.
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sOlJägaRen

teknik:
rostfritt stål, 
150 cm hög 
exklusive  
granitsockel.

konstnär
Håkan Bull

uppdragsgivare
föreningen 
sollefteås för-
skönande genom 
göthe Höglund 
(ägare: sollefteå 
kommun).

Plats
sollefteå 
kommun, 
stadsparken nära 
lekparke vid 
ångermanälvens 
strand, 
sollefteå stad.

invigt
1996-06-08
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”intill lekparken vid stadsparken i sollefteå står soljägaren av Håkan Bull. den är 
i blankt rostfritt stål och uppställd på en granitsockel.

ursprungligen hade soljägaren en annan titel, nämligen rackarlikarebär. Bödelns 
biträde kallades förr i tiden rackare. men idag tänker vi mer på en busaktig per-
son; en riktig ”rackarunge”. jaqueline stare nämner i boken Håkan Bull att denna 
dubbla eller glidande betydelse kom att påverka Håkan Bulls skapande. efter-
hand började han måla en grå kil i målningarna. denna kilform och i bilder där 
den uppträder kallar Håkan Bull för ”rackarlikare”.

rackartemat (med eller utan kil) återkommer i både måleri och skulptur. i skrif-
ten ….en resa mitt i livet… beskriver konstnären rackarlikarebär på följande sätt:

”att någon eller några är 
lika som bär skall man 
inte lita på, dylikt kan 
vara rackarns lurigt. det 
är snarare en rackar-
likare som bär på något. 
kanske en dröm om san-
ningen”

soljägaren är också en 
passande titel, då skulp-
turen ändrar karaktär i 
förhållande till ljuset. det 
är en härlig upplevelse att 
en solig dag se hur skulp-
turen reflekterar solens 
strålar, särskilt med älven 
som bakgrund”

Eva Berglund/ur skriften 
”skulpturer i sollefteå 
stad”, 2010.
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mOBy Dicks 
åteRkOmst

teknik:
målning i vinyl, 
olje och tempera-
färg på pannå, 
ca 120 x 400 cm.

konstnär
Håkan Bull

uppdragsgivare
medborgarskolan  
i stockholm

Plats
stockholm, 
medborgarskolan i 
stockholm, Haga-
gatan 23a, 
i restaurangen.

invigt
1995

foto: gabriel uggla
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titeln till målningen ”Moby Dicks återkomst” refererar till Herman melvilles 
berömda roman om kapten ahabs jakten på den vita kaskelotvalen moby dick. på 
viket sätt moby dick har återkommit ger inte målningen något svar på. de enda 
havsvarelser som syns till i bilden är en tyst svärm öronmaneter. i övrigt anknyter 
målningen till Håkan Bulls mångåriga målningssvit på temat ”Solariskt sjögräs” 
där en viktig inspirationskälla är romanen ”solaris” av stanislaw lem. samt filma-
tiseringen ,med samma namn, av den ryske filmaren  andrej tarkowski. 
i både boken och filmen är den kunskapsteoretiska problematiken hos begreppen 
verklighet / overklighet, bild / avbild ett centralt.
den gåtfulla planeten solaris med sitt plasmafyllda hav av obestämda formation-
er, i tarkowskis film bland annat återgivet som slingrande sjögräs, återkommer i 
Bulls måleri i de mest skiftande kon-
stellationer. där skildras en organisk 
bildvärd som sträcker sig bortom det 
solariska grundtemat och bortom en-
tydigt bestämbara skalor där målet är 
att skapa bilder havande av betydelse 
men utan specifik mening eller för att 
citera albert einstein:”Det mest un-
derbara vi kan uppleva är mystik-
en. Det är källan till all konst och 
vetenskap”.
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curriculum vitae

konstnär Håkan Bull – född 1953 i stockholm
postadress: Backvägen 4, 141 30 Huddinge            
telefon bostad: 08-774 58 47
ateljé panncentralen: edsvägen 3, Huddinge
telefon: 08-746 65 02
mobiltelefon:  0708-789 998
e-post: hakan.bull @ telia.com
Hemsida: www.hakanbull.se

utbildning
teckningslärarinstitutet vid konstfackskolan i stockholm   1976–80
konstvetenskap och arkeologi vid stockholms universitet   1973–76
grundskolan för konstnärlig utbildning, stockholm    1972–73

separatutställningar
galleri Herrgårdsvillan, furusund      2012
källviks Brunns galleri, loftahammar      2012         
galleri moln på marken, stockholm      2011
galleri arton99, sollefteå        2011
galerie alex Wiberg, stockholm       2008
länsmansgården, åkersberga       2007
vanda stadshus, vanda, finland       2007
Hanaholmen kulturcentrum, esbo, finland     2007
galleri arton99, sollefteå        2006
galerie alex Wiberg, stockholm       2004
fullersta Bio konsthall samt aBf galleriet, 
(retrospektiv 1973–2003), Huddinge      2003
galleri remi, östersund        2002
kramfors konsthall, kramfors       2001
galleri kretsen, södertälje       2001
konstmajoren, sollefteå        2000
galerie alex Wiberg, stockholm       2000
forum nacka konsthall, nacka       1998
landstingshuset, stockholm       1998
Hanaholmen kulturcentrum, esbo, finland     1998
galleri salem, rönninge        1998
galleri Bacchus, Borås        1997
galerie alex Wiberg, stockholm       1997
galerie alex Wiberg, stockholm       1995
Botkyrka konsthall, tumba       1994
galleri siwert källdén, Hol, Höga kusten     1993
konstnärshuset, stora galleriet, stockholm     1993
galleri Björkwall, täby centrum       1992
lilla galleriet, umeå        1992
galleri lyktan, sollefteå        1990
galleri versalen, sundsvall       1990
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galleri elva, stockholm        1989
galleri mB, stockholm        1986
Olle Olsson Huset, solna        1985
galleri my, stockholm        1980
galleri ljusgården, Huddinge       1976

grupputställningar
the Hunterian museum, glasgow, 
storbritannien – fidem art medal congress     2012
galleri peter Bergman/alp med josef Bull, stockholm   2010
fullersta Bio konsthall, Huddinge      2010–1996
tammerfors konstmuseum, finland – fidem art medal congress  2009
kvarnen, söderhamn        2008
kopenhagen art – konstmässa (galerie alex Wiberg), köpenhamn 2007
statsgalerie gouda, Hkk gouda, Holland     2007
galleri arton99, sollefteå        2006
galleri länsmansgården, österåker      2005
galleri utkiken, ekerö        2005
færøarnas kunstmuseum, "nordisk triangel",  
Hkk, tórshavn, färöarna        2003
stockholm art fair – galerie alex Wiberg, sollentunamässan  2003
pécsi galéria, Hkk pécs, ungern      2002
stockholm art fair – galerie alex Wiberg, sollentunamässan  2001
"i skenet av ljus" – vandringsutställning i storstockholm   1999–02
stockholms länsmuseum – "i skenet av ljus", stockholm   1999
stockholm art fair – galerie alex Wiberg, sollentunamässan  1999
galerie alex Wiberg, stockholm       1998
snöskulpturfestival, Hkk, nuuk, grönland     1998
kulturhuset katuaq, Hkk, nuuk, grönland     1998
stockholm art fair – galerie alex Wiberg, sollentunamässan  1997
galerie plasiren, Hkk, Hässelby       1997
galleri nykvarn, nykvarn        1997
klockhuset i Hågelbyparken, tumba      1996
galleri glas 1, stockholm        1994
nybrobaviljongen – "confetti", stockholm     1993
ålands konstmuseum, Hkk, mariehamn, åland    1991
stockholm art fair – galerie elva, sollentunamässan   1991
galleri elva, stockholm        1990
lilla galleriet, stockholm        1990 
stockholm art fair – galerie  asplund, sollentunamäss   1990
stockholm art fair – galerie  asplund, sollentunamässan   1989
petit format de papier, cul des sarts, Belgien     1989
galleri sassi, stockholm        1989
fgk:s galleri, Hkk visby, gotland      1989
aBf galleriet, Hkk Huddinge       1988
stockholm art fair – galerie  asplund, sollentunamässan   1988
aBf galleriet, med lizzie Olsson-arle, Huddinge    1986
male formy grafiki lodz, polen       1987
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världens längsta vernissage – strandvägsallén, stockholm  1986
mini print internacional, cadaqués, spanien     1986
mini print internacional, cadaqués, spanien     1985
mini print internacional, cadaqués, spanien     1984
vårsalongen,liljevalchs konsthall, stockholm     1983
galleri konstfack, stockholm       1980
galleri my, stockholm        1980
ulltuna lantbrukshögskola, uppsala      1979
galleri ljusgården, Huddinge       1974
galleri ljusgården, Huddinge       1973

Offentliga uppdrag
djungelblad – smide, HsB bostad, Brf östergården, tullinge  2012
36 blommor för Brynjan – plåt, blommotiv på 
dekalfilm, Brf.Brynjan, HsB       2011
rockenroll – neonkonst på skorsten, visättra,  
Huge fastigheter aB        2010
parasit – skulptural installation för Wc, 
citron design aB, stockholm       2009
vårlöv – interiör smidesvägg, vårbyhuset,  
vårby gård, Huge fastigheter aB      2008
tusen och en natt – smidesgrindar, vårbyhuset,  
vårby gård, Huge fastigheter aB      2008
Olle i trädgården – järnsmide, tullinge trädgårdsstad,  
HsB bostad          2008
papyrus – järnsmide vid Hötorget, stockholms  
parkering aB, stockholm        2008                
kakelnischer – kvarnbergsskolan i Huddinge,  
Huge fastigheter aB        2007
smidesgaller vid innergårdar, vårby gård, Huge fastigheter aB  2006
demokratiparken – med koinberg landskapsark,  
vid Huddinge kommunalhus       2005
pelare och akvarium – mosaiker i Huddingehallen,  
Huge fastigheter aB        2005
porten till morias gruva – mosaiker i juringeskolan,  
Huge fastigheter aB        2004
vaktmästare – våningsmarkörer i rostfritt stål,  
studentkorridorer flemingsberg. Huge      2004
tre sittstubbar – betong, ek, Huddinge centrum,  
Huge fastigheter aB        2003
solgrind – grind i järnsmide, förrådsvägen 2, 
Huddinge, Huge fastigheter aB       2003
solarisk Häxbrygd – sju målningar, tierps vårdcenter,  
uppsala läns landsting        2002
ringlek – neonkonst på skorstenar, Huddinge centrum,  
Huge fastigheter aB        2001
kunskap-kärlek-vänskap – skulptural installation,  
Huddingegymnasiet, tomtbergaHuge fastigheter aB    1997
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soljägaren – rostfritt stål, stadsparken, sollefteå kommun  1996
mötet – bronsskulptur, sollefteå kommun     1996
moby dicks återkomst – målning, medbogarskolan i stockholm  1995
Het prinsessa – entrémålning, sollefteå Bostads aB, sollefteå  1991
egyptiskt – 15 målningar – trapphus. runö gård, 
åkersberga, HsB         1990
språket – monumentalmålning i nisch. vårby gårds centrum,   1981
Huddinge kommun (lyttad till Huddinge kommunalhus, 2000)

Representerad med konstverk i följande offentliga samlingar
Botkyrka, göteborg, Huddinge, kramfors, sollefteå, solna kommuner
sundbybergs stads konstsamling, Huge fastigheters konstsamling.  
stockholm, uppsala, västernorrlands och älvsborgs läns landsting. stockholms 
stads konstsamling, statens konstråd, collecion museo internscional de 
electrografia, cuenca – spanien, konung karl Xvi gustafs samlingar.

stipendier och priser
Huddinge kommuns hedersstipendium      2009
resestipendium till tammerfors från kungliga konstakademien  2009
kollektivmålarfondens stipendium till carl-Hampus  
Bergmans minne         2006
fullersta kärrfestival – skulpturtävling, publikens pris   2002
fullersta pvc – festival – skulpturtävling, publikens pris   1999
guldkasen – kulturpris från Huddinge kommun och  
företagarna i Huddinge        1997
årets konstnär – föreningen konstnärernas vänner    1995
arbetsstipendium från Bildkonstnärsfonden     1993
Huddinge kommuns kulturstipendium      1993
startbidrag från Bildkonstnärsnämnden     1984
Huddinge kommuns kulturstipendium      1976
Organsiationer – medlem i följande konstorganisationer
konstnärernas riksorganisation – krO      1980–
konstnärsklubben (vice sekreterare 1994–2004)    1989–
svenska konstnärers förening       1993–2010
konstnärscentrum öst        1979–
Huddinge konstnärsklubb – Hkk (ordf. 1988–1995)    1988–
eWk sälskapet (styrelseledamot)                         2006–
fidem – fédération internationale de la médailles d'art   2009–                 
nordiska akvarellsällskapet (ledamot i styrelsen)    2012–                                                                      

Bibliografi
järtecken – katalogtext av fil.dr charlotte Bydler    2011
eldjälar – foto och intervjubok av sanna sjösvärd    2011
tidskriften akvarellen 3-2006 
text: jaqueline stare sid.20–22       2006
syner – utställningskatalog. text: dan karlholm, peter dahl  2006
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… en resa mitt i livet… katalog till retrospektiv utställning
text: Olle magnusson, lars-ragnar forsberg  
(isBn 91-631-4370-4)        2003
mötet – en bilderbok för alla, text: annika thor  
(isBn 91-631-0440-7)        2001
föreningen konstnärernas vänners årsskrift                         1995
Handelsbankens konstförenings jubileumsskrift    1994
Huddinge Hembygdsförenings årsskrift                          1993
Håkan Bull av jaqueline stare, fabel bokförlag och  
galerie alex Wiberg (isBn 91-7842-148-9)     1993
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konstkonsultultuppdrag – Projektledare Offentlig konst 1991–2012

konstprogram för renoverade fastigheter i grantorp, flemingsberg, 
Huge Bostäder aB 1991–94 
"färgstavar", emalj på stålrör, Bengt Berglund 1991
"Xum", stål. Olle Bærtling  1968, grantorp 1991
"krukor", keramik, Boel junus 1991
"damen med hunden", målad plåt, betong, rolando perez  1991
"Häst som reser sig", brons, asmund arle 1992
"kärlek på sju språk", terazzo, lizzie Olsson-arle 1994

Offentligt konstprojekt, Huge Bostäder aB 1992
"karin Boye" och "X:et & karin Boye", målade klinker, acke Oldenburg, 1992 
vid Huges Hk entré, Huddinge c.      

konstprogram för kästa elevhem/kortidshem, stockholms läns landsting 
inköp och hängning av ett 30-tal konstverk i lokalerna 1994–95  

konstprogram för spånga/kista 1, psyk behandlingshem,
stockholms läns landsting 
"sälar", granit och plywood, svenerik jakobsson 1995            
samt inköp och hängning av ett tiotal löskonstverk i lokalerna.

konstprogram för kv krukomakaren 2, södermalm, stockholm 1997–98
för telaris fastigheter mälardalen aB      
"HiHat", brons, ulf lorensson 1998
"flärpar", thomas nordberg plexiglas, papper 1998
"porträtt av krukomakaren 2", anna micro johansson, olja på duk 1998
"våningsmarkörer", rostfritt stål, Håkan Bull 1998   

konstprogram för lizzies torg, tomtbergaHuge fastigheter aB 2003
"lizzie", brons, asmund arle 2003, lizzies torg, Huddinge c "jag ville jag 
vore en indian", brons, majalisa alexandersson, lizzies torg, Huddinge c 2003

Offentliga konstprojekt för tomtberga fastigheter samt tomtberga Huge 
fastigheter aB 1998–2005
"fågel, fisk eller mittemellan", stenskulpturer, 2 etsningar, 
svenerik jakobsson 1998
ängsnässkolan, Hörningsnäs – "nyfikna djur", brons, naturstenar, 
gudrun pierre 1998
skansbergets förskola, "sågbäckens stuvsta", målning i entréhall, 
Olle magnusson 1999 
sågbäcksgymnasiet – "asmund arle skulpterar", brons, jörgen Hammar, 
1999, forelltorget, Huddinge c  
"innandöme", keramik, broderi, petter Hellsing, 2000, folkets hus 
entré, Huddinge c  
"i ett hus...", lergodskruka, margon lindberg, 2000, 
fokets hus entré, Huddinge c   
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"folket" , blästrat glas, margareta röstin, 2000, folkets hus entré, Huddinge c             
"folket 2", blästrat glas, margareta röstin, 2000, forelltorget hisshall, Huddinge c      
"skolans kunskaper", emaljmålningar, joachim grundmann, 2000, källbrinkskolan    
"skogskällan", emaljmålning, Hadar tilja, 2000, källbrinkskolan              
"grodgången runt Orlången" akryl på pannå, armaturer/dekaler, johan petterson, 
2000, entrégalleria vid paradisgarget, Huddinge c
"scenridå", textil, margareta röstin, Huddingegymnasiet, aulan, 20
"ut mot sjön", 4 st olja p.d., Bergliot kvarnare , 2001, 
sjödalsgymnasiet, Huddinge c
"Barnens skuggor", målad plåt, gun lindblad, 2001, snättringeskolan                        
"tre steg från det obestämda", gert marcus, målat plexi, flemingsb. 
bibliotek, 2002   
"Hönsflock", brons, vid bef. vattendamm, Hermine keller, 2002, tallgården                  
"frans isaacsson", cortenstål, thomas Qvarsebo, 2003, vid centrumkyrkan, 
Huddinge c      
"tillsammans", skulptur i målad plåt, mikael fare, 2003, kunksklippeskolan
"vågrörelser", handgjord klinker, margon lindberg, Huges Hk, 2004
"tre reliefer", målat trä i nischer, göte ejneljung, Huges Hk, 2004               
"Barock", brons, veikko keränen, 2004, Huges Hk entré, Huddinge c           
"reflexion", handgjorda keramikplattor, margon lindberg, 2004                                            
"katten som går för sig själv", betong, brons, majalisa alexanderson, 
2004, juringeskolan
"läsa, räkna" grafik, handgjort papper, sten, svenerik jakobsson, 
margareta röstin, trångsundskolan, trångsund, 2005                                  
"reflexioner", fem bronsskulpturer, linnéa jörpeland, östra gymnasiet, 2005          
"Blomvägg", aluminiumrelief, jan loftén, östra gymnasiet, 2005

rondellskulpturer för Huddinge kommun
"vågat möte", målad stålplåt, marmorkross, ljus, mats Olofgörs, 
kungens kurva, 2005
"Oas", aluminium, ljus, landskap, thomas nordström, kungens kurva, 2009

Offentliga konstprojekt för Huge fastigheter aB 2006–2011
"mellan minnen och visioner", akryl på mdf, martin stenberg, 
glömstaskolan, 2006   
"reptricket", blästrat glas, aluminium, c-stefan ahlenius, 2006, Balingsnässkolan      
"tango Horisontal/vertikal" emalj, led, lars-erik Holm, skogås c, 2007                    
"guldstjärna", mosaik, sofia Wahl, segeltorpskolan, 2007              
"låt stå", brons, Harry modin, skogåsskolan, 2007
"sand, natt", olja på plywood, martin West, konf.rum blå, Huge Hk, 2008
"klättring (fyra delar)", olja på duk, linnéa nordberg, konf.rum gul, 
Huge Hk, 2008
"utan titel", olja på duk, plast, mickael schleu, konf.rum röd, Huge Hk, 2008
"vårbyskatter", glaserat stengods, marie pårup, vårbyhuset, vårby gård, 2008
"vid vårbys vatten", blyerts överförd till laminat, therese szatek, 
vårbyskolan, 2008
"moln", målad plåt, martin West, Huddinge c, Hk:s fasad, 2009
"Bacchus och freja", brons, peter dahl, lilla sjödalstorget, 2009
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"varför inte dansa…", brons, anna stake, kvarnbergsskolans gård, 2009
"karyatider", corténstål, thomas Qvarsebo, centrumkyrkans hiss, 2009
"minerva drömmer", rostfritt stål, emalj, betong, ylwa W. fransén, 
visättraskolan, 2010
"dansös", brons, thomas Qvarsebo 2005, fullersta gård, Huddinge 2011                      
"asmunds häst", jörgen Hammar 1999, fullersta gård 2011               
"inträdet", målad aluminium, Olle magnusson, vårbyskolans skolgård, 2011

konstprogram för Huges entréhallar i fastigheter klockarv. 4, 6, 9, 11,15, 16 – 2009  
"kinaschack 88x88", målad mdf, fällstol, åsa Byred, 2009
"Oändliga variationer", foto på board, Birgitta Wennerling, 2009
"Bomärke", målad ek på stålplåt, mischa Björkroos, 2009
"flyg lilla fågel", målning överförd till ljuslåda, camilla jüllig, 2009
"utblick", stålplåt, gun lindblad, 2009
"fem experiment", hinterglas målningar, trä, akryl, josef Bull, 2009
       
konstprogram för entréhallar i Huges fastighet kansliet 1 
vid kvarnbergsplan 2010-11  
"kentaur", brons, roland Haeberlein, 2010 (placerad exteriört på gården)
"kvarnbergsplan i värden", målad plåt, mdf, gun lindblad, 2010
"Hembygdsbilder", akvarell i ljuslådor, gugge norinder, 2011
"glimtar", målad plåt, akrylplast, a gunnar lundkvist, 2011
"delar av helheten…", akryl på duk, mdf, plexi, sofi lardner Häggström, 2011

Offentligt konstverk för trångsundsskolan – hall huvudentré, Huge fastigheter aB
"ma", kermik och kakel, monica larsson 2012 (pågående)

konstprogram för segeltorpskolan, vid matsal samt plan 2 – Huge fastigheter aB
"Bricks in the wall", mosaik, kristoffer Zetterstrand, 2012
"skor och väskor", keramik, cia östberg, 2012 

Offentligt konstverk för Björnkullas äldreboende i entréhallen 
– Huge fastigheter aB
"kaffe i björkskogen", aluminium, glas , serigrafi. nina kerola, 2012 


