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Född 1953. Verksam i Stockholm och delvis i Paris. Ann Frössén arbetar med offentlig konstnärlig gestaltning 

och med måleri i storformat, teckning, digitala bilder, film och fotografi i traditionell utställningsform och 

platsspecifikt. Havet, vågorna, träden och naturen är ständigt återkommande som metaforer för livets många 

sidor, händelser och förändringar.   

 

 

FRIENDLY GREEN 

 

Friendly Green, 19 bilder på glas, inom och utomhus, Västerås barnsjukhus, Västmanlands landsting.  

 

Fotocollage från 2011 som var grundidén inför Friendly Green Västerås. 



 

Insynsskydd, barnkliniken Västerås Sjukhus. Natur, fors och fantasi. 

 

 

                           

 

Mina bilder är utskrivna på glas i storformat. Tål alla typer av väder för utomhusbruk. Jag arbetar främst med  

havet och vår gröna natur. Har tre offentliga gestaltningar utförda, en i Västerås och två i Stockholm.  

Materialen är stora glas med bilder, inne och ute samt bemålade bronsskulpturer till mitt senaste arbete. 

Jag vill anpassa materialen efter hur man önskar att det ser ut. 

   

 

 

 

 



 

 

HAVET ÄR NÄRA 

 

Arbetar med bilder av natur och hav i datorn, fotocollage som sedan printas på glas. Havet är nära innehåller 

10 bilder på glas varav en i ljuslåda med stålram. Gubbängen utanför Stockholm. Heba Fastigheter. 

 

 

 



 

Ljusbox, glasbild monterad i stålram. 340 cm hög. 

 



 

 

En glasbild ur Havet är nära i entrén till ett av husen. 

 

 

Havet är nära. 

 



 

 

Fotocollage, Havet är nära, en av 10 bilder. 

Under somrarna 2013 och 2014 återvände jag och Kjell Åke till en brygga längst ute vid Blockhusudden på 

Djurgården. Nära havet. När det kom en större båt förbi, sköljdes hela bryggan över av vågor, vi blev helt 

dyblöta. Man får se upp med kameran. Härligt i solen. Fotade fort och länge. Vackert vitt vågskum, böljande 

vågor mot stranden och stenarna som glittrar intill bryggan. 

Jag bearbetar fotona i datorn, på mitt sätt genom att kopiera och klistra in och det har gett många bilder 

sprängfyllda med fantasifigurer, djur, ugglor, hjortar, fåglar, hundar och växter, blommor, träd och grenar. 

Men man kan också se spetsar eller broderier. Man kan se allt det som man vill, blandat med vågor och skum 

och speglingar i vattenytan. 

För HEBA Fastigheter och de två husen har jag framställt tio konstverk med det samlande namnet  Havet är 

nära, fotografier utskrivna på glas. För entréerna och den långa korridoren med en större ljusbox med ram i 

rostfritt stål på 340 cm i fonden.  

Konstverken vill ge fantasin fritt utrymme och komma till liv i den korta promenaden i korridoren. Att upptäcka  

något nytt varje gång man passerar dem.  

Havet är nära för hus 2, med väggarnas ljusa gula ton och golvet i grått, innehåller mina bilder många grå toner,  

skarpt vitt, guldgult av solen och gråsvart av de våta stenarna intill stranden.   

För hus 1 har jag valt inslag av varmare toner såsom grönt och brunt för att ge ett varmare intryck mot de vita  

väggarna och det grå golvet. 

Monteras infällda utmed väggarna, placerade enligt gyllene snittet eller centrerade på väggen. Hela väggytan  

ska ”flyta på”, vara harmonisk i avstånd mellan dörrar och konstverk. Ljuslådan i fonden av korridoren i hus 2 

lyser upp och ger ljus. 

Stockholm i november 2015 

Ann Frössén 



 

GREEN TREES AND BIRDS  

 

Green Trees and Birds, mitt arbete för Norra Djurgårdstaden. Detta är en del av en större bild av små träd. 

 480 cm lång.  

 

 

Green Trees and Birds, en av fyra glas med naturbilder, hopsatt bild av 64 foton, placerad utomhus i en portik.  

Fotografierna av alla träden är tagna på den plats, under två år, där husen nu står. Platsspecifikt. 

 

Balkonghusen  HEBA Fastigheter   

Norra Djurgårdsstaden     

Träden och fåglarna var mina vänner när jag som barn lekte i skogen. Levde mig in i skogens rum som om det 

vore scenrum med träden som aktörer. 

Sommaren 2013 och 2014, var jag och min man under flera veckor och fotograferade, dokumenterade, för 

att konstnärligt gestalta sommarens gröna träd i och omkring Norra Djurgårdsstaden. Det blev som ett slags 

porträtt av de stora mäktiga träden; ekar, björkar, lönnar och aspar, ett körsbärsträd, med flera, med 

medföljande lummiga buskage och gräs. Även små träd ”barnträd” och en serie porträtt av granar. Alla 

typiska för Norra Djurgårdsstaden.   

Min tanke är att de boende i området ska upptäcka de träd som finns nu i sin omgivning när de ser mina 

bilder. 



Över tvåhundra bilder blev det.  Jag väljer ut och sätter sedan ihop dem bredvid varandra digitalt till ett 

större landskap, så kallade fotocollage samt porträtten av små träd bredvid varandra som kan symbolisera 

växandet. De har fått utgöra min källa för fantasin för att utveckla det konstnärliga uppdraget för Norra 

Djurgårdsstadens bostadshus, Balkonghusen. 

Upptäckten, när jag har arbetat med tidigare uppdrag, att det går bra att skriva ut högupplösta bilder på glas, 

har inspirerat mig att använda den tekniken för att få ett levande uttryck av grönskan.  

Fåglar hör till. Kan inte släppa idén om att gjuta tre fåglar på gren i brons, som jag bemålar i dess egna färger. 

Blåmes, Turkduva och Rödhake juvenil som vi har träffat på i området. Roligt att ha fåglarna i någotsånär 

anslutning till bilderna, på lite oväntade ställen, inne i trapphuset eller uppe nära taket. Roligt för barnen att 

upptäcka sin fågel. Känna att huset man bor i är speciellt. 

Att flytta in naturen, se grönska även på vintern. 

Kanske en plakett bredvid som berättar om träden och fåglarna.  

Ann Frössén 

 

 

Tre bemålade bronsfåglar innan väggmontage i tre entréportaler. 

                       



                               

 

Portiken utåt Bobergsgatan. 

 

 

Blåmes i en av tre entréer. 

 

 

 

 



 

 

Turkduva. 

 

 

Se min hemsida för hela min konstnärliga verksamhet :    www.annfrossen.info  

Facebook: Ann Frössén 

Instagram: annfrossen 
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