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Stockholm den 26 januari 2006 
 
Mejan Labs är en nybildad stiftelse för konstnärlig experimentell 
verksamhet, stiftad av Kungliga Konsthögskolan och Kungliga Akademien 
för de Fria Konsterna (Konstakademien). Ordförande är Marie-Louise 
Ekman, rektor vid Konsthögskolan. 
 
Mejan Labs är en innovativ och exklusiv plats på den svenska konstscenen. Mejan 
Labs intar en ny unik position mellan utbildning, forskning, experiment och 
utställning med syfte att skapa ett prövande och undersökande samtal mellan 
inbjudna konstnärer, studenter, forskare och företagsvärlden. Mejan Labs syftar 
vidare till att skapa ett engagemang och utbyte mellan den nutida konstscenen, 
samhälle och näringsliv. 
 
”Ambitionen är att Mejan Labs ska stå för det konstnärligt experimentella, det 
oegennyttiga och ifrågasättande samtidigt som vi knyter samman Kungliga 
Konsthögskolan, den samtida internationella konstscenen och samhället i stort” 
säger Peter Hagdahl, professor vid Konsthögskolan och verksamhetsansvarig för 
Mejan Labs. 
 
Elekta är en av Mejan Labs samarbetspartners och bidrar bland annat med 
kunskaper och erfarenheter från sin verksamhet som högteknologiskt 
medicintekniskt företag. Elekta får genom samarbetet ta del av den verksamhet 
som utövas inom Mejan Labs. Exempelvis kommer olika workshops att anordnas, 
i syfte att skapa ett gränsöverskridande erfarenhetsutbyte för att söka nya 
kreativa problemlösningar. 
 
Elekta vill med samarbetet förstärka innovationsklimat och förståelse för kreativa 
processer. ”Det som skapas inom Mejan Labs kommer att vara nyskapande, 
kreativt och bryta invanda mönster vilket kan förstärka och inspirera vår 
verksamhet. Vi har glädje av ökad förståelse och kunskap kring innovation och 
konstnärlig kreativitet för såväl vår forskning som design samt 
organisationsutveckling i stort”, kommenterar Laurent Leksell, styrelseledamot 
och huvudägare i Elekta AB.   
 
Mejan Labs är en vidareutveckling av det forskningskollegium kring konst, ny 
teknik och nya media som Konsthögskolan bedrivit en följd av år, bl a i 
samarbete med Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. ”Mejan 
Labs är en ny unik mötesplats för forskare och konstnärer där metoder och 
strategier kan diskuteras och vidareutvecklas. För Konsthögskolan är det också 
viktigt att hitta nya former för hur ett samarbete med näringslivet kan se ut med 
ett icke-traditionellt förhållningssätt”, säger Kungliga Konsthögskolan rektor 
Marie-Louise Ekman. 
 
 



 

Stiftelsen Mejan Labs hyr ett för ändamålet nyinrett galleri i Konstakademiens 
fastighet. ”För Konstakademien är det stimulerande att vidareutveckla sitt 
långvariga samarbete med Konsthögskolan. Mejan Labs förstärker även 
Konstakademiens utåtriktade verksamhet och vår plats på den svenska 
konstscenen”, säger Olle Granath, Konstakademiens ständige sekreterare. 
 
Mejan Labs planerar att ha fyra utställningar per år och arrangera ett antal 
seminarier, workshops, föredrag och konstnärssamtal. 
 
Som första utställning visas den brittiska konstnärsduon Jon Thomsons och Alison 
Craigheads två installationer, Decorative Newsfeeds och Unprepared Piano mellan 
den 26 januari och 5 mars 2006.  
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För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
 
 
Peter Hagdahl 
Professor, verksamhetsansvarig Mejan Labs 
peter.hagdahl@mejanlabs.se 
Tel +46 (0)8 796 60 30 
 
Mejan Labs 
Akademigränd 3 
112 59 Stockholm 
 
Peter Ejemyr 
Informationsdirektör, Elekta AB 
peter.ejemyr@elekta.com 
Tel +46 733 611 000 
 
Om Mejan Labs 
 
Mejan Labs öppnade 2006 med målsättningen att etablera en plats som arbetar med utbildning, 
forskning, experiment och utställningar. 
 
Mejan Labs strävar efter att visa utställningar med konstnärer som är en del av den internationella 
konstscenen men som inte tidigare visats i Sverige. Vi vill därigenom lyfta fram problemställningar, 
uttryck och konstnärskap som ännu inte är etablerade i Sverige. Förutom utställningar producerar 
Mejan Labs olika projekt och workshops och föreläsningar på Kungliga Konsthögskolan och 
Konstakademien. Vi anordnar även program för allmänheten. För mer information om Mejan Labs 
besök gärna www.mejanlabs.se 
 
Om Elekta 
 
Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, 
heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av 
sjukdomar i hjärnan.  
 
Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota 
cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella 
sjukdomar. 
 
Elekta-koncernen har ca. 1 700 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. 
Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på 
www.elekta.com. 


