Höstmöte 12 november på Svabesholm!

På mötet berättar
Jenny Nordberg
– en av Sveriges
mest intressanta
aktörer inom
design – om sitt
arbete.

i avslutade säsongen med en härlig guidelunch på Killegården i Kivik. Tack alla ni som ställt upp
den gångna säsongen! Naturligtvis var vi då alla nyfikna på att höra om den ”syn” som de fem
representanterna från Mark - och miljööverdomstolen gjorde uppe på Kivik Art den 29 september.
Leif Malmströmer redogjorde för det formella mötet, och vi hoppas att de närvarande representanterna
hade rätt, när de sa att dom kan förväntas innan jul.

V

Köp stenar – bygglovet har vunnit laga kraft!
Glädjande är att bygglovet för 9Towers vunnit laga kraft – denna gång helt utan överklagande! Så nu
är det dags att verkligen köpa stenar till Sol LeWitts skulptur! En stor del av finansieringen är redan
klar, men det finns fortfarande stenar att köpa. En farsdagspresent kanske? En sten kostar bara
150 kr, och beloppet kan sättas in på vårt bankgiro 5954-8289.

Höstmöte 12 november kl. 14.00
på Svabesholms Kungsgård
Vi kommer den här gången alltså att vara på Svabesholms Kungsgård (www.svabesholm.se). Några
minns kanske ett av de allra första Kivik Artmötena just här!
På mötet kommer vi att få den senaste uppdateringen om läget och framtiden av Leif Malmströmer
och Sune Nordgren. Vi kommer också att bjuda på husets sconesbuffé.
Föranmälan till höstmötet senast den 1 november!
Gäster är också välkomna i mån av plats. Pris för medföljande gäster 150:-, men det går naturligtvis
också bra att lösa ett medlemskap för 150:-, och då gäller det även för 2017. Betala till bankgiro
5636–6495.
Anmälan till Bodil Bergman, bodilb@telia.com eller 044-351 451.
OBS! Svabesholm kommer denna lördag att ha öppet för lunch, och de erbjuder medlemmar i Kivik
Art en värmande soppa med bröd för 75 kr. Caféet öppnar kl 11.00.
Möt Jenny Nordberg!
Till dagens föredragshållare har vi glädjen att presentera Jenny Nordberg – en av Sveriges mest
intressanta aktörer inom design – hårt uppbokad i Sverige och utomlands. Hon är en Malmö-baserad

➥

Ett par av Jenny Nordbergs verk – ”Trolley” och ”Easychair”.

industridesigner (MFA), som arbetar undersökande och interdisciplinärt för att utvidga den samtida
synen på design och designerrollen. Hennes research och arbete, som rör sig i fältet mellan konst och
design, fokuserar på hur vi producerar och konsumerar idag, hur vi har gjort det historiskt, och hur
detta kan göras annorlunda i framtiden. (se http://jennynordberg.se)
Oavsett om det rör sig om ett experimentellt, konceptuellt eller kommersiellt projekt, drivs hon av
ett sökande efter alternativ och motstrategier till ansvarslös massproduktion.
Bland de senaste projekten märks ”Den nya kartan” – bl.a. visad på Vandalorum och Nationalmuseum, och som curator för Sveriges bidrag på Londons Design Biennale ”Welcome to Weden”.
Hon har också mottagit Malmö stads näringslivspris inom kulturella och kreativa näringar.
Väl mött på Svabesholm!
Styrelsen
Jennifer Forsberg
Ordförande

Svabesholms Kungsgård.

Följande personer, företag och organisationer har stött föreningens arbete med ett bidrag på 1.000:- eller mer:
AMGD Stockholm AB, Galleri Eliselundsgården, DanskSvenska Kompaniet, Rauni Janser/ Göran Bengtsson,
Margareta Norlin, Thespis Light AB, Göran Björling, Brösarps Gästgifveri AB, Jill Champion-Rosenlund, Sten Rosenlund, Kristianstad-Åhus Rotaryklubb, Östra Göinge Kommun, Byrån för Modern Arkitektur, Anita Berlin, Gärsnäs AB, Galleri Magnus Åklundh, Lunds Konsthalls Vänner, Tord Rosenberg, Steiner Management AB, Berikon
AB, Kärnhem Skåne AB, Ann-Sofie Kåreby, Kivik Rotaryklubb, Mellby Atelier/Lisa Staeves, Vegalund AB, Österlenskolan, Brund Arkitekter AB, Karin Ahrland.
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