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PS! Du har väl inte glömt att betala årsavgiften för 2022? 
200 kr per person till bankgiro 5636-6495 
Förutom medlemsavgiften får du gärna även betala in en extra  
stödavgift på 300 kr, dvs totalt 500 kr. Har du redan betalat med-
lemsavgiften så går det naturligtvis bra att sätta in de 300 kronorna i 
efterhand. Skriv bara ”extra stöd” när du betalar in.
Vännernas epost: vanner@kivikart.se

Rainbow for Kivik. Foto: Alice Schoolcraft

Sommaren som gick….
Sommartider – hej, hej då! Ja, sommaren i Sverige är kort och alldeles 
snart är säsongen 2022 på Kivik Art Centre till ända. En sommar som 
bjöd på många varma, vackra dagar och som vanligt många, entusiastiska 
både nya och gamla besökare uppe på Lilla Stenshuvud. Årets verk Rain-
bow for Kivik av österrikiska arkitektbyrån querkraft har verkligen tagits 
i bruk inte minst som rutschkana, precis som chefsarkitekt Jakob Dunkl 
demonstrerade vid invigningen under midsommarhelgen.

… och hösten som nalkas
Medan träden sakta övergår i rött och gult passar vi på att bjuda in till 
nästa träff, vårt sedvanliga Höstmöte. Den här gången väljer vi att besöka 
Grams Gård/Dive Architects. Arkitekterna Ia Hjärre och Andy Nettle-
ton har köpt och byggt om den gamla gården till en spännande och mo-
dern bostad med hänförande utsikt. Vi kommer alltså att vistas i Ias och 
Andys privata hem, varför det kan bli lite trångt. Men vad gör man inte 
för att hålla värmen i dessa tider…?

Docent Per-Johan Dahl, verksam vid Lunds Tekniska 
Högskola och samarbetspartner till stiftelsen, uppdaterar 
oss om vad som händer i arkitekturvärlden och inspirerar 
till gemensamma diskussioner.

Tid: Söndagen den 30 oktober kl 14.00 – ca 17.00
Plats (karta): Grams gård. Samåk gärna!

Program
14.00 Välkomna till höstmötet! 
Ia Hjärre och Andy Nettleton presenterar sitt hus och platsen.
Kaffe med kaka. 
Per-Johan Dahl, LTH, reflekterar över samtidsarkitekturens utmaningar
Representanter för stiftelsen: Framåt! Det pågående visionsarbetet och 
annat aktuellt från Kivik Art Centre.
Anmäl ditt deltagande till Höstmötet senast fredagen den 21 oktober
och ange även ev allergier.

Varmt välkomna! Styrelsen/Chris Marschall, ordförande

Vid invigningen av årets verk ”Rainbow for Kivik”, förärades 
Österrikes ambassadör Gudrun Graf ett foto av verket. Här är hon 
flankerad av verkets skapare Jakob Dunkl och stiftelsens ordförande 
Bengt Eriksson. Nedan full rulle på Rainbow!

Ett par av våra duktiga barn-
pedagoger, Charlotte Elm Ravn 
och Camilla Backman.

Daniel Svahn vann emoji-
tävlingen på Instagram – en 
modell av Rainbow.

Johanna Jonsson och Albin 
Karlsson från Polymorf vid 
3D-utskrivna ”Amorfea”. 

Till låns: Rum 1-4 av Kjell 
Adamsson och Per Eriksson samt 
Dans av Britt Ingrid Persson.
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