Tack till alla våra fantastiska guider!

Invigningen av Nine Towers lockade 350 personer, och dansaren Daniel från London framförde en improvisation
insprierad av Sol LeWitts verk.

u har Kivik Art Centre stängt för den här sommaren – 71 dagar har vi haft öppet – sammanlagt 142
guidepass. Under hela sommaren har vi bara haft 8 obemannade pass. Det betyder att under 134 tretimmarspass har ni – strålande guider – pratat med besökare, berättat om Kivik Art Centre, diskuterat
Ulf Lundell och i största allmänhet förgyllt besökarnas upplevelse av vår park med er kunskap, kompetens och
entusiasm. Över 400 timmar av ideellt arbete, vardagar som helger, i sol och i regn (fast mestadels sol i år)!
Det finns bara en sak att säga: tack så väldigt mycket! Utan er insats hade vi inte kunnat hålla öppet.
Under hösten kommer Kivik Art Centre och Intresseföreningen Kivik Art att gemensamt bjuda in alla er som
guidat till en liten ”tack-så-mycket-tillställning”. Mejl om det kommer direkt till er så fort vi bestämt datum.
Styrelsen för Stiftelsen Kivik Art Centre
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Sommaren 2018
Årets säsong har varit utmärkt. Trots ovanligt varmt väder har besökarna pustande tagit sig upp för backarna
och njutit av både skulptur, arkitektur och natur. Vi har haft 8 046 besökare, vilket gör 109 personer/dag. Det är
en ökning med ca 50 % från i fjol. Vi har fått mycket positiva omdömen och beröm för vår verksamhet.
Att vi, för första gången på fem år, hade ett nytt verk att visa upp gjorde stor skillnad. Och vilket verk! Nästan
överjordisk står ”Nine Towers (for Jene)” på en plats som verkar skapad enbart för just detta verk.
Invigningen den 24 juni lockade drygt 350 personer som hörde Sune Nordgren invigningstala, och såg
dansaren Daniel från London framföra en improvisation inspirerad av Sol LeWitts verk – allt i brännande solsken. Det blev en strålande start på en strålande sommar!
Kivik Art Centre presenterar nästa år konstnär – Ulla Viotti!
Trots att sommaren 2018 knappt är över, så har vi redan siktet inställt på sommaren 2019.
Styrelsen för Kivik Art Centre bjöd under våren in tegelskulptör Ulla Viotti att uppföra ett verk 2019. Samma
vecka som Ulla tackade ja och visade sin första idéskiss, tilldelades hon Simrishamns kommuns kulturpris! Som
vanligt ligger Kivik Art Centre rätt i tiden.
Ulla Viotti är en av Sveriges mest erkända tegelskulptörer. Hon har ägnat hela sitt konstnärskap åt teglet och
väckt uppmärksamhet världen över. (www.viotti.se)
För Kivik Art Centre planerar Ulla att uppföra verket ”Bibliotheca – arkeologiskt bibliotek” – en cirkelformad
konstruktion, 6 m i diameter och 2,40 m hög. Verket byggs i hårdbränt tegel som då får en svart färg. I muren
finns en smal öppning genom vilken man kommer in i ”biblioteket”. Där inne kommer bokhyllor i tegel att resa sig,
fyllda med drygt 2 000 böcker. I bokryggarnas tegel finns namnen på skånska författare inbränt. Associationen
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Illustration av Ulla Viottis ”Bibliotheca – arkeologiskt bibliotek”.

går till ett arkeologiskt fynd, en utgrävning från länge sedan glömda tider, som nu sett dagens ljus igen – det
hemliga biblioteket.
– Konstruktioner av liknande karaktär – cirkelformade tegelverk med arkaisk karaktär – har blivit något
av mitt signum, säger Ulla Viotti. Alla har det gemensamt att de har ett hemlighetsfullt drag, något som ger en
poetisk dimension till verket.
Jag tycker också att det är roligt att få göra det första verket i tegel på Kivik Art Centre, fortsätter hon. Det kan
ge en ny, mer organisk dimension till platsen.
Kivik Art Centre ser mycket fram emot att starta arbetet, och på detta sätt gratulera Ulla Viotti som fyller 85 år
i november.

Sune Nordgren avslutar sin gärning som konstnärlig ledare för Kivik Art
Kära vänner,
Jag har bestämt mig för att sluta med Kivik Art Centre. Efter tolv år som
oinskränkt konstnärlig ledare är det dags för andra att ta vid och andras
idéer att bli förverkligade. Jag inser också att min tid inte räcker till för allt
jag vill göra, och då måste jag prioritera det nya och ännu oprövade.
Men jag kommer att fortsätta känna ansvar för de konstverk som jag
initierat för Kivik Art Centre, och vad som händer med dem så länge de står
kvar. På samma sätt kommer jag att med stort intresse följa fortsättningen
på verksamheten kring Lilla Stenshuvud. Den entusiasm och de goda krafter
som finns, inte minst bland vännerna i intresseföreningen, är en garanti för
att denna har en lång och positiv framtid för sig.
Allt gott – Sune
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Nu öppnar crowdfounding-kampanjen för ”Bibliotheca”
Liksom tidigare år kommer finansieringen av det nya verket att bygga på en kombination av sponsring, stöd från
stiftelser och fonder och på entusiasmen hos en framtida publik.
Vill du vara med och bygga ännu ett verk på Kivik Art Centre?
För Ulla Viottis verk ”Bibliotheca” finns följande alternativ:
1 tegelsten – 100 kr/st. (Verket består av ca 7 000 tegelstenar totalt)
1 tegelbok – 500 kr/st. (Verket består av ca 2 000 tegelböcker totalt)
(Verkets totala kostnad beräknas till ca 2,1 mkr)
Det är fritt att köpa hur många böcker eller stenar man vill, och det går bra att kombinera stenarna och
böckerna till en passande summa. Pengarna sätts in på bankgiro 5954–8289 eller via Swish 123 073 8476.
Glöm inte att skriva Ulla Viotti på inbetalningen!
Alla som köper stenar eller böcker får sitt namn inskrivet på en särskild lista på vår hemsida, och till
invigningen kommer alla namn att tryckas på en skylt intill verket.
Nu börjar sommaren 2019!

Höstmöte
Årets höstmöte kommer att hållas den 4 november kl 14:00.
Det äger rum på Allé i Svinaberga, och notera redan nu dag, tidpunkt och plats i era kalendrar.
Vi kommer att få träffa Ulla Viotti, som då berättar om och visar sitt konstnärskap och sina många tegelskulpturer
(se presentationen ovan).
Tack för en framgångsrik sommar och väl mött på höstmötet.
Göran Ek, ordf. i Intresseföreningen

Följande personer, företag och organisationer har stött föreningens arbete
med ett bidrag på 1.000:- eller mer:
Thorvald Christensen AB, Göran Björling, Göran Ek Ark/SAR/MSA

www.kivikart.se ◆ info@kivikart.se

