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Danskt
tegel bruk
bränner
böcker
till nytt
bibliotek

kommer att ha sina namn tryckta på bokryggarna.
- Min idé med skulpturen är att skapa ett runt bibliotek
ute i landskapet. Muren blir sex meter i diameter och
2,25 meter hög och den blir svartbränd. Inuti blir det
annorlunda. Kolonner och ett antal bokhyllor blir också
svartbrända, men de cirka 2000 böckerna blir ljusare, de har
fått en mer gråsvart nyans. Alla böcker blir fastmurade.
- Besökarna ska uppleva det som ett arkeologiskt
bibliotek. Man kommer in genom en smal öppning, till
litteraturens hemligheter.
- Jag vill att min skulptur ska vara mer organisk, lite
mer poetisk, och genom alla författarnamnen från Skåne
blir den också lite av lokalhistoria. Min skulptur blir
också den första i tegel på platsen. Bibliotheca kan bli en
mötesplats för uppläsningar, musik, koreografi…
Det brukar skämtsamt sägas att boken, romanen, är tjock
som en tegelsten – nu blir det på riktigt på Kivik Art Centre!
Invigningen av Bibliotheca planeras till midsommar nästa år.
Text och foto Hanseric Jonsgården

DET ÄR TEGELKONSTNÄREN Ulla Viotti som ska
bidra med ett skulpturbibliotek vid Kivik Art Centre. Hon
blir den första Österlen-konstnären som skapar ett verk på
Kivik Art Centre. Viotti kommer att uppföra ett runt rum
fyllt med tegelböcker. Alla ca 2000 böcker blir inmurade
i väggen liksom ett stort antal kolonner. Verket heter
Bibliotheca – ett arkeologiskt bibliotek.
- Det var verkligen mycket glädjande och överraskande
att få detta uppdrag. Jag är i stort sett färdig med mitt
första arbete vid tegelbruket. Det är bland annat ett
par tusen tegelböcker som ska svartbrännas. Nu ska
tegelstenarna torka och specialbrännas två gånger.
Enligt planen bör också själva golvplattan till biblioteket
gjutas innan frosten kommer. Start för mureri blir det
preliminärt i april nästa år, under förutsättning att
sponsringen och crowd fonding fungerar, berättar Ulla.
MINST TRE MURARE kommer att arbeta i två och
en halv månad med att mura upp biblioteket. Danska
tegelbruket Petersen Tegl i Sönderjylland sponsrar
generöst med tiotusen tegelstenar, inklusive formsten,
samt transporter.
Det blir ett runt bibliotek där det invändigt finns
bokhyllor fyllda med tegelböcker. De allra flesta är
anonyma, men ett 60-tal författare med skånsk anknytning
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