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I förre veckan anlände de handgjorda tegelstenarna till Ulla Viottis skulptur på Kivi Art
Centre. Och nu kommer beskedet att Konstnärsnämndens stora bidrag gör att det finns
pengar även till byggkostnaden. Här skulptören vid tegelstenarna som lastats av vid
Bergdala gård vid foten av Lilla Stenshuvud.

Nu är finansieringen klar även för att bygga den nya skulpturen
på Kivik Art Centre.
Ett bidrag på 400 000 kronor från Konstnärsnämnden gör att
bygget av tegelskulpturen Bibliotheca kan starta redan i
månadsskiftet mars, april, bara vädret tillåter.

Ulla Viotti under arbetet i vinter med nya verket Bibliotheca i tegelbruket på södra
Jylland.

- Nu är det helt klart att det kommer att uppföras, säger Axel
Mörner, ny styrelseledamot i stiftelsen Kivik art centre och
byggledare för projektet.
En strålande glad Ulla Viotti i Brantevik fick i tisdags beskedet att
hon fått det största bidraget som Konstnärsnämnden delar ut i år,
400 000 kronor, för uppförandet av sin tegelskulptur.
- Det är fantastiskt. Jag blev chockad, säger Ulla Viotti.
En händelse som ser ut som en tanke är att de handgjorda
tegelstenarna, som tillverkats på Petersens tegl på södra Jylland
under överinseende av skulptören själv, anlände till Kivik Art i förra
veckan.
- Då kom det 25 pallar med 7 000 tegelstenar, berättar Ulla Viotti.
Hon gläds också att hon nyss fått reda på att Simrishamns kommun
har nominerat henne till Region Skånes kulturpris.

En modell av Bibliotheca som byggs i en glänta på väg upp mot toppen av Lilla
Stenshuvud. Skulpturen är sex meter i diameter och 2,40 meter hög,

Tegelbruket har sponsrat projektet med tegelstenarna, varav många
är formade som böcker. Ulla Viotti har för hand tryckt namn på
skånska författare på tegelbokryggarna.
- Jag tänker att skulpturen ska bli en mötesplats för poesi, musik
och koreografi, säger Ulla Viotti.
Enligt planerna ska skulpturen invigas under midsommarhelgen.
Finansieringen av projektet genom crowdfunding fortsätter. Det går
att köpa stenar och och böcker för att sponsra projektet.
- Det behövs mer pengar för kringarbeten, maskinhyrning och
material. Det saknas även pengar till konstnärens arvode, säger
Axel Mörner.
Han räknar med att det tar tre veckor att gjuta grunden. Sedan kan
arbetet med att bura det runda tegelstensbiblioteket starta.

G Nya verket på Kivik Art skapas av dansk lera
G 85-årsdonation av Ulla Viotti till Tomelilla konstsamling
G Bildkavalkad med teglets ambassadör
G Ulla Viotti nominerad till regionens kulturpris
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