Han beskriver verket: En cirkelformad tegelskulptur, sex meter i
diameter och en höjd på 2,25 meter. Stenarna utåt är svartbrända,
nyansen inne i skulpturen lite ljusare. Besökarna kan gå in i
biblioteket genom en smal 60 centimeter bred öppning.
- Väggarna inne består av tegelstenar som är formade som böcker.
De flesta är stående. Det finns också pilastrar som stödjer dem,
berättar hon.
För att förankra verket regionalt kommer Ulla Viotti att trycka
namn på skånska författare - levande och döda - på ett 60-tal
bokryggar.
- Piraten, Klas Östergren och Lundell, Ranelid, Elin Wägner, ger
hon som exempel.
Ulf Lundell har ju inte varit så positivt inställd till Kivik Art. Hur
tror du att han reagerar?
- Det vet jag inte. Men han är absolut en skånsk författare efter alla
år som han har varit bosatt här, säger Ulla Viotti.
Hon berättar att han jobbat med liknande ideer med tegelböcker
under lång tid. Det första verket var 1990. Böcker bär på vår historia
och vår kultur. En bok kommer också att vara uppslagen, med ett
citat av den romerska vältalaren och författaren Cicero: "Den som
äger en trädgård och en boksamling saknar intet".
I höst kommer Ulla Viotti åter att vara på plats i tegelbruket på
Jylland och fortsätta det praktiska arbetet med
tegelstensbiblioteket. Hon har samarbetat med det danska
tegelbruket under decennier, så hon är väl förtrogen med
processen. Stenarna bränns i tegelbrukets koleldade ugnar.
Ulla Viottis tegelskulptur Cimbris i Simrishamn är också murad
med tegel från Petersens Tegl på Sönderjylland.
Ulla Viotti säger att hon blev överrumplad och glad när Sune

Nordgren, konstnärlig ledare på Kivik Art centre, tog kontakt med
henne. Endast en kvinna, arkitekten Petra Gipp, har gjort verk på
Kivik Art tidigare, och ingen lokal konstnär.
- Ulla är en internationell konstnär även om hon bor i Brantevik,
säger Sune Nordgren.

Ulla Viotti

Han berättar att skulpturen ska uppföras på vägen upp mot Lilla
Stenshuvud, en bit från den nya skulpturen Nine towers (for Jene)
som ligger på ett fält nedanför höjden. Enligt planen ska Ulla
Viottis skulptur invigas nästa sommar.
Även till det här projektet ska Kivik Art enligt Sune Nordgren sälja
stenar, nu för att finansiera byggkostnaden.
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KivikArt
Första utställningen sommaren 2007.
Därefter invigdes nya verk årligen fram till 2013. Efter detta satte en
Lång rättsprocess stopp för fler verk ända till Kivik Art centre vann
en juridisk seger. Numera finns det bygglov för alla verk och på
midsommarhelgen i år invigdes Sol LeWitts skulptur Nine towers
(for Jene).
Ulla Viotti, bosatt i Brantevik, är nästa konstnär som engagerats i
den arkitektoniska skulpturparken. Hennes verk "Bibliotheca" ska
enligt planerna invigas nästa sommar.,

ULF MÅRTENSSON

