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20 november fyller konstnären Ulla Viotti i Brantevik 85 år. Det
firar hon på olika vis, bland annat med en donation till Tomelilla
konstsamling.

Ulla Viotti under arbetet med det nya verket på Kivik Art Centre, ett tegelboksbibliotek.

- Jag donerar ett tiotal stora fotografiska bilder på canvas till
Tomelilla konstsamling, säger Ulla Viotti.
Fotografierna dokumenterar främst Ulla Viottis tegelskulpturer på
olika platser i Skåne, bland annat i Simrishamn, Malmö, Trelleborg
och Höganäs.
Men Ulla Viotti är också en internationellt verksam konstnär. Ett
fotografi av en tegelskulptur i Kina ingår också i donationen.
På 1990-talet ställde Ulla Viotti ut i Tomelilla konsthall. I februari
nästa år ska donationen visas på det nedre planet i konsthallen i
rummet som Tomelilla konstsamling disponerar.

Sin födelsedag firar Ulla Viotti med en stor fest på Petersens Tegl på
södra Jylland där hon sedan i höstas arbetar med sitt nästa stora
verk, en tegelskulptur på Kivi Art Centre. Sedan 1990-talet har hon
gjort ett stort antal tegelskulpturer med tegel från det danska
bruket.
Det nya tegelverket är ett runt bibliotek, murat i tegel. Inne i
biblioteket finns närmare 2 000 tegelböcker. På vissa har Ulla Viotti
tryckt skånska författarnamn.
- Jag åker ner på onsdag och kompletterar med några nya namn.
Till födelsedagen är det en del färdigbränt så jag får se det, säger
Ulla Viotti som med spänning ser fram emot att teglet ska bli
färdigt.
Teglet på utsidan av skulpturen får en gråsvart nyans, det inre blir
lite ljusare. Tegelböckerna får i sin tur en än ljusare ton. Verket,
kallat Bibliotheca, ska enligt planerna invigas i midsommar nästa
år.

Cimbris i utkanten av Simrishamn är ett av Ulla Viottis verk som har fotograferats av.
Den stora fotografiet doneras till Tomelilla konstsamling.
ULF MÅRTENSSON

