MEDLEMSBREV

Stockholm den 2 oktober 2013
ARKITEKTURVÄNNER. Det blev en riktig rivstart på höstterminen!. En stadsvandring i

Norra Djurgårdsstaden lockade så många att vi har dubblerat evenemanget. Lördagen
samma vecka var det dags att se på samtida landskapsarkitektur. Helt fantastiskt att
våra främsta landskapsarkitekter satsade en lördag till att guida vänföreningen på
Liljeholmskajen och nordvästra Kungsholmen, och frikostigt berätta om sina projekt.
Träffen på norska ambassaden där ambassadören och kulturattachén berättade om
den fantastiska byggnaden var upplyftande- återigen bekräftades att 1950-talet var en
höjdpunkt i nordisk arkitektur. Finissagen på Arkitektur- och designcentrums utställning av Jean Paul Gaultiers fantastiska kreationer lockade ett 70-tal medlemmar. Efter
föreläsning om och rundvandring i utställningen minglade vi i Bloms bar i den vackra
sensommarkvällen. När du läser detta återstår sista programpunkten i det medlemsblad vi skickade ut i augusti- nämligen besöket på KIs Aula. Och under oktober
genomförs också arkitekturresan till Riga och Hamburg.
Detta är årets sista medlemsbrev och vi vill därför påminna om att det snart är dags
att betala in avgiften för medlemskapet för 2014! Läs mer om detta nedan.
Men nu till höstens program!

LJUS OCH RUM
Färg och ljus formar vår upplevelse av rum – och är grundläggande för all visuell
gestaltning inom arkitektur, design och konst. Vi besöker Konstfackskolan och får där
en liten inblick i detta breda ämnesområde. Vi får också praktisk information om
utvecklingen inom ljusteknik och ljuskällor och hur belysningen kan skapa bra miljö
utan hög energiförbrukning.
Ljusdesigner Anders Winell och konstnär Gösta Wessel visar och berättar för oss.
TID: Måndagen den 11 november, kl. 18.00.
PLATS: Konstfackskolan, LM Ericssons väg 14, T-bana Telefonplan
ANMÄLAN: Per mail eller telefon till kansliet senast den 6 november.
AVGIFT: 100 kr betalas på plats.
ANTAL: Högst 30 personer.

HOLLÄNDSKA AMBASSADEN – EBBA BRAHES PALATS
Höstens andra ambassadbesök äger rum på Ebba Brahes palats, Södermalms enda
ambassadbyggnad. Anläggningen byggdes av en holländsk arkitekt/ byggmästare för
den nederländske industrimannen Louis de Geer. Palatset stod färdigt 1650 och efter
bara några år avled de Geer och den köptes då av Jakob De la Gardies nyblivna änka
Ebba Brahe som använde det som änkesäte från till 1674. Palatset byggdes på på
1760-talet och restaurerades till sitt ursprungliga utseende 1964.
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Ambassadör Philip de Heer och handelsattaché Eva Blom tar emot oss och berättar
om byggnaden och visar oss runt. Vi bjuds på ett glas vin.
TID: Måndagen den 18 november kl 18.00
PLATS: Nederländska Ambassaden, Götgatan 16 A
ANMÄLAN: Per mail eller telefon till kansliet senast den 13 november
AVGIFT: 100 kr betalas på plats
ANTAL: Högst 50 personer

ARKITEKTURENS KARAVANVÄGAR - FÖRELÄSNING
Vänföreningen planerar att under våren 2014 arrangera en föreläsningsserie med
nedslag i arkitektur- och stadsbyggnad i Sverige, Europa och världen från antiken till
nutid. Projektet genomförs i samarbete med Academica (www.academica-cst.se) som
ordnar föreläsningar och resor med kultur- och konstinriktning. Den 4 december
sjösätter vi projektet med en föreläsning av professor Johan Mårtelius, som ju flera av
oss känner från våra resor till Istanbul. Då kommer vi också att precisera program,
kostnader mm för vårens föreläsningar. I sin föreläsning Arkitekturen karavanvägar
kommer Johan Mårtelius att tala om hur arkitektur genom tiderna visar intryck och
lärdomar från avlägsna källor. Inte bara stora historiska kliv utan långväga resor och
berättelser har gjort den platsbundna konsten global. I anslutning till föreläsningen får
vi också en kort visning av utställningen Vem är staden? som pågår på arkdes. Se mer
nedan.
TID: Onsdagen den 4 december kl 16.00.
PLATS: Hörsalen Arkitektur- och designcentrum
ANMÄLAN: Per mail eller telefon till kansliet senast den 27 november.
AVGIFT: Fritt inträde – anmälan krävs

LIGHT HOUSES - INBJUDAN TILL VERNISSAGE
Kommande utställning på Arkitektur- och Designcentrum är LIGHT HOUSES en
utbyggd version av den samnordiska utställning som gjordes för Arkitekturbiennalen i
Venedig 2012. Den nordiska paviljongen av Sverre Fehn firade då 50 årsjubileum och
inför utställningen beställdes ett skulpturalt verk av 32 finska, svenska och norska
arkitekter yngre än paviljongen. Dessa skulpturala verk kompletteras nu i utställningen
med nyproducerade texter om arkitekterna med särskilt fokus på de elva svenska
bidragen. Lena Rahoult hälsar välkommen. Strax före invigningen berättar curator
Peter MacKeith om arbetet med utställningen. Det finns mer att läsa om utställningen
på www.arkdes.se.
Arkitektur- och designcentrum, som numera i vardagstal kallas ”arkdes”, kommer i
fortsättningen att huvudsakligen skicka sina inbjudningar till vernissager per e-post.
Föreningens medlemmar inbjuds härmed till vernissagen.
TID: Måndagen den 14 oktober, föreläsning kl. 17.00, vernissage kl. 18.00
PLATS: Arkitektur- och designcentrum Skeppsholmen
ANMÄLAN: Per e-post vernissage@arkdes.se eller telefon till kansliet
AVGIFT: Fritt inträde – anmälan krävs

MERA NYTT FRÅN ”ARKDES”
I samband med öppnandet av Light Houses lanseras en App Arkitektur Nu/Stockholm.
Appen innehåller tills vidare 40 av de senaste fem årens mest omtalade byggnadsprojekt i Stockholm presenterade med adress, text och bild. (Vi noterar att
vänföreningen har haft studiebesök i hälften av byggnaderna/anläggningarna!)
Projektet syftar till att underlätta för besökare i staden att söka upp och på plats
uppleva den senaste svenska samtidsarkitekturen.
I mitten av november öppnar en utställning på temat Vem är staden? Den behandlar
frågan om kulturens betydelse för stads- och samhällsutveckling och har sin grund i
ett samarbete mellan svenska organisationer och arkitektföretag och ett konstcentrum
i Nairobi. I utställningsperiodens inledning, 14-16 november, planeras vidare en
filmfestival på temat ”stad, plats och identitet” med gemensam vernissage
den 14 november. Ett 10-tal filmer står på repertoaren under de tre filmdagarna där
spelplatserna är städer som Nairobi, Beijing, Bilbao, Kiruna och Detroit. Programmet
för filmdagarna finns på hemsidan www.arkdes.se. Festivalkort och filmbiljetter skall
helst förköpas (se länken) men kan också köpas i kassan.

VAD HÄNDER 2014
Vi hoppas att under vintern få besöka den nybyggda krematoriet på Skogskyrkogården som uppförts efter en tävling som vanns av arkitekt Johan Celsing.
Det första trähuset av fyra i Strandparken, Sundbyberg är nu invigt. Då det andra
huset kommit i ”rätt skede” för att visa på träbyggnadstekniken planerar vi ett
studiebesök där. Folkhem är byggherre, Wingårdh Arkitektkontor ritar. Mer om detta
och annat intressant, hoppas vi, i nästa medlemsbrev som kommer ut på nyåret.

DAGS ATT FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP
Vi hoppas förstås att du/ni som är vän ska fortsätta att vara det, både till Arkitekturoch designcentrum och till arkitekturen - i vid mening. Även under nästa år kommer
vänföreningen att få delta i studiebesök i Stockholm, resor till intressanta byggnader
och miljöer i Sverige och utomlands samt erbjudas föreläsningar mm. Med nytt namn
är det också läge för vänföreningen, liksom för Arkdes, ändra vår grafiska profil och
utformning av vår hemsida.
Även om vi gärna vill tro att du är medlem för att stödja Arkdes och på grund av vår
programverksamhet, kan vi inte underlåta att påminna om att årsavgiften är ganska
lätt intjänad för den som är någorlunda flitig besökare på Arkitektur- och
designcentrum och Moderna Museet! Som medlem i vänföreningen får du alltså:
- Fem medlemsbrev per år
- Inbjudan till ett 15-tal programpunkter per år (särskild avgift)
- Erbjudande om resor i Sverige och utomlands

- Fri entré till Arkitektur-och Designcentrum ( normal 60 kr) och Moderna Museet i
Stockholm (normal 120/100) och i Malmö (normal 70/50)
- Inbjudningar till Arkdes vernissager (per mail o/e i Medlemsbrev)
- Information om Arkdes programverksamhet
- 50% rabatt på Arkdes program
- 10 % rabatt på Moderna Museets restaurang och på Café Blom
Inbetalningskortet för medlemskap för 2014 bifogas - där anges också priset för de
olika typerna av medlemskap. De som redan betalt för 2014 och hedersmedlemmar för
förstås inget kort. Företagsmedlemmar får faktura på årsavgiften senare i höst. Det går
förstås lika bra att betala in avgiften via bankgiro 5481-5634 och med inbetalningar via
nätet. Betala s å vi har d et s en ast de n 30 n ov e mb er. Och oavsett inbetalningsform: Glöm inte att skriva ditt namn!!!
De nya medlemskorten skickas ut med nästa års första medlemsbrev i januari månad.
Årets medlemskort gäller tom utgången av januari månad 2014.

MEDLEMSKAP SOM PRESENT
Problem att hitta på julklappar, födelsedags- eller gåbortspresenter? Ge bort ett
medlemskap i Arkitekturens vänner så kan din familj, släkt, vänner och arbetskamrater
glädja sig åt din gåva under ett helt år! Ett s k familjekort kan t ex användas av en
familj med barn under 18 år för alla de barnverksamheter som finns under helgerna på
Arkdes och Moderna Museet.

MAIL-ADRESSER
Kansliets kontakt med er medlemmar är ju främst via medlemsbrevet. Men det har
visat sig väldigt praktiskt att även ha tillgång till era mailadresser. Då kan vi påminna
om evenemang som vi tidigare informerat om i medlemsbrevet, informera om byte av
lokal eller resväg till någon programpunkt. Så maila gärna din mailadress till kansliet så
lägger vi in dig i vårt interna register.

SLUTLIGEN: ARKITEKTURMUSEETS JUBILEUMSBOK
NOMINERAD
Förening Svensk Bokkonst har valt ut Arkitekturmuseets jubileumsbok som en av 2012
års bästa böcker. Så här lyder deras motivering: Lustfyllt jubel för fint detaljarbete.
Funktionell och elegant typografi i förhållande till omsorgsfull bildhantering bygger
vackra rum till Arkitekturmuseets historia i bokformat. Förföriskt snyggt klotomslag till
en bok som endast ett museum med stort självförtroende kan åstadkomma.
ARKITEKTURENS VÄNNER, VÄNFÖRENING TILL ARKITEKTUR- OCH DESIGNCENTRUM
Mikaela Eckered, Inger Lundmark och Hanne Weiss Lindencrona. Kansliet,
tel 08-6113596, är säkrast bemannat på onsdagar kl. 10-16. e-post: vannerna@arkdes.se

