Sommarbrev 2020
Kära vänner,

16 juni 2020

Plötsligt så är det sommar. Extra påtagligt för de många av oss som under våren följt rekommendationerna från
Folkhälsomyndigheten att hålla sig så isolerad från släkt o vänner och folk i allmänhet som möjligt.
Förhoppningsvis ska det bara bli bättre och bättre framöver. Tills vidare ligger vi ändå lite lågt och lägger inte tid
på att boka in aktiviteter som vi sedan riskerar att få ändra. Spännande idéer samlar vi förstås på…..
Vad händer på ArkDes?
ArkDes har öppnat upp. Gå in på hemsidan, www.arkdes.se , och ta del av kommande aktiviteter.
Vi har tittat på den nya utställningen ”Kiruna Forever”. Bland det mest spännande som visats på flera år, med
många dimensioner kring Sveriges största stadsomvandling. På hemsidan finns den som Virtuell Vernissage i
360°. På plats kommer den att pågå till den 7 februari nästa år.
På Exercisplan pågår fram till den 27 september en storskalig installation ”Infield” som består av ängsmark
med 60 olika svenska växtarter. Installationen har skapats av den australiensiska konstnären Linda Tegg som
genom utställningen vill utforska förhållandet mellan människor och natur och bland annat ställa frågan om hur
städer kan dra nytt av de tjänster som naturen kan erbjuda, till exempel skugga, insamling av dagvatten och
biologisk mångfald. Här finns små sittpuffar utplacerade, så gå dit och njut en stund av fjärilar och humlesurr.
Nu finns också den första så kallade ”Skåpsutställningen” på plats, med fynd från arkivet. Här visas ett
urval av olika arkitekters reseskisser.
”Konstig känsla känns bra”, en utställning om ASMR, som är en term som beskriver en fysisk känsla.
Medan akademiska institutioner runt om i världen försöker få grepp om fenomenet skapar kreatörer, kända som
ASMRtister, en kulturell rörelse som överskrider språk och kultur till förmån för kroppsliga ”känningar”. Pågår
till 1 november, men kan även upplevas digitalt på hemsidan.
Utställningarna kommer att visas av ArkDes intendenter under sommaren. På hemsidan hittar man tider och
bokar biljett, à 20:-.
ArkDes Vänner
Till hösten kommer vi att ordna med guidade visningar av utställningarna för ArkDes Vänner, i mindre grupper.
Förhoppningsvis kommer vi under hösten att kunna återuppta våra vanliga aktiviteter med visningar och
föreläsningar.
Till hösten kommer vi även att återkomma till hur intresserade medlemmar i ArkDes Vänner kan medverka vid
urval och arkivsökningar i arbetet med den nya stora permanenta basutställningen.
Årsmöte 2020
Föreningens årsmöte ska egentligen genomföras före juni månads utgång. SKV, Sveriges Vänföreningar för
Konst och kultur där vi är medlemmar, har för sin del beslutat ”att i det exceptionella läge som råder i landet,
och med vederbörlig hänsyn till de direktiv som regeringen meddelat, uppskjuta mötet till början av hösten”. Vid
styrelsemöte den 3 juni beslöt ArkDes Vänners styrelse att följa SKV och skjuta mötet till efter sommaren.
Kallelse med uppgifter om tid och plats kommer att skickas ut minst två veckor i förväg. Bokslut, Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida i slutet av juni.
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