18 december 202

Hej alla kära ArkDes Vänner

MEDLEMSBREV 4 202

Sådana märkliga tider vi lever i.
Vi tittar tillbaka på det gångna året och läser det första medlemsbrevet som var fullt med
planerade aktiviteter. Hela året låg framför oss och det kunde bara bli bättre och
intressantare. Tänk så lite vi visste. Att vi skulle komma att ställa in vårens Återbrukstema
med föreläsningar och studiebesök hade vi ingen aning om. Sedan kom sommaren och det
såg betydligt ljusare ut beträffande smittspridningen av Covid 19 och vi planerade för att
öppna upp med visningar för mindre grupper på ArkDes och även visningar av Hotel Asplund
i före detta Statens Bakteriologiska Laboratorium. Men tyvärr, visningarna på ArkDes fick
ställas in p g a nya Covidutbrott medan vi hann med en visning av Hotel Asplund. Stefan
Rydén arkitekt, numera på Tengboms och Johan Rittsél, byggnadsantikvarie på AIX,
berättade om den intressanta ombyggnaden. Det var härligt att äntligen se och uppleva
något på plats och igen.
Och när vi inte har kunnat ses i verkligheten så har vi setts digitalt. ArkDes har under
denna tid kommunicerat mycket med omvärlden över nätet. Vernissagen av Kiruna For Ever
var till exempel verkligen jättebra och det finns mer digitalt material att ta del av. Man
kan se utställningar som man missat liksom höra Kieran Long berätta om sin vision för
ArkDes.
Vi har spanat in några länkar inom arkitektur, design och stadsbyggnad som kan vara
intressanta att ta del av.
•

Stockholms arkitektförening

•

Citywalks

•

www.svtplay.se (arkitekturens pärlor)

•

www.stockholmslansmuseum.se (digitala stadsvandringar)

https://www.tidskriftenrum.se/

•

https://arkitektur.se/

•

Internationell
https://www.dezeen.com/

•

https://archello.com/

•

https://www.archdaily.com/

•

https://www.citiestobe.com/

•

https://architizer.com/

•

https://www.planetizen.com/exclusives
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https://arkitekten.se/
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https://www.hallbarstad.se/
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Andra svenska

Vad händer 2021?
Nu i skrivande stund kan vi bara konstatera att vi inte vet hur 2021 kommer att se ut. Vi
hoppas förstås att det ska återgå till att vara så som det var men just nu ser det ovisst ut
när det kan ske.
Vi hoppas på en skön vår där vi kan ses i mindre grupper.
Kommande program
Eftersom vi lever i ovisshetens tid så har vi pratat med arkitekter och förberett för
aktiviteter men inte bokat några tider. Vi fortsätter med visningar på vårens tema
Återbruk.
•

Kulturhuset, med Per Ahrbom från Ahrbom & Partner

•

Skogskrematoriet, med Lars Olsson från H.O.S arkitekter

•

Judiska Museet, med Louise Masreliez från Marge arkitekter

När vi vet mer om smittspridningsläget, vad vi kan göra och hur många vi kan vara, så
kommer vi att planera in studiebesöken. Om möjligt skulle vi gärna även genomföra några
vandringar, till exempel i Norra Djurgårdsstaden och i Slakthusområdet.
”Det Krokiga och det raka” Vi har preliminärbokat biografen i Moderna Museet den 23
mars för en förhandsvisning för föreningens medlemmar av en ny dokumentärfilm om Carl
Nyrén. Bakom filmen står Carl Nyréns dotterson Sven Blume och William Johansson Carlén,
som producerat filmen. Vi tänker oss ett program med visning av Nyrénmaterial i arkivet
före filmen och ett samtal efter. Om coronasituationen gör det omöjligt att genomföra
flyttar vi arrangemanget till hösten.
Tittskåpen. När ArkDes öppnar för besök igen kommer vi att kunna ha visningar av
tillfälliga utställningar med fynd ur ArkDes samlingar.
Vi sänker medlemsavgiften för enskilda medlemmar och par med 50%.
Utifrån rådande omständigheter, med mindre verksamhet, sänker vi årsavgiften med 50%
för 2021. Det betyder att Du som enskild medlem betalar 200:- och Ni som par betalar
300:-.
Vi hoppas att ni fortsätter vara med i ArkDes vänner. Betala in medlemsavgiften under
januari så kommer de nya medlemskorten för 2021 att skickas ut i månadsskiftet januarifebruari.

ArkDes – vad händer?
På grund av den fortsatta coronosituationen förblir ArkDes stängt, definitivt året ut
och troligen en bit in på nästa år. Man har täta kontakter med övriga så kallade
centralmuseer och samordnar sitt agerande med dessa. Kan i sammanhanget nämnas
att ArkDes i våras anställde en ”Digital redaktör”, vilket visat sig vara ett lyckokast.
Kiruna For Ever
Kirunautställningen är förlängd fram till den 7 februari, men måste sedan plockas ner

oavsett om ArkDes då har öppnat för besök eller ej. Då påbörjas bygget av
Lewerentzutställningen.
Pepparkakshus
30-årsjubilerande pepparkaksutställningen har öppnat med digital vernissage. Alla
inlämnade bidrag har 3D-fotograferats och kan betraktas hemifrån. Röstning pågår.
Stockholm Design Lab
Den 9 februari öppnar, med digital visning, en utställning i Boxen; ”Stockholm Design
Lab”, som knyter an till Stockholm Design Week. Daniel Golling är utställningskurator
och utställningen visas fram till den 4 april.
Sigurd Lewerentz – Architect of Death and Life
Den 30 april öppnar årets stora satsning på ArkDes, nämligen utställningen om Sigurd
Lewerentz. Som skapare av ikoniska verk som landskapet och Uppståndelsekapellet
på Skogskyrkogården i Stockholm, Markuskyrkan i Björkhagen och S:t Petri kyrka i
Klippan är han en av den svenska arkitekturhistoriens mest hyllade och mytomspunna
arkitekter. Kieran Long är kurator och Caruso St John från London
utställningsarkitekt. De som fått förhandsinblickar menar att det blir en magnifik
utställning. Samlingar över hela landet har dammsugits i jakt på material.
Utställningen kompletteras med ett digert program med öppna hus och visningar av
hans verk runt om i landet liksom seminarier och föreläsningar - och naturligtvis
boken, ett praktverk på 700 sidor om Lewerentz. Utställningen kommer att pågå
ända fram till 13 februari 2022, det vill säga en rekordlång utställningsperiod.
ArkDes kommer inte att arrangera några studieresor med koppling till Lewerentz, så
det är ju tillfälle för Vänföreningen att ordna resor för medlemmarna, kanske till
Skåne och eller dagsutflykter i stockholmstrakten.
Det pågår för närvarande ett arbete i föreningen att hitta medlemsföretag som kan
ha intresse av att vara med och ekonomiskt stödja bokprojektet om Lewerentz.
Sommar på Exercisplan
Liksom föregående år kommer en arkitekt/konstnär att bjudas in för att göra en
installation på Exercisplan under sommarmånaderna juni-juli-augusti.

Vi ser fram emot en covidfri vår, och till dess önskar vi er alla Allt Gott och

God Jul och Gott Nytt År
Pia Kjellgren Schönning

Ylva Lagerquist

Klas Schönning

