3 november 2022

HÖSTBREV 2022
Hej Kära Vänner
I söndags blev det mörkare betydligt tidigare. Det är alltid lika påtagligt när vi övergår från
sommartid till vintertid och därmed också till normaltid. Hösten är fortfarande förvånansvärt
varm och vi har lagt ytterligare några aktiviteter till handlingarna. Vi gör en resumé och berättar
om ArkDes nästa stora utställning Tham & Videgård - Om: arkitektur.
Onsdag den 12 Oktober hade vi ett heldagsseminarium kring stadsplanearkitekten Per O.
Hallman, ett samarrangemang med ArkDes, KTH, Stockholms Universitet och Samfundet S:t
Erik. Av runt 240 deltagare var ett fyrtiotal medlemmar i Vänföreningen och av tio föreläsare var
fyra medlemmar. Vi var med andra ord väl representerade såväl i auditoriet som på scen.
Seminariet rönte stor positiv uppskattning och gav mersmak för framtida gemensamma
aktiviteter.
En vacker Söndag, den 16 Oktober, tog Thorbjörn Andersson oss med på en promenad i
några av postmodernismens offentliga rum; Blasieholmstorg, Kungsträdgården och Stureplan.
Thorbjörn öste ur sin till synes outtömliga kunskapskälla.
Torsdag den 20 oktober visade Louise Masreliez det nyinredda Judiska Museet i ett 1600talshus vid Tyska Brunnsplan, där Stockholms första synagoga en gång låg. Här gavs prov på
kvalificerad återbruksprojektering som svar på såväl antikvariska värden som dagens
funktionskrav.
Nu ser vi fram mot den stora Tham & Videgård-utställningen på ArkDes

Tham & Videgård - Om: Arkitektur
11 november öppnar en ny utställning på ArkDes – Om: Arkitektur är en fullskalig
upplevelse av arkitektur och en utställning om de tankar och idéer som format några av
vår tids mest enastående byggnader. Från ArkDes’ beskrivning:
I Om: Arkitektur synliggörs arkitektyrkets hela omfattning – från idéarbetet och
arbetsmodellerna till de färdiga byggnaderna. Här träder inte bara människorna bakom
byggnaderna fram utan även tiden och kulturen som format arkitekturen. Byggnader som
influerat och inspirerat visas men även referenspunkter i Tham & Videgårds pågående samtal
om arkitekturen som ska bli morgondagens städer.
Här möter besökaren en fullskalig rumsupplevelse med modeller, nytagna bilder och filmer
placerade i en över fyrahundra kvadratmeter stor glasyta. Förhoppningen är att fler ska
bli nyfikna och få en fördjupad förståelse för den samtida arkitektur som idag formar
våra städer och livsmiljöer.
Tham & Videgård har blivit prisade och är internationellt erkända arkitekter av unika byggnader
i många skalor. Kontoret grundades 1999 av Bolle Tham (f. 1970) och Martin Videgård
(f.1968) med ambitionen att omsätta idéer om en ny arkitektur i realiserade projekt.
Läs mer om utställningen på ArkDes’ hemsida.

VISNING FÖR VÄNNERNA
ArkDes Vänner får en egen presentation av utställningens curator och Intendent på ArkDes,
Daniel Golling.
TID OCH PLATS: Tisdag den 15 November,
kl 16.00 - 17.00. Stora utställningssalen på ArkDes.
OBS! Anmälan
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Ingen avgift utgår för denna visning.
ArkDes-arrangemang senare samma kväll
Kl 18.00, inbjuds alla av ArkDes till ett samtal med arkitekterna Bolle Tham och Martin
Videgård om kontorets 23-åriga historia, samtida arkitektur och byggnaderna som skapar
morgondagens stadsbild. Till detta behövs ingen föranmälan.
Daniel Golling är moderator.

VAD MER....?
MAILADRESSER
Vi försöker spara in på papper och portokostnader. Så, om ni får detta medlemsbrev
som traditionell ytpost, skicka oss gärna en mailadress för framtida utskick. Det är
även enklare och snabbare att informera om vad som händer och eventuella
ändringar via mail.

ANMÄLAN TILL PROGRAM
Anmälan görs helst via mail till föreningen: vannerna@arkdes.se. Kan även göras till
telefonsvarare tel 08 611 35 96. Vid förhinder att delta i anmält program vänligen
meddela kansliet så snart som möjligt, så att andra kan ges plats.

ArkDes - VAD HÄNDER
På ArkDes hemsida finns alla uppgifter om aktuella utställningar och kalender med
alla aktiviteter på museet. Man kan även anmäla intresse att få ArkDes nyhetsbrev,
för löpande info om vad som händer på ArkDes. Vi rekommenderar alla att göra det.

Arkitektur i Sverige
T o m 31 januari 2023.
Följ tusen år av svenskt byggande i basutställningen "Arkitektur i Sverige", som visar
hur arkitektur och städer förändrats det senaste millenniet.

Familjerummet
I hjärtat av muséet ligger ArkDes nya familjerum, en plats för avkoppling och lek för
hela familjen. Rummet är helt förnyat av inredningsarkitekterna och konstnärerna Asli
Abdulrahman och Marcia Harvey Isaksson, inspirerade av mjuka, runda former och

mycket materialkänsla.

Café Blom
Café Blom är öppet alla dagar utom måndag mellan 10.00 och 18.00, tisdag och
fredag öppet till 19.00. Med medlemskort i ArkDes Vänner har man dessutom 10%
rabatt på allt utom alkoholhaltiga drycker.

För en fortsatt vacker höst
Pia Kjellgren Schönning

Ylva Lagerquist

Klas Schönning

ArkDes Vänner
c/o ArkDes
Box 16410
10327 Stockholm
Telefon: 08 611 35 96 (telefonsvarare)
Mail: vannerna@arkdes.se
BG 5481-5634
Swish 123 386 03 68
www.arkitekturensvanner.se
Detta nyhetsbrev skickades till er eftersom ni är medlem i vänföreningen. Om ni inte längre önskar få utskick från oss
vänligen avregistrera er här.

