
wolff friends

Hej!

Just nu arbetar Ann Wolff Foundation Gotland (AWFG) med ett nytt projekt ”Kajan på kajen” som vi 
hoppas ska bli ett riktigt landmärke för Gotland, där Ann verkat stora delar av sitt liv. 
Igår sändes ett kort inslag om Kajan med Ann i SR Gotland. Här kan ni lyssna på inslaget.

För några år sedan började Ann fundera över kajan som besökte hennes trädgård varje dag. Den såg 
nyfiken ut och tittade med pliriga snälla ögon på Ann och Dirk när de arbetade i ateljén. Ann bestämde 
sig då för att göra en kaja i brons och projektet fick namnet CORVUS (släktet kråkfåglar på latin). Den 
göts i ett fåtal exemplar och blev genast mycket omtyckt. Några av dem är sålda, och en lånades ut 
till Sollidens slottspark denna sommar där många uppskattat Kajan. Ann och hennes team har sedan 
dess arbetat med en förstoring av Kajan  som är ca 180 cm lång, 100 cm hög och väger 190 kg.
Tanken med den stora Kajan är nu att den ska finnas i Visby hamn och med sitt nyfikna vänliga uttryck 
välkomna alla som kommer med båt till Gotland. Kommunen har redan erbjudit en plats på den inre 
vågbrytarens yttre topp. AWFG har betalat gjutningen för Kajan men det behövs fortfarande sponsorer 
för gjutning av fundament, transport och uppsättning av densamma. Vi har tänkt att sponsorernas namn 
kommer att finnas på en plakett i anslutning till konstverket. AWFG´s friends kommer sedan att ta hand 
om skötseln och göra detta till en återkommande vårstädningsträff på kajen.
Kajan är nyligen levererad till Ann Wolffs studio och i samarbete med Galleri Ridelius bjuder vi på 
vernissage den 12 och 13 oktober kl 13-17 på Björkvägen 2B, Visby där Kajan kommer att visas i 
sällskap med Anns nya arbeten i glas och metall.

Varmt välkomna till vernissagen!

SAVE THE DATE
19 oktober–24 november kommer Ann visa en utställning i Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm.

Ni har väl inte missat att lyssna på intervjun med Ann i Inredningspodden som ni hittar där poddar finns bl.a. här. 

Vill ni se mer om Wolff Friends eller vara uppdaterade på vad som händer, kolla in på www.awfg.se. 
Vet ni någon som önskar ta emot våra nyhetsbrev skicka ett mail till friends@awfg.se.

Vi i styrelsen för AWFG önskar er alla en fin start på hösten!

Corvus i Sollidens slott på Öland.Skissbild – Kajan på Kajen.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=7307424
https://play.acast.com/s/inredningspodden-med-johanna-hulander/https%3A%2F%2Finredningspodden.com%2F%3Fp%3D188
http://awfg.se/sv/wolff-friends/
http://awfg.se/sv/

