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ULLA VIOTTI – ETT KONSTNÄRSKAP SOM VUXIT GENOM TIDEN

Ulla Viotti är en konstnär som levt ett spännande och skapande liv, och hennes verk har 

utvecklats under hela denna tid i en riktning som haft materialet som gestaltande kraft. 

Samtidigt har hon ställt denna begåvning i relation till kulturer i världen och på det  

sättet hittat fram till nya former och materialhanteringar. Hennes verk är ett bra exem-

pel på att tiden egentligen inte har någon betydelse i ett konstnärskap som vill söka sig 

allt längre in i historiens kunskap och formens upptäcktsresor.

 När jag träffade henne första gången hade hon verkstad i Karlskoga och något 

senare i Wadköping i Örebro. Hon arbetade då i lergods och likt tidens keramiker skapade 

hon i första hand bruksgods för dagligt bruk. Jag minns hennes dragning mot den fria 

formen i ytornas strukturer och blev inte förvånad över att hennes fortsatta väg gick till 

alltmer utbredda ytor där så småningom stengodset blev materialet. Efter en resa till 

Jordanien och klippstaden Petra 1966 hittade hon sin vidare väg och kunde arbeta med 

rumsliga ytor i starkt strukturerade former.

 Ulla Viottis konstnärliga livsväg har öppnat en rad intressanta möjligheter och  

möten. Hon har hela sitt liv varit internationellt mycket rörlig och deltagit i många  

symposier för just keramiskt arbete. På det sättet har hon ständigt skapat sig både  

historisk kunskap och inblickar i den nya konsten. Det är på det sättet som hon sett  

den nya skulpturen i olika delar av världen och inte minst hur den fascinerande konsten 
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”Land Art” har blivit allt viktigare i många av konstens offentliga miljöer. Denna senare 

form är en ny ”trädgårdskonst”, där gräs och växtlighet mycket medvetet formas till 

skulpturala former i naturen. För Ulla Viotti har den kommit att få allt större betydelse.

 I sommarens utställning med Ulla Viottis ”Tegel – Trädgård” i Linneanum i Botaniska 

trädgården i Uppsala kommer besökaren att få se hur konstnären skapar sin väg med 

växter och tegel i ett rum som kan upplevas som både ute och inne. Historiskt så har 

relationen mellan växtlighet och ordnad trädgårdsstruktur utvecklats sedan 1600-talet, 

där Frankrike blev ett ledande land. För Ulla Viotti är dock denna traditionella bundenhet 

något som hon gärna utmanar i sina kombinationer mellan sten och växter. 

 Själv bor hon numera i Brantevik söder om Simrishamn i ett bostadsområde som heter 

”Äppellunden”, och där har hon kunnat skapa en omgivning där kontrasten mellan tegel 

och gräs på markytan har givit upphov till en både poetisk och praktisk miljö runt bostads-

huset. Samtidigt har också hennes tegelformer utvecklats i riktning mot en ny konst, där 

hon är ensam i Sverige med att ge dem ett närmast historielöst arkitektoniskt uttryck.

 Kombinationen och växlingen mellan tegel och växtlighet visar naturens ytterlig- 

heter, som förenas genom en speciell rytmik i Orangeriets långa rum. Man kan se det 

som en ny form av trädgård, som söker ordning men samtidigt gör uppror mot det allt-

för bundna. Precis som man kan skapa hus av träd kan man göra golv av lera, tycks hon 

vilja visa, men bygger samtidigt sina skulpturer som borgar i kolbränt tegel, något som 

ger dem en historielös patina precis som forntida monument.

 I den svenska konstens samtida historia har Ulla Viotti på ett fascinerande sätt visat 

hur nära det trots allt kan vara mellan konsthantverkets intimare skala vid mitten av 

nittonhundratalet och skulpturens rumslighet i början av det nya seklet. Samtidigt är det 

viktigt att komma ihåg, att hade hon inte haft hantverkarens känslighet för lerans ytstruk-

turer så hade kanske inte hennes monumentala tegelformer kommit till. I denna utställ-

ning i Botaniska trädgårdens orangeri i Uppsala förenas skalorna, det intima med det 

rumsliga, och de binds samman av gräset och andra naturdelar till en magisk trädgård.

Beate Sydhoff
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Tankar kring utställningen 

tegelTRÄDGÅRD

Uppsalas historiska traditioner har varit av stor betydelse för tillkomsten av  

Tegel Trädgård. Så har framför allt den tvåhundraåriga, kulturskyddade orangeri-

byggnaden med sin speciella arkitektur haft en direkt inverkan på utställningens 

utformning, liksom i hög grad även de gamla botaniska trädgårdarna. 

  Tegel Trädgård är en trädgårdsinstallation med influenser från Olof Rudbecks 

gamla barockträdgård och Carl von Linnés ”sjödamm” i Linnéträdgården. Här finns 

också inslag av symboliska formelement från såväl domkyrkan och Sankt Eriks källa 

som från det Uppländska landskapet.

  ”Trädgården” är uppbyggd av tegel och växtlighet enligt barocktidens mönster 

med en centrallinje, som här symboliskt fortsätter genom fönstret i Linnésalen ända 

upp till slottet.  Arkitektoniska detaljer, exempelvis det slitna tegelgolvet i orangeriet, 

har inspirerat till ”arkeologiska - museala” frottageteckningar och till nya, sexkantiga 

pelare.

  Den platsspecifika kompositionen kan också ses som en hyllning till botanik-

professorerna Carl von Linné och Elias Fries, bland annat genom ett bibliotek med 

tegelböcker och texter med referenser till deras respektive verksamheter. En speciell 

hyllning till Elias Fries utgör det objekt som gjorts av svamppapper, tillverkat av 

tickor som växer i björkskog.

  Tegel Trädgård är en scenografisk utställning som är tänkt att inspirera till  

drömmar i tid och rum.

Ulla Viotti
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ulla viotti – an artistry that has grown over time

Ulla Viotti is an artist who has lived an exciting and creative life, and her work has  
developed during all this time in a direction that has had matter as the shaping force. 
At the same time she has related her talent to world cultures and in this way developed 
new shapes and ways of working with materials. Her work is a good example of time  
being irrelevant to an artistry which seeks to move further and further into the know-
ledge of history and the exploration of shapes.
 When I met her the first time she had a workshop in Karlskoga and, a little later,  
in Wadköping in Örebro. At the time she worked with clay, and like most potters she 
primarily created pottery for everyday use. I remember her inclination towards free form 
in the structure of surfaces, and was not surprised when she continued down her path 
of even broader surfaces where stoneware became her material of choice. After a trip to 
Jordan and the rock city Petra in 1966 she found her way forward and could work with 
spatial surfaces in heavily structured shapes.
 Ulla Viotti’s artistic life has opened a number of interesting opportunities and 
encounters. All her life she has been very internationally mobile and taken part in many 
symposia specifically for ceramic work. In this way she has continuously gathered both 
historic knowledge and insights into new art. Also, it has allowed her to see new sculp-
ture in different parts of the world, not least how the fascinating “Land Art” has become 
more and more important in many public environments. The latter is a new form of  
“garden art”, where grass and vegetation are shaped very deliberately into sculptural 
shapes in nature. For Ulla Viotti it has become increasingly important.
 At this summer’s exhibition of Ulla Viotti’s “Brick – Garden” in Linneanum of the  
Uppsala Botanical Gardens, the visitor will experience how the artist creates a path 
using plant and brick, through a space that can feel like both outdoors and indoors.  
Historically, the relation between vegetation and an ordered garden structure has deve-
loped since the 17th century, with France as a leading country. These traditional bounds 
are something Ulla Viotti willingly challenges with her combinations of rock and plant.
 She now lives in Brantevik south of Simrishamn, in an area called “Äppellunden” 
(“Apple Grove” directly translated). There she has managed to create a surrounding  
with contrasts between brick and grass on the ground, giving rise to a both poetic and 

practical environment around the house. Meanwhile her brick shapes have developed 
towards a new art form, where she is alone in Sweden in giving them an almost history-
less architectonic appearance.
 The combination of, and alternation between brick and vegetation shows the 
extremes of nature, which are combined with a special rhythm in the long hall of the 
Orangery. It can be regarded as a new kind of garden, which seeks order but at the same 
time revolts against the excessively structured. Just as you can build houses out of trees 
you can make floors out of clay, she appears to want to show. But at the same time she 
builds her fortresses from coal fired brick, which gives them a historyless patina just like 
ancient monuments.
 In the contemporary history of Swedish art, Ulla Viotti has showed in a fascinating 
way the short distance between the more intimate scale of artistic handicraft at the 
middle of the 20th century and the spatiality of sculpture at the beginning of the new 
century. However it is important to remember that if she had not had the craftswoman’s 
sensitivity for the surface structures of clay, her monumental brick shapes might not 
have seen the light of day. This exhibition in the Orangery of the Uppsala Botanical  
Gardens unites the different scales, the intimate with the spatial, and they are tied 
together by the grass and other natural elements into one magical garden.

Beate Sydhoff
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Reflections on the exhibition

brickGARDEN

Upsala´s historical traditions have been of great significance for the developement 
of the exhibiton and its coming into being. Thus the two hundered-year old listed 
orangery with its particular architecture, has clearly and directly effected the design 
of the exhibition. Likewise, and to a great degree, the two botanical gardens have 
been of considerable importance.
  Brick – Garden is an installation with influences from Olof Rudbeck´s old baroque 
garden and from Carl von Linné´s ”lake-pond” in the Linnéus Garden. It also contains 
symbolic, structural elements from the Cathedral of Upsala and the spring of St Erik, 
as well as from the landscape of Upland. 
  The constructive elements in the ”garden” are bricks and vegetation in accordance 
with the ideas of the baroque era. Here the conception of a central line symbolically 
gets its extension through the window in Linné´s Hall in Linneanum from where it 
continues all the way up to the Castle. Architectonic details, like the worn brick floor 
in the orangery, have inspired me to create ”archeological – museological” rubbings 
as well as new, hexagonal pillars.
  The site specific composition is also to some extent a homage to the holders of 
professorships in botanics, Carl von Linné and Elias Fries, manifested in a library with 
brick books and texts with references to their scientifical sferes respectively. 
 An object made from mushroom paper pulp, manufactured out of birchwood 
polyporuses, provides a proof of homage particularly intended for Elias Fries. 
  Brick – Garden is a scenographic exhibition that hopefully will inspire one to 
dreamily move through time and space. 

Ulla Viotti
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ulla viotti
född 1933 i Eskilstuna
Medlem KRO, Skulptörförbundet, IAC (International Ceramic Academy, Geneve),  
WABA (World Association Brick Artists)

Utbildning
1950–1951 School of Art, Blackpool, Storbritannien. 1952–1956 Konstfackskolan, Stockholm.

Separatutställningar i urval
1962 Konsthantverkarna, Stockholm. 1971, 1990, 2001, 2008 Örebro läns museum, Örebro.  
1974, 1982, 1991 Galleri Mors Mössa, Göteborg. 1975 Röhsska museet, Göteborg. 1977 Statlicher Kunst-
handel, Galerie Berlin, Östtyskland. 1979 Galleri Dr Glas, Stockholm. 1979 Hetjens museum, Düsseldorf, 
Västtyskland. 1980 Kristianstad läns museum, Kristianstad. 1981 Kulturhistoriches museum,  Osnabrück, 
Västtyskland. 1982 Kunstkammer Dr Köster, Västtyskland. 1983 Galleri Wallner, Malmö. 1985 Ystad 
konstmuseum, Eskilstuna konstmuseum, Värmlands läns museum, Karlstad. 1986 Östergötlands läns 
museum, Linköping. Galleri Belle,  Västerås. 1987 Galleri Smedhamre, Uppsala. Gävleborgs läns museum, 
Gävle. 1990 Tomelilla konsthall. 1992 Skissernas museum, Lund. 1994 Aabenraa museum, Aabenraa,  
Danmark. 2007 Stiftelsen Wanås, Knisslinge. 2008 Görvälns slott skulpturpark, Järfälla. 2009 Wij Träd-
gårdar, Valsverket, Ockelbo. 2010 Galleri Imma, Mariestad. 2012 Fengersfors bruk. 2012 Dalslands konst-
museum, Upperud. 2013 Orangeriet, Botaniska Trädgården, Uppsala.

Samlingsutställningar i urval
Stort antal utställningar inom Sverige och internationellt
1967 International Ceramic Symposium, Museum of modern art, Haifa, Israel. 1975 Architectural 
Ceramics, Warszawa, Polen. 1977 Fri keramik, Lunds konsthall. 1980 Miniatures in ceramic, Tokyo, Japan. 
1985 International ceramic symposium, Cumberland Gallery, Nashville, USA. 1988 International ceramic 
symposium, National gallery, Melbourne, Australien. Museum voor Modern art, Oostende, Belgien.  
1989 Stewart Hall Art gallery, Montreal, Canada. 1990 European Cultural Capital festival (fyra inbjudna 
konstnärer), Glasgow, Storbritannien, The Europe of Ceramics, Auxerre, Frankrike, 1st International 
ceramics competition, Mino, Japan. 1992 Skulptur Biennal, Köpenhamn, Danmark. 1993 Skulpturen aus 
Ton, Künstlerhaus, Saarbrucken, Tyskland. 1996 Grässkulptur, Skulptörförbundet, Svalöf Weibull trädgård, 
Hammenhög. 1998 Bergianska trädgården, Stockholm. 1998 Torvskulptur, Kankaanpää, Finland, ”Konst 
på hög” skulpturpark, Kumla. 2000 ”Genius Ioci”, Ny Hällesund, Norge, Rufford sculpure park, Notting-
hamshire, Storbrittanien, Skulptur biennalen, Köpenhamn, Danmark. 2001 Skulpturpark Anadolu Univer-
sitet, Eskesehir, Turkiet. 2002 ”Imagining the Book”, Bibliotheca Alexandrina, Alexandria, Egypten.  
2004 Olympic International Ceramic Sculpturepark, Aten, Grekland. 2005 Scandinavian International 
Ceramic museum, Fuping, Kina. 2006 Skulptörförbundet Galleri Astley, Uttersberg. 2009 Pilane skulptur-
utställning, Tjörn. 2013 WABA, Cathrinesminde Tegelmuseum, Sönderjylland, Danmark.

Representerad
Stort antal permanenta skulpturala uppdrag för offentlig miljö i stengods 1969–1992 och ett 30-tal arbeten  
i bl.a. tegel fr.o.m. 1983, samt naturstensgolv ”Rikets matta” till riksdagens nya bibliotek, Stockholm.  
Representerad i 15-tal svenska och 40-tal internationella museer och skulpturparker samt i landstings 
och kommunala konstsamlingar i Sverige.

Adress
Äppellunden 1, 272 38 Brantevik   •   ulla@viotti.se   •   www.viotti.se Fo
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huvudvärd: Sh-bygg

sponsorer:  Petersen Tegl A/S, Statens Fastighetsverk, JM, First Hotel Linné.  support:  Fullerö Handel

Utställningen arrangeras av Uppsala universitet.   


