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Året som gått, året som kommer
Under 2007 visade Nordiska Akvarellmuseet som
vanligt varierade utställningar hämtade både från
samtiden och konsthistorien. Museet lockade
också ﬂer besökare än året innan och slutligen
hade 165 000 besökare hittat till huset.
Sedan december har storsatsningen Bilden, barnet
och berättelsen visats. Med det har ovanligt många
intresserade besökt museet under det vinterhalvår som hittills passerat. Det är också roligt att så
många barnfamiljer tagit del av utställningen som
är tänkt att passa både vuxna och barn.
Under vintern hålls och har hållits en mängd arrangemang i museet. Aktiviteten har varit livligare

Saara Ekström

än vanligt med föreläsningar, seminarier, visningar
med mera kring temat berättande för barn med bild
och ord. Nu senast under några dagar i januari besökte några av världens främsta barnboksillustratörer museet i ett stort seminarium. Information om
allt detta återﬁnns på museets hemsida.
Utställningsprogrammet för året som kommer är
klart och vi kommer möta både ﬁnsk samtidskonst
i form av Saara Ekström, en konsthistorisk inblick
i akvarellmåleri från San Fransisco, tysk expressionism och naturligtvis ett urval från museets samling. Mer information om hela det spännande 2008
återﬁnns snart på museets hemsida.
Max Själander/Akvarellmuseet

16.3 – 4.5 2008

I sin konst arbetar Saara Ekström med grundläggande frågor
kring livet och döden. Hon använder tiden som ett bärande
tema och uttrycker sig med en stark poetisk sensualism. I olika
konstnärliga tekniker som installation, teckning, måleri, fotograﬁ och video arbetar hon med funna objekt, kroppsliga material som hår, blod och svett eller levande ting som blommor
och ostron. ”Jag tycker om det oförutsägbara och slumpmässiga i mina material. Vissa av mina verk kan skrumpna och
förtvina, andra blir bevarade för evigt – de är alla lika viktiga
för mig. Materialen är inte ett självändamål, de bidrar till mina
frågeställningar och jag använder dem för att skapa en helhet
som är både tilldragande och frånstötande på en och samma
gång.” Saara Ekströms senaste videoverk ger ett nära hypnotiskt intryck med komplexa, repetitiva mönstereffekter skapade
av droppar av mjölk som faller genom mörkt vatten.

Saara Ekström, Grotesque & Arabesque (milk), 2005

Saara Ekström lever och arbetar i Finland där hon är representerad på samtliga centrala museer och samlingar. I
vårens utställning på Nordiska Akvarellmuseet visar hon både nya och äldre
verk.
Alla medlemmar är välkomna till vernissagen den 15 mars kl 14.
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Verksamhetsberättelse för 2007
Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet har som ändamål att
på alla sätt stödja Nordiska Akvarellmuseets verksamhet.
Allmänt
Under året har vi kunnat glädjas åt alla medlemmar
som kommit till vernissagerna på museet. Samtal
med museet har förts under året för att ﬁnna fram
till nya samarbetsformer för att på bästa sätt kunna
främja verksamheten. En verksamhet som spänner
över forskning och utveckling, undervisning, projektarbeten och den verksamhet som de ﬂesta känner till - utställningarna.
Volontärerna
Volontärerna i föreningen gör en stor insats för
museet. Vänföreningens disk har varit bemannad
under hela sommarutställningen samt på helgerna under vår och höst. Volontärerna svarar för en
mycket uppskattad del av publikservicen på vernissagedagarna och de övriga museidagarna icke att
förglömma.
Föreläsningarna
De uppskattade föreläsningarna på torsdagskvällarna har hållits vår och höst. Föreläsningarna är
gratis och är även öppna för allmänheten. Museichefen Bera Nordal har som vanligt varit en ﬂitig
föredragshållare dessa kvällar.
Resan
Årets konstresa gick till Berlin. Vi ﬁck några fantastiska dagar i ett vackert, men bitigt vårväder. Utöver
de guidade turerna så hade vi möjlighet att vandra
en hel del på egen hand. Fyra dagar är inte mycket
när hela Berlin är fullt av upplevelsetillfällen.
Medlemsservice och förmån
Genom Akvarellspegeln som utkommit med fyra
nummer under året informerar vi medlemmarna om
vad som är på gång i föreningen och museet samt
om andra aktiviteter i närheten. Museets program
och vernissagekort till vänföreningens medlemmar
har skickats som bilagor eller kuverterats tillsammans. Som medlem är man alltid välkommen till
vernissagerna. Den enda vernissage då vi kan behöva visa fram vernissagekortet är vid sommarutställningens invigning. På vår hemsida, som ﬁnns
på adress www.akvarellmuseet-vanforeningen.se,

kan man läsa äldre nummer av Akvarellspegeln och
även länka sig vidare till museets egen hemsida.

Ekonomin
Föreningens ekonomi baserar sig på medlemsintäkterna som under året varit: 175 kr för enskild medlem, 300 kr för samboende par, 300 kr för ideell
förening och 2.000 kr för företag. Vi avsätter även i
år medel för utökande av museets konstsamling.
Medlemsantal
Årets totala medlemsantal var 1149.
Årsmötet 2007
Årsmötet hölls den 25 mars 2007 på Nordiska Akvarellmuseet. 14 akvareller utlottades bland medlemmarna.
Styrelse 2007
Styrelsen har under året bestått av följande
ordinarie ledamöter: Christer Blomqvist ordförande, Bengt Törnqvist vice ordförande, Gudrun
Lindblad sekreterare, Anders Littke redaktör,
Cerold Johansson konstinköpare och Anita Sindler
volontärsamordnare.
Suppleanter har varit: Barbro Eriksson konstinköpare, Johan Eyssen konstinköpare, Kerstin Andersson, Viveca Bladh, Per-Anders Börjesson, Östen
Nilsson, och Max Själander museirepresentant.
Revisorer för 2007 har varit Agneta Björkman och
Inger Johansson som ordinarie samt Rune Eliasson
som ersättare.
Valberedningen har bestått av Nen Arnell (sammankallande), Gun-Britt Patriksson och Lena Aldrin-Jansson

Vad kommer att hända 2008?
Vi kommer att fortsätta med att till museets konstsamling skänka nyinköpta verk och då oftast från
någon av de på museet under året aktuella utställarna. Årets konstresa går till Värmland och Lars
Lerinmuseet. Föreläsningarna forstsätter och troligen kommer vi även att medverka vid ännu en
frukostkonsert. Vi arbetar vidare med olika funde-
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ringar på nya sätt att stödja museets verksamheter.
Det stöd som vänföreningen ger och kommer att
kunna ge museet behövs även i framtiden. Vi utgör ett ﬁnmaskigt nätverk, som har stor betydelse
för alla verksamheterna. Alla som vill stödja museet
genom att ställa upp som volontär eller på annat

sätt vill vara aktiv i föreningen hör av er till någon i styrelsen. Antingen per telefon eller via e-post
info@akvarellmuseet-vanforeningen.se. Kom gärna
med tips om nya programidéer och aktiviteter.
Skärhamn i januari 2008
Styrelsen för Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet

Välkomna till årsmötet 9 mars 2008!
I år har vi vänt på tiderna och vi börjar med en visning
av vårens utställning kl 12.00.
Vänföreningens medlemmar kallas sedan till årsmöte kl 13.00 i Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn. I
anslutning till årsmötet får vi en föredragning om
sommarens utställning.
Program
12.00

Visning av utställningen.

13.00

Årsmötesförhandlingar. (Ärende som
medlem önskar få behandlat av årsmötet
skall vara styrelsen tillhanda senast den
24 februari.)

Dragning i medlemslotterierna.
Föredrag om sommarens utställning av
Bera Nordal.
15.00

Dagens rätt med kaffe, 110 kr, serveras
av restaurang Vatten.

Anmälan om deltagande i måltiden görs senast
1 mars. Skicka e-post till
bokning@restaurangvatten.com eller ring restaurang Vatten, tfn 0304-67 00 87.
Styrelsen

Konstföreläsningar
Fri entré. Museicaféet och utställningen är öppna till kl 19. Medarr. Vänföreningen.

Ons 26.3 kl 19
Saara Ekström
Museichef Bera Nordal
föreläser utifrån pågående
utställning.
Tors 17.4 kl 19
Ljuset över Kalifornien
Museichef Bera Nordal föreläser
inför sommarens utställning.

Ons 23.4 kl 19
Konsthändelser 2007 – Biennalen i Venedig och Documenta i
Kassel Nordiska Akvarellmuseets
pedagogiska ledare Lena Eriksson
berättar och visar bilder från två
av förra årets stora samtidskonstutställningar.

Tisdag 29.4 kl 19
Om minnen och mönster
Ett konstsamtal i Saara Ekströms
utställning, lett av Lena Eriksson,
pedagogisk ledare.
Medarr. Tjörns konstförening

Utställningar 2008
2.12 2007 – 9.3 2008 Bilden, barnet och berättelsen

Tjörns Konstförening
ÅRSMÖTE

Söndag den 9 mars kl 15.00
Billströmska Folkhögskolan på Tjörn
¨”Konstnären i samhället”
Jürgen Asp, konstnär och samhällsdebattör föredrar
och visar bilder från sina resor och sitt måleri.
Årsmötesförhandlingar, konstlotteri och kaffe

Välkomna!

en utställning om den samtida bilderboken
16.3 – 4.5 Saara Ekström Finland
Entré 45 kr. Fri entré till och med 25 år. Vänföreningens medlemmar 22 kr.

18.5 – 7.9 Ljuset över Kalifornien Akvareller i historiskt

perspektiv 1907–2007, USA
Vuxna: 75:- Fri entré till och med 25 år. Vänföreningens medlemmar 35 kr.

Öppettider på Nordiska Akvarellmuseet:
September – maj: tisdag–söndag kl 12–17, måndag stängt.
18 maj — 7 september: dagligen 11—18, helgdagsaftnar 11—16
Storhelger, kontakta museet
(med reservation för perioder av utställningsbyten då museet är stängt).

Tel. +46(0)304 – 60 00 80 • Fax +46(0)304 – 60 00 99
www.akvarellmuseet.org • info@akvarellmuseet.org

Avsändare: Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet, Södra Hamnen 6, SE-471 32 Skärhamn

B

Sverige
Porto betalt
Port payé

Plats för adressetikett

AXPLOCK VÅREN 2008
Bilden, barnet och berättelsen

Visor i Norden

Onsdagssamtal med illustratörer
Fri entré. Visning av utställningen kl 18.

Lördag 8.3 kl 16 Hanne Juul trio
En klassisk pianist, en jazzsaxofonist och en vissångerska
sätter ordet i centrum. Med en nyutkommen CD i bagaget
ger Hanne Juul, Mats Bjarki Gustavii och Joakim Rolandson en lyrisk viskonsert med inslag av Alf Hambe, Staffan
Hellstrand, Tove Dittlevsen m.ﬂ. Hanne, en färgstark proﬁl
i nordiskt visliv, ﬁck nyligen Svenska Vispriset bl.a. för sin
20-åriga insats på Nordiska Visskolan i Kungälv.
Entré 75:-. Förbokning Nordiska Akvarellmuseet / Skärhamns
bibliotek Arr. Nordiska Akvarellmuseet / Tjörns kultur- &
fritidsnämnd

Onsdag 20.2 kl 19
Man måste bråka med texten om det ska bli bra bilderböcker! Ulla Rhedin samtalar med illustratören Gunna
Grähs.
Onsdag 5.3 kl 19
Språkets och bildens poesi Ulla Rhedin samtalar med
bilderboksskaparna Thomas och Anna-Clara Tidholm.
Lördagsföreläsning Fri entré. Visning av utställningen kl 12.
Lördag 8.3 kl 13.15
Bilderbokens möjligheter för barn och vuxna
Ulla Rhedin, barnboksforskare, skribent och föreläsare berättar om tankarna som föregick projektet Bilden, barnet
och berättelsen och ger en vision om bilderbokens framtida
möjligheter – för barn och vuxna.
(Medarr. Regionbiblioteket V. Götaland)
Amensamtal: Vilse i paradiset?

Lördag 5.4 kl 14
Nordiska Visskolan på turné!
Visskoleeleverna Nova Eriksson, Christian Stenrosen, Line
Fuchs och Patrick Holmgren landar på Nordiska Akvarellmuseet under sin nordiska vårturné. De bjuder på en ”barnförbjuden” föreställning med visor av bl.a. Vladimir Vysotskij, C.M. Bellman, Simon & Garfunkel och Evert Taube.
Fri entré. Arr. Nordiska Akvarellmuseet

Samtalsprogram om människans villkor och plats i
tillvaron. Samtalsledare: Dag Tuvelius.

Det händer på sportlovet 12–17.2

Onsdag 19.3 kl 19 Middagstid på paradisets bakgård
Ett samtal med Britta Broman, direktor för Stadsmissionen
i Göteborg.
Tisdag 15.4 kl 19 Kura skymning
K G Hammar, f.d. ärkebiskop, samtalar om längtan, saknad
och sökande efter helhet, sammanhang och framtidstro.
Fri entré. Kom i tid, begränsat antal platser. Arr. Svenska kyrkan på
Tjörn / Tjörns kultur- & fritidsnämnd / Tjörns folkhälsoråd / Sensus /
Nordiska Akvarellmuseet

Glöm inte att betala medlemsavgiften i god tid före årsmötet –
så att ni är med i konstlotteriet.

Bilderboksverkstad kl 12-15.30
Utställningsvisning för barn kl 13, berättarstund kl 15.30
Det händer på påsklovet 25-30.3
Påsklovsverkstad på temat Ägg kl 12-15.30
Kurser och Prova på
Se museets hemsida www.akvarellmuseet.org

Njut den lätta, moderna
maten vid kanten av
det stora havet.
+46 (0)304 67 00 87
www.restaurangvatten.com
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Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet, Södra Hamnen 6, SE-471 32 Skärhamn, Sverige.
PlusGiro 7 30 60-6. Bankgiro 5014-8139.
E-post: medlem@akvarellmuseet-vanforeningen.se Hemsida: www.akvarellmuseet-vanforeningen.se
Redaktör och ansvarig utgivare: Anders Littke, tel: +46(0)706 78 91 97 E-post: anders.littke@telia.com
För adressändringar kontakta Barbro Erikson, tel: +46(0)303 77 02 44

Boab Tryckeri. Skärhamn

info@restaurangvatten.com

