
Medlemsblad för Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet, januari 2009

Program: 
 
•	 Årsmöte
•		 Dragning	i	Vänföreningens	konstlotteri

•		Museichef	Bera	Nordal	föreläser	om	den		  

	 kommande sommarens	Elsa	Beskowutställning

Från	och	med	måndag	23	 februari	finns	Vänföre- 
ningens	årsmöteshandlingar	på	hemsidan.	Adressen	
är:	www.akvarellmuseet-vanforeningen.se 
Pappersutskrifter	kommer	även	att	finnas	i	museets	
entrédisk.

Välkomna	till	årsmötet!

Vänföreningens styrelse

1.	 Föreningens	ordförande	öppnar	mötet
2.	 Val	av	ordförande	och	sekreterare	för	årsmötet
3.	 Prövning	av	mötets	behöriga	utlysande
4.	 Val	av	två	justeringsmän	för	att	tillsammans	med	 
	 ordföranden	justera	protokollet
5.	 Godkännande	av	dagordningen
6.	 Framläggande	 av	 årsberättelse	 och	 revisions- 
	 berättelse
7.		 Beslut	om	
	 •	 Fastställande	av	resultat-	och	balansräkning
	 •	 Vinst	 eller	 förlust	 enligt	 den	 fastställda	 
	 	 balansräkningen
	 •		Ansvarsfrihet	för	styrelsens	ledamöter
8.		 Beslut	om	verksamhetsplan	för	2009

9.		 Beslut	om	budget	för	verksamhetsåret	2009	
10.	 Fastställande	av	årsavgifter	för	fysisk	respektive		
	 juridisk	medlem
11.	 Behandling	av	ärenden	som	styrelsen	hänskjutit 
		 till	årsmötet
12.	 Val	av	ordförande,	styrelseledamöter	och	 
	 styrelsesuppleanter
13.	 Val	av	revisorer	och	revisorssuppleant
14.	 Val	av	ledamöter	till	valberedning	varav	en	utses 
		 till	sammankallande
15.	 Ärenden	som	medlem	väckt,	enligt	§8	sista 
	 stycket	i	stadgan
16.	 Mötet	förklaras	avslutat

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 2009

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Vänföreningens årsmöte hålles 

SÖNDAG 1 MARS 2009 kl.13.00 i Akvarellmuseet, Skärhamn

Foto: Agneta Bengtsson



akvarellspegeln

Vänföreningens	styrelse	har	haft	sju	protokollförda	
sammanträden;	17	mars,	17	april,	29	maj,	21	augusti,	
15	oktober,	27	november	och	20	januari.

Styrelsen 2008 
Bengt	 Törnqvist	 ordförande,	 Barbro	 Carlsson	 
sekreterare,	 Kerstin	 Andersson	 kassör,	 Barbro	 
Erikson	 medlemsregister/utskick,	 Anita	 Sindler 
volontärer/utskick,	Carl-Axel	Lago	redaktör/webb-
sida,	 Cerold	 Johansson	 konstinköp/redaktion,	 
Barbro	 Arén	 Svanvik	 konstinköp,	 Sara	 Hansson	
konstinköp	 (9	 november	 avgått	 ur	 styrelsen	 på	
egen	begäran	på	grund	av	tidsbrist),	 John	Gunnar	 
Ericsson	 suppleant,	 Eva	 Bertilsson-Styvén	 supp-
leant,	 Renate	 Bergius	 suppleant,	 Max	 Själander	 
Akvarellmuseets	 representant.	 Agneta	 Björkman	 
revisor,	 Inger	 Johansson	 revisor	 och	 Lars-Erik	 Ek	 
revisorssuppleant.

Medlemsantal
Under	 år	 2008	 har	 vänföreningen	 haft	 1064	 
medlemmar.

Valberedning
Lena	 Aldrin	 Jansson	 sammankallande,	 Gun-Britt	
Patriksson	och	Karin	Guttman.

Volontärerna
Under	året	har	ca	25	volontärer	arbetat	vid	disken	
i	 museets	 entré.	 Medlemmar	 från	 vänföreningen	
har	även	hjälpt	till	vid	museets	vernissager	och	vid	 
museets	samt	Vänföreningens	utskick	under	året.

Konstresa
Årets	konstresa	var	som	vanligt	fullbokad	och	gick	
3-4	maj	till	Dalsland	och	Värmland.

Hemsida
Vänföreningen	 har	 förnyat	 och	 utökat	 hemsidan	 
på	nätet.	

Adressen	är:	www.akvarellmuseet-vanforeningen.se

Akvarellspegeln
Akvarellspegeln	 har	 utkommit	 med	 fyra	 num-
mer	 under	 året	 och	 genom	 den	 informeras	med-
lemmarna	 om	 vänföreningens	 och	 museets	 olika	 
aktiviteter.

Vänföreningens styrelse

Verksamhetsberättelse 2008
Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet har till ändamål att genom olika 

tjänster stödja Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn.

Vänföreningen	fortsätter	sitt	arbete	med	att	stödja	
Nordiska	Akvarellmuseet.
Vänföreningen	 genomför	 konstresa,	 ger	 ut	 fyra	
nummer	 av	 Akvarellspegeln,	 bemannar	 besöks- 
disken	i	entrén	med	volontärer	och	bjuder	dessa	på	
avslutningsmiddag	under	hösten.
När	 utbyggnaden	 av	 Nordiska	 Akvarellmuseet	 
kommer	 till	 stånd	 är	 Vänföreningens	 stöd	 en	 av	
flera	 förutsättningar	 för	museets	 tillväxt.	Delar	 av	
Vänföreningens	 fonderade	 medel	 skall	 ställas	 till	
Akvarellmuseets	 förfogande	 för	 konstinköp	 som	
utökar	museets	egna	samlingar.
Vänföreningens	 och	 ditt	 stöd	 är	 viktigt	 i	 en	
tid	 av	 låga	 anslag	 för	 konstinköp	 och	 du	
som	 medlem	 får	 stimulansen	 och	 tillfreds-

ställelsen	 av	 att	 vara	 med	 i	 kulturarbetet.	 
Kraftsamling	för	att	öka	föreningens	medlemsantal	
är	nödvändig.
Samarbetet	med	Nordiska	Akvarellmuseet	 fördju-
pas	genom	följande	medlemsförmåner:
•	 Se	 utställningarna	 före	 alla	 andra	 genom	 att	 
	 Vänföreningens		medlemmar	får	exklusiv	visning	 
	 kl.	18.00	dagen	före	vernissagedagen.	Gratis	års- 
	 kort	som	gäller	alla	utställningar	under	året.
•	 Medlem	 erhåller	 20	 %	 rabatt	 på	 avgiften	 för	 
	 akvarellkurserna.
•		Medlem	 erhåller	 20	 %	 rabatt	 på	 entréavgiften 
	 till	musei-	arrangerade	kulturprogram.
•	 Rabatt	 motsvarande	 GP:s	 läsvärdesrabatt	 på	 
	 aktuella	kataloger	 (gäller	 ej	dem	som	redan	har	 
	 GP:s	läsvärdeskort).
•	 Medlem	 deltar	 i	 Vänföreningens	 årliga	 konst- 
	 lotteri.	
•		Vänföreningens	hemsida	www.akvarellmuseet-	
	 vanforeningen.se	ger	mer	information.

Verksamhetsplan för år 2009

Njut den lätta, moderna 
maten vid kanten av 
det stora havet.
+46 (0)304 67 00 87

www.restaurangvatten.com 



akvarellspegeln

Påminnelse om 3-dagars konstresa till 
Tyskland och Jylland 

21/5	 Avresa	från	Stenungsund	ca	07.30	 
	 Stena	Line	Göteborg	–	Fredrikshavn,	Århus		
	 konstmuseum.	Middag	och	övernattning	 
	 Hotell	Scandic,	Sönderborg.

22/5		 Frukost.	Avresa	till	Noldemuseet.	Guidad	 
	 visning.	Ribe	och	Ribe	Kunstmuseum. 
	 Middag	och	övernattning	på	Hotell	Regina,		
	 Herning.

23/5	 Frukost.	Silkeborgs	konstmuseum.		 	
	 Ca	15.30	Stena	Line	Fredrikshavn	–	Göteborg

Pris:		 3.300:-/person	i	dubbelrum	med	frukost,		 
	 två		två	-	rättersmiddagar,	bussresa,	färja,		 	
	 inträden,	guidning	Noldemuseet.	 
	 Tillägg	enkelrum	530:-	/pers.

Anmälan	till	Jörlandabuss	0303–50	600	senast	17	april.	
Ytterligare	info:	Carl-Axel	Lago	0707–33	79	61.

Kära medlemmar!
Nytt för i år är att medlemskort i Nordiska  
Akvarellmuseets Vänförening innebär att du 
har fritt inträde till museets alla utställningar 
och du kan gå så ofta du vill!

Du	 som	 redan	 betalat	 medlemsavgiften	 för	 
2009	får	ditt	medlemskort	bifogat	i	detta	utskick.		
Om	 du	 betalat	 de	 senaste	 dagarna	 så	 kommer	
medlemskortet	per	post.

Adam	 Saks	 föddes	 i	 Köpenhamn	 1974.	 Han 
studerade	 på	 Kungliga	 Danska	 Konstakademien	
under	perioden	1993-99	och	på	Konsthögskolan	i	
Berlin	1996-97	för	professor	Bernd	Koberling.	

Han	är	en	konstnär	 som	ställer	 svåra	 frågor	 i	 sin	
konst.	Hans	bilder	liknar	fragmentariska	landskap,	
utan	människor,	men	fyllda	av	symboler	som	här-
stammar	 från	 människan:	 tatueringar,	 arkitekto-
niska	 strukturer	 och	 objekt.	 Han	 experimenterar	
inte	bara	med	den	tvådimensionella	aspekten	utan	
också	med	det	fysiska	rummet.	Verken	är	kraftiga	
och	expressionistiska	i	både	uttryck	och	innehåll,	
men	 också	märkligt	 personliga	 och	 allmängiltiga	
på	samma	gång.

I	den	undersökning	som	han	sedan	flera	år	driver	
har	han	utvidgat	sin	magiska	värld	med	inslag	av	
en	 extrem	 maskulinitet.	 Vi	 lockas	 att,	 som	 i	 ett	 
kalejdoskop,	fokusera	på	vår	syn	på	maskulinitet,	
sexualitet	och	våld,	på	döden,	kvinnan	och	kärle-
ken,	 liksom	på	 ideologi	 och	moral	 och	 föreställ-
ningar	om	 respekt	och	heder.	Han	utgår	 från	 en	
personlig	 berättelse	 i	 en	 bildvärld	 som	 är	 både	
paradoxalt	uråldrig	och	 samtida,	 rå	och	medkän-
nande	och	 full	 av	viktiga	 frågeställningar	om	vår	
historia	och	samtid.	

Adam	Saks	bor	och	arbetar	 i	Berlin.	Han	arbetar	
parallellt	 med	 måleri,	 grafik,	 akvarell	 och	 kera-
mik.	Han	har	visat	sina	verk	både	i	Danmark	och	
Frankrike	 och	 han	 är	 representerad	 bland	 annat	

på	Statens	Museum	for	Kunst	och	Sönderjyllands	
Kunstmuseum	 i	 Danmark	 samt	 Malmö	 Konst-
museum.	Han	kommer	i	denna	sin	första	separat- 
utställning	i	Sverige	att	visa	nära	hundra	nya	akva-
reller,	 vissa	 av	 dem	 i	 stort	 format,	 och	 keramik.	
Alla	 dessa	 verk	 är	 speciellt	 skapade	 för	Nordiska	
Akvarellmuseet.	Vi	kommer	också	att	möta	konst-
nären	och	hans	bildvärld	i	en	publikation	och	en	
film	som	spelades	in	i	hans	ateljé	i	Berlin	i	slutet	
av	förra	året.

ADAM SAKS
Lonestar 22 februari - 19 april

Välkomna till vernissage  
21 februari kl 14!
Tyvärr	har	vernissagekortet	till	Adam	Saks	utställ-
ning	 inte	hunnit	bli	klart	att	skickas	med	Akva-
rellspegeln	 denna	 gång.	 Men	 Vänföreningens	
medlemmar	 är	 naturligtvis	 som	 vanligt	 mycket	
välkomna	till	vernissage	21	februari	kl.	14.



Sön 1.2 kl 15 
Svit för små fåglar och spår av ristningar	Musik	
och	 dans	 från	 festivalen	 ”Nu;	 flute”	 i	 Göteborg,	
där	 man	 presenterar	 flöjtens	 bredd	 i	 världsmusi-
ken	och	i	möten	med	dans,	videokonst	och	teater.	 
Anders	 Hagberg	 och	 Christian	 Jormin	 flöjter,	 
sopransax,	slagverk,	piano,	elektronik.	Anna	Wen-
nerbeck	dansar	solodans	ur	”Spår	av	ristningar”.

Lör 7.3 kl 14 
Bildens magi	Björn	Springfeldt,	ordförande	i	stif-
telsen	Nordiska	Akvarellmuseet,	 berättar	 i	 utställ-
ningen	om	Adam	Saks	bildvärld.

Tors 19.3 kl 19 
Frida Kahlos konst	Museichef	Bera	Nordal	 före-
läser	 om	 en	 konstnär	 som	 satt	 djupa	 spår	 konst-
världen.

Tors 2.4 kl 19 
Elsa Beskow	 Ett	 samtal	 mellan	 museichef	 Bera	
Nordal	 och	 forskaren	 Joanna	 Persman	 inför	 
sommarens	utställning.

Trygghet eller kaos? 
Tre samtalsprogram i den s.k. Amenserien 
om människans villkor och plats i universum. 
Samtalsledare: Dag Tuvelius, chefredaktör 
för Kyrkans tidning och magasinet Existera.

Tors 5.2 kl 19
Kristendom för ateister	Olle	Carlsson,	präst	i	All-
helgonkyrkan	i	Stockholm,	har	arbetat	i	många	år	
för	att	ge	människor	utrymme	för	andlig	 längtan,	
oavsett	hur	den	ser	ut.	Om	sökandet	efter	mening,	
tillit	och	helhet	i	vår	tid.

Tors 5.3 kl 19
I trygghetsnarkomanernas land	David	Eberhard,	
överläkare	i	psykiatri	och	författare,	i	samtal	om	sin	
måhända	provocerande	syn	på	vad	han	kallar	”det	
svenska	paniksyndromet”.

Tors 16.4 kl 19
Ögon känsliga för stjärnor Astronomen	och	 för-
fattaren	 Marie	 Rådbo	 i	 samtal	 om	 kosmos,	 dess	 
födelse	och	utveckling	samt	om	vetenskap,	förund-
ran	och	teorier	om	människans	plats	i	universum.

Dessutom: 
Dans,	musik	&	mat	från	Japan,	teaterföreställning-
arna	Shirley	Valentine	och	Gycklaren	(om	skådespe-
laren	Nils	Poppes	liv),	program	för	barn	och	Visor	
vid	 vatten.	Mer	 information	 se	museets	 broschyr	
för	våren	och	sommaren	2009	och	hemsidan.
Obs! Vänföreningens medlemmar har rabatt på 
programinträdet!

Öppettider på Nordiska Akvarellmuseet: 
September - april:	Tisdag-söndag	kl	12-17.	 
Måndag	stängt.	Helgdagsaftnar	kl	12-16.	Särskilda	 
öppettider	vid	storhelger,	se	hemsida.	Vid	perioder	av	
utställningsbyte	är	museet	stängt.

Tel.	+46(0)304	–	60	00	80		•		Fax	+46(0)304	–	60	00	99

www.akvarellmuseet.org		•		info@akvarellmuseet.org

Vänföreningens medlemmar har fri entré till museets  
utställningar.

Allmänna visningar av utställningarna.  
Onsdag,	lördag	&	söndag	kl	14.	Sommartid	dagligen.

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

akvarellspegeln
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: Carl-Axel Lago, 0707 33 79 61  E-post:  carlaxel.lago@telia.com 
För adressändringar kontakta Barbro Erikson, tel: +46(0)303 77 02 44
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Sverige
Porto betalt
Port payé
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AXPLOCK UR PROGRAMFLORAN VÅREN 2009 


