
8.2 – 3.5 
DET VAR FYRA GÅNGER… 
EVA, HARRIET, KITTY, NADJA
Som en linje i arbetet med den traditionella och samtida 
akvarellkonsten har Nordiska Akvarellmuseet ett särskilt 
fokus på bildberättande för barn och unga. Det var fyra 
gånger... Eva, Harriët, Kitty, Nadja är den femte utställ-
ningen med detta tema i blickpunkten. Här möter vi  
fyra konstnärer och bilderboksskapare från fyra europe-
iska länder, alla med ett djupt personligt bildspråk och 
berättelser som utmanar och förundrar. I utställningens 
rum kommer de att presentera sina böcker, men också 
helt andra sidor av sina konstnärskap. De har valt att  
arbeta tillsammans och låta sina olika världar kollidera 
och mötas i ny konst, nya bilder och nya berättelser.  
De fyra konstnärerna är Eva Lindström (Sverige),  
Harriët van Reek (Nederländerna), Kitty Crowther  
(Belgien) och Nadja (Frankrike).

8.2 – 3.5 
SPÅR – UR MUSEETS SAMLING
Nordiska Akvarellmuseets konstsamling är en skatt 
som växer från år till år. Sedan invigningen år 2000 har 
verk av ett hundratal konstnärer köpts in. I vårens urval  
koncentrerar vi oss på själva tekniken och på material-
undersökningar. Det handlar om akvarell som spår av 
ett möte mellan pigment, vatten och papper, men också 
om akvarell som experiment med överraskande material 
som vanligtvis inte finns i den traditionella akvarellistens  
målarlåda. Vi följer hur konstnärer i olika generationer 
arbetar med färg och form, med linjer och ytor. De ska-
par effekter genom att ena gången kalkylera ut resultatet 
på förhand och andra gången förlita sig på slumpens 
koreografi. Vi spårar hur form och innehåll påverkar  
varandra och vävs samman till nya betydelser.

22.2 - 3.5  
DR LAKRA
Dr Lakra är Jerónimo López Ramirez artistnamn. Han 
är en internationellt erkänd konstnär från Mexiko som  
började sin konstnärsbana som tatuerare. Sedan tiden som  
tatuerare har Dr Lakra utökat sin repertoar med mural-
målningar och ett stort antal konstverk på papper. I sina 
verk använder han gamla tidningar, bioaffischer, vykort, 
pinuppor, hälsotidskrifter och annat material från popu- 
lärkulturen, som kombineras med bilder av demoner, 
skelett och andra spöklika gestalter från tatuerings- 
konstens formspråk. Dr Lakra medverkade i museets ut-
ställning Mexiko – Poesi och politik 2011.
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Verksamhetsberättelse 2014
Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet har till ändamål att genom olika tjänster 

stödja Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn

Program:
• Bildspel av Tjörns kulturskolas akvarellister som  
 presenterar temat ”Fyrar och fiskar” från hösten 2014.  
 Måleri på gamla sjökort.

• Museets chef Bera Nordal berättar om vårens och  
 sommarens utställningar

• Årsmöte

• Dragning i Vänföreningens årliga konstlotteri

Vänföreningens årsmöteshandlingar kommer att delas ut 
i anslutning till mötet

Välkomna till årsmötet!   Vänföreningens styrelse

Dagordning för årsmötet 2015
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 revisionsberättelse
7.  Beslut om 
 •  Fastställande av resultat- och balansräkning
 •  Vinst eller förlust enligt den fastställda  
   balansräkningen

 •  Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
8.  Fastställande av årsavgifter för fysisk respektive  
 juridisk medlem

9. Fastställande av verksamhetsplan för 2015
10.  Fastställande av budget för verksamhetsåret 2015
11.  Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till  
 årsmötet
12.  Val av ordförande, styrelseledamöter och styrelse-   
 suppleanter

13.  Val av revisorer och revisorssuppleant
14.  Val av ledamöter till valberedning varav en utses  
 till sammankallande

15. Ärenden som medlem väckt ska vara styrelsen  
 tillhanda senast 2 veckor före årsmötet

16.  Mötet förklaras avslutat

Kallelse till årsmöte
Vänföreningens årsmöte hålles SÖNDAG 15 MARS 2015 kl. 13 

i Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn

Styrelsen 2014
Per Jensnäs ordförande, Barbro Carlsson volontärer/
sekreterare, Kerstin Andersson kassör, Barbro Erikson 
medlemsregister/utskick/konstinköp, Monica Petters-
son utskick/medlemsregister, Carl-Axel Lago redaktör/
vice sekr./resekommitté, Cerold Johansson konstinköp/
redaktion, Berit Erenstedt konstinköp/suppleant, John 
Gunnar Ericsson suppleant, Karin Guttman medlems-
register/suppleant, Renate Bergius suppleant och 
Daniel Lindell Akvarellmuseets representant. Inom  
styrelsen finns en arbetsgrupp för framtidsfrågor. 
Agneta Björkman revisor, Inger Johansson revisor och 
Lars-Erik Ek revisorssuppleant.

Medlemsantal 
Under år 2014 har Vänföreningen haft 1008 medlem-
mar. För att öka medlemsantalet har ett erbjudande 
i form av presentkort skickats ut tillsammans med 
Akvarellspegeln. En uppskattad gåva att ge bort.

Valberedning 
Birgit Åhs sammankallande, Solveig Börjesson och 
Gun Brorsson.

Volontärerna 
Under året har ca 30 volontärer arbetat vid disken i 
museets entré. Medlemmar från Vänföreningen har 

även hjälpt till vid museets vernissager och fungerat 
som museivärdar under utställningar samt medverkat 
vid utskick av Akvarellspegeln.

Konstresa 
Årets konstresa gick till Köpenhamn och Louisiana  
6-7 december.
Arrangemang 
Vänföreningen har arrangerat ”Klangvärldar, en musi-
kalisk föreläsning om Kaija Saariaho och Esa-Pekka 
Salonen” tillsammans med museet. Under året har  
också två musikföreställningar, ”The Sleepwalkers, 
popmusikalisk resa genom 60-talet” och ”Lördagsswing 
med Jazzå Vi”, samt ett föredrag med filmvisning  
”Med Explorer of Sweden genom Nordostpassagen”, 
arrangerats.
Akvarellspegeln 
Akvarellspegeln har utkommit med fyra nummer  
under året och genom den informeras medlemmarna 
om Vänföreningens och museets olika aktiviteter.

Hemsida 
Adressen är www.akvarellmuseetsvanner.se.  
Adressen för medlemskontakter är  
kontakt@akvarellmuseetsvanner.se
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AMENSAMTAL / SOM OM VI HADE GLÖMT  
Estradsamtal om samhälls-, kultur- och existentiella 
frågor. Vårens tema: öppenhet, mångfald, tolerans 
och demokrati. Samtalsledare Johan Ernstson, kyrko- 
herde, Svenska Kyrkan Tjörn.  
Arr. Svenska Kyrkan Tjörn, Tjörns kommun,  
Studieförbundet Sensus & Nordiska Akvarellmuseet

TORSDAG 12.3 KL 19
Pierre Schori / Minnet och elden 
Pierre Schori har arbetat med frågor om fred, bistånd 
och mänskliga rättigheter både på hemmaplan och ute i  
världen under större delen av sitt yrkesliv. 

ONSDAG 25.3 KL 19
Daniel Poohl / Expo
Daniel Poohl är chefredaktör för den politiskt 
obundna tidskriften Expo, Årets Tidskrift 2010. Han 
föreläser över hela landet och medverkar ofta i medier 
som sakkunnig i  frågor om extremism.

TISDAG 14.4 KL 19
Heléne Lööw / Minnet och morgondagen – 
nazismen i Sverige
Heléne Lööw menar att i tider av oro, föränd- 
ringar och osäkerhet i samhället lämnas utrymme 
för militanta nationalistiska rörelser  att sprida sitt  
budskap. 

Fri entré, begränsat antal platser.
Restaurang Vatten serverar soppa med nybakat bröd  
för 95 kr kl 18 - 21.

 

BERÄTTELSENS HEMLIGHET Det löper en 
tråd av berättande genom vårens utställningar, och 
det sägs att varje människa äger en egen historia. Den 
kan förmedlas på många olika sätt genom bild, poesi,  
musik, film och kroppskonst. I vårens program får vi stifta  
bekantskap med några av dessa berättelser.

LÖRDAG 14.2 KL 16
A Love Story / Jens Fänge / Föreläsning
Arr. GoldDigger Productions / Nordiska Akvarellmuseet

SÖNDAG 1.3 KL 16
Bilder Symboler Magi / Heidi Hay & 
Lene Hay / Föreläsning
Arr. Nordiska Akvarellmuseet

LÖRDAG 11.4 KL 16
Uppvaknandet / Nino Mick, poet & 
Anna Jadéus, musiker
Arr. Nordiska Akvarellmuseet / Tjörns kommun

Lördag 21 mars kl 17.00. Tillbaka på begäran!

THE SLEEPWALKERS
Förra årets uppskattade popmuskaliska resa genom 
60-talet är tillbaka. Entré 120 kr
Förbokning Nordiska Akvarellmuseet 0304-60 00 80

Lördag 28 februari kl 17.00 
JAVA GOSPEL FRÅN GÖTEBORG
Vi välkomnar Java Gospel under ledning av Malin 
Abrahamsson och njuter av en svängig eftermiddags- 
konsert. Entré 120 kr
Förbokning Nordiska Akvarellmuseet 0304-60 00 80

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

www.restaurangvatten.com 

nordiska akvarellmuseet

Konstkvällar på Nordiska Akvarellmuseet 2015
PRATA/SKAPA
EN TORSDAGSKVÄLL I MÅNADEN PLOCKAR VI FRAM 
ETT ORIGINALVERK UR VÅRT KONSTARKIV.  

WORKSHOP, FIKA OCH SAMTAL I FRIA VERKSTADEN.
KL. 17-19, KOSTNADSFRITT

19.2   THE ICELANDIC LOVE CORPORATION – THE EGGS
19.3   ASTRID SVANGREN – UR SERIEN ATT ÖVERSÄTTA
23.4   ADAM SAKS – BUTTERFLY
21.5   ULF ROLLOF – UR SERIEN CALENDAR DRAWINGS
25.6   ERLAND BRAND – SJÄLVPORTRÄTT

www.akvarellmuseet.org / 0304 - 60 00 80

Vi ses!

I VÄNFÖRENINGENS REGI

PÅ AKVARELLMUSEETS SCEN



Fredag 8 maj  
Avresa från Akvarellmuseet i egen buss (med på hela 
resan) via Göteborg. Lunchstopp Ödeshög (exkl.).  
16.30 Avresa Stockholm – Helsingfors Viking Line,  
del i dubbelhytt insides,  
Viking Buffé (inkl. med dryck).

Lördag 9 maj 
Sjöfrukost (inkl.) 10.10 Ankomst Helsingfors (finsk tid). 
10.30-13.00 Guidad rundtur i Helsingfors med besök i 
Tempelplatsens kyrka som 
är insprängd i berget i 
hjärtat av Helsingfors. På 
grund av sin speciella arki-
tektur är kyrkan, som blev 
färdig 1969, en av huvud-
sevärdheterna i Helsing-
fors. Kyrksalen täcks av 
en kupol draperad med kopparband som stöds i bergs-
väggarna med balkar av armerad betong. Innerväggarna  
består av skrovliga klippor och en mur av huggen sten. 
På förmiddagarna sprider sig ljuset från fönsterraden 
som omger takkanten till altarväggen, där altartavlan 
utgörs av en bergsspricka från istiden. Ett av Helsing- 
fors viktigaste arkitektoniska objekt. 

Lunch (exkl.) 

Efter lunch möjliga besök på (entré exkl.):
Konstmuseet Ateneum
På Ateneum kan man beundra mästerverk från den fin-

ländska konstens guldålder 
samt modernismen, bl.a.  
Albert Edelfelt, Akseli  
Gallen-Kallela och Helene 
Schjerfbeck. Ateneum är en 
del av Finlands National-
galleri. 

Kiasma 
Finlands största museum för samtidskonst utgör en 
del av Finlands Nationalgalleri. Kiasma byggdes åren 
1996-98 och är ritad av den amerikanska arkitekten  

Steven Holl. Hela museet 
är byggt i vitmålad betong 
och tanken bakom arki-
tekturen är att den ska tala 
ljusets språk. Byggnaden 
har fått sitt namn av den 
grekiska bokstaven chi och 
ordet för ”korsning” vilket 
baserar sig på arkitekten Steven Holls koncept, där han 
arbetar mycket med att planera ytor och former utifrån 
det naturliga ljuset. Museets mål är att göra nutidskonst 
mera känt och höja dess status. År 2006 hade museet 
234 213 besökare, vilket gjorde det till Helsingfors mest 
besökta museum. Vid 2011 har Kiasma haft mer än tre 
miljoner besökare.

17.30 (finsk tid) Avresa Helsingfors – Stockholm 
Viking Buffé (inkl. med dryck).

Söndag 10 maj  
Sjöfrukost. 10.00 Ankommer Stockholm. Hemresa

Pris: inkl. bussresa, färjeavgifter, del i dubbelhytt insides, 
lokalguide, 2 frukostar, 2 middagar, 2300:-/pers.  
 
Anmälan: Jörlanda Buss 0303-506 00,  
info Carl-Axel Lago 0303-833 10
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akvarellspegeln
Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet, Södra Hamnen 6, SE-471 32  Skärhamn, Sverige.  
PlusGiro 7 30 60-6. Bankgiro 5014-8139. Ibannummer SE95 8000 0835 6807 3054 4814. Bicode SWEDSESS 
Medlemsavgift: 175:- för enskild medlem och 300:- för makar/sambor
E-post:  kontakt@akvarellmuseetsvanner.se   Hemsida: www.akvarellmuseetsvanner.se 
Redaktör och ansvarig utgivare: Carl-Axel Lago +46 (0)707 33 79 61  E-post:  carlaxel.lago@telia.com 
För adressändringar kontakta Barbro Erikson +46(0)303 77 02 44

Visst vill Du vara medlem
i Vänföreningen?!!

Medlemsförmåner:
•	 Se	utställningarna	före	alla	andra	genom	att	Vänföreningens		
 medlemmar får exklusiv visning kl 18.00 dagen före  
 vernissagedagen.

•	 Gratis	årskort	som	gäller	alla	utställningar	under	året.

•	 Medlem	erhåller	20	%	rabatt	på	avgiften	för	akvarellkurserna		
 för vuxna (visa medlemskort).

•	 Medlem	erhåller	20	%	rabatt	på	entréavgiften	till		 	
 museiarrangerade kulturprogram (visa medlemskort). 

•	 Rabatt	motsvarande	G-P:s	läsvärdesrabatt	på	aktuella	kataloger	 
 (gäller ej dem som redan har G-P:s läsvärdeskort).

•	 Medlem	deltar	i	Vänföreningens	årliga	konstlotteri.

•	 Tillgång	till/deltagande	i	föreningens	konstresor.

•	 Akvarellspegeln	4	nr/år.

•	 Medlemsavgift	175:-	för	enskild	medlem	och	300:-	för	makar/	
 sambor. PlusGiro 7 30 60-6. Bankgiro 5014-8139. 

•	 Vänföreningens	hemsida	www.akvarellmuseet-vanforeningen.se		
 ger mer informa tion.

Konstresa till Helsingfors 8-10 maj 2015
Tema: Bild / arkitektur

Med denna Akvarellspegel bifogas medlemskort 
till dem som betalat in sin avgift före årsskiftet.  
Till övriga kommer medlemskortet efter hand.


