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2.3 – 4.5 2014 FLYENDE HAMLET /
I HUVUDET PÅ OLLI LYYTIKÄINEN
I vårens omfattande retrospektiva utställning möter
vi en unik konstnär som förenade popkonstens skämt
med surrealismens djup, sökte inspiration i musiken och
behandlade Kalle Anka med samma allvar som Hamlet.
Olli Lyytikäinen (1949-87) var målare, tecknare och
fotograf. I hans fantasieggande akvareller går humor
och klarsyn hand i hand. Sedan debuten i början av
70-talet har hans skicklighet och säregna uttryck uppskattats av såväl publik som kritiker.
Lördag 22.3 & 26.4 kl 14 visas utställningen av Björn
Springfeldt, ordförande i Nordiska Akvarellmuseets
styrelse och curator för utställningen.

Eva Lindström, Ur boken Jag rymmer, 2006

2.3 – 4.5 2014 EXPONERINGAR /
UR MUSEETS SAMLING

Olli Lyytikäinen, Porträtt av pojkarna, 1971

Varmt välkommen till vernissage
lördag 1 mars kl 14
Museichef Bera Nordal hälsar välkommen
och presenterar utställningen.

Nordiska Akvarellmuseets konstsamling är en levande
och viktig del av verksamheten. Den utgör en nordisk
konstskatt som växer från år till år. I vårens urval visas
verk som på olika sätt anknyter till den fotografiska
tekniken. De är hudnära studier som med vattenfärg och
videokamera framkallar drömlika scenarier med inneboende tvetydigheter.

Visning för Vänföreningen
Fredag 28 februari kl 18

akvarellspegeln

Kallelse till årsmöte
Vänföreningens årsmöte hålles SÖNDAG 16 MARS 2014 kl. 13
i Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn
Program:

• Årsmöte.
• Dragning i Vänföreningens konstlotteri.
• Information om museets utställningar, framtida
utveckling och marknadsföring.

Vänföreningens årsmöteshandlingar kommer att delas
ut i anslutning till mötet.
Välkomna till årsmötet!
Vänföreningens styrelse

Dagordning för årsmötet 2014
1.
2.
3.
4.

Föreningens ordförande öppnar mötet
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Prövning av mötets behöriga utlysande
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

9. Beslut om verksamhetsplan för 2014
10. Beslut om budget för verksamhetsåret 2014
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, skall vara styrelsen
tillhanda senast 2 veckor före årsmötet
16. Mötet förklaras avslutat

8. Fastställande av årsavgifter för fysisk respektive
juridisk medlem

Verksamhetsberättelse 2013
Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseets ändamål är att genom
olika tjänster stödja Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn.
Vänföreningens styrelse har haft åtta protokollförda
sammanträden: 7 januari, 6 mars, 29 april (konstituerande), 29 april, 10 juni, 28 augusti, 16 oktober,
5 december och årsmöte 17 mars.
Styrelsen 2013
Per Jensnäs ordförande, Barbro Carlsson volontärer/
sekreterare, Kerstin Andersson kassör, Barbro Erikson
medlemsregister/utskick/konstinköp, Monica Pettersson utskick/medlemsregister, Carl-Axel Lago redaktör/
vice sekr./resekommitté, Cerold Johansson konstinköp/
redaktion, Barbro Arén Svanvik konstinköp/resekommitté/suppleant, John Gunnar Ericsson suppleant,
Karin Guttman medlemsregister/suppleant, Renate
Bergius suppleant, Sofia Olofsson och Daniel Lindell
Akvarellmuseets representanter.
Agneta Björkman revisor, Inger Johansson revisor och
Lars-Erik Ek revisorssuppleant.
Medlemsantal

Under år 2013 har vänföreningen haft 906 medlemmar.
För att öka medlemsantalet har ett erbjudande om
medlemskap 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 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 konstresor gick till Oslo 21-22 september och
Köpenhamn och Louisiana den 7-8 december.
Hemsida

Vänföreningen har förnyat och utökat hemsidan på
nätet. Adressen är: www.akvarellmuseetsvanner.se.
Ny adress för medlemskontakter:
kontakt@akvarellmuseetsvanner.se.
Akvarellspegeln
Akvarellspegeln har utkommit med fyra nummer under
året och genom den informeras medlemmarna om
vänföreningens och museets olika aktiviteter.

Vänföreningens styrelse

akvarellspegeln

Amen 2014 på Nordiska Akvarellmuseet
Estradsamtal kring samhälls- och existentiella frågor,
hopp och framtidstro med inbjudna gäster.
Samtalsledare Johan Ernstson, kyrkoherde Svenska Kyrkan Tjörn.

Torsdag 10.4 kl 19

Måndag 15.5 kl 19

Marika Griehsel, journalist och dokumentärfilmare

Lars Lerin, konstnär

Afrika – Framtidens kontinent

Det mörka ljuset

Marika Griehsel var SVT:s korrespondent i Sydafrika 1990-2001,
varifrån hon ofta rapporterade
om aidsepidemin och dess konsekvenser, svältkatastrofer och
kvinnors utsatthet i krig, men
också om Afrika som hoppets,
kraftens och framtidens kontinent.

Som en av Sveriges mest
älskade konstnärer har
han tolkat det nordiska
vemodet i övergivna gårdar, kalhyggen och karga
60-talslängor. Han har
Lars Lerin Foto: Manoel Marques
också under sina många
resor fångat ljus och färg bl. a. i Indien, på Island och i
Iran. Ett samtal om det mörka ljuset i bild, ord och liv.

Marika Griehsel Foto: Magnus Aronson

Måndag 5.5 kl 19

Begränsat antal platser.
Gratisbiljetter förbokas på Nordiska Akvarellmuseet.

Tom Alandh, journalist och dokumentärfilmare

Att bära en berättelse
Han har producerat nära 100 filmer och porträtterat
såväl missbrukare och hemlösa som statsminister
Olof Palme och artisten
Monica Zetterlund, alla
med samma värme och
respekt. Alandh tilldelades Stora Journalistpriset
1987, Guldpennan 2001
och Torgny Segerstedts
frihetspenna 2011.
Tom Aland Foto: Leif R Jansson, Scanpix

Lördag 5.4 kl 15
KLANGVÄRLDAR - EN MUSIKALISK
FÖRELÄSNING OM KAIJA SAARIAHO OCH
ESA-PEKKA SALONEN
Konstnären Olli Lyytikäinen fann inspiration i musiken, och många av hans verk anknyter direkt till den
musikvärld som omgav honom. Han hade särskilt
nära kontakt med två av dagens internationellt mest
hyllade tonsättare. Kaija Saariaho skapar en trollbindande värld av harmoniska klangfärger och Esa-Pekka
Salonen laddar sina verk med en unik energi.

PRATA/SKAPA
Konstkvällar på Nordiska Akvarellmuseet

2014

EN TORSDAGSKVÄLL I MÅNADEN PLOCKAR VI FRAM
ETT ORIGINALVERK UR VÅRT KONSTARKIV.
WORKSHOP, FIKA OCH SAMTAL I FRIA VERKSTADEN.
KL. 17-19, KOSTNADSFRITT
23.1
20.2
20.3
24.4
22.5
26.6
24.7
21.8
18.9
23.10
20.11
18.12

LISA JEANNIN - THE TEENAGER
IAN MCKEEVER - EMANATIONS, NO 18
ANNE BIRTHE HOVE - MASK 1
ARTO KORHONEN - CALVIN KLEIN
ARNE ISACSSON - ATLANTLUFT
LINE BERGSETH - BLOMSTER OCH OGRÄS
BERND KOBERLING - BLOOMING MELANCHOLY (45)
VANESSA BAIRD - I JUST FOUND OUT ABOUT LOVE
ROBERT LUCANDER - HE IS ABLE TO KEEP HIS
VARIOUS ROLES SEPARATED
LEIKEN VIK - SOUL
ELINA MERENMIES - UNTITLED
TORGEIR HUSEVAAG - UR SERIEN GENERASJONER

Vi ses!

Boel Adler, sångerska, musikjournalist och radioproducent, föreläser, visar bilder och bjuder på musikaliska smakprov.
Fri entré. Arr. Nordiska Akvarellmuseet / Vänföreningen
Nordiska Akvarellmuseet

nordiska akvarellmuseet
www.akvarellmuseet.org / 0304 - 60 00 80

PLATS PÅ MUSEETS SCEN
lördagen den 22 mars klockan 17.00
Vänföreningen arrangerar en medryckande
popmusikalisk resa genom 60-talet.
Entré 100:-. Förbokning Nordiska Akvarellmuseet.

Nordiska Akvarellmuseets Nyhetsbrev!
Kära vänner. Nu i slutet av januari gick vårt första
nyhetsbrev ut till dem som anmält sitt intresse.
Tanken är att vi en gång i månaden ska delge nyheter
om museet och även berätta om de aktiviteter som äger
rum under kommande månad. Gå gärna in och anmäl
er på vår hemsida, www.akvarellmuseet.org. Klicka på
länken Nyhetsbrev längst ner på sidan i det grå fältet så
kommer ni till ett formulär där er mejladress efterfrågas.
Ett enkelt sätt att hänga med i vad som händer i huset.
Lev väl!
Daniel Lindell, kommunikatör
Ps. Om någon vill ha nyheterna i sin brevlåda istället
för på datorn så låt oss veta det. Skicka i så fall
namn och adress till Nordiska Akvarellmuseet, Södra
Hamnen 6, 471 32 Skärhamn. Märk kuvertet med
Nyhetsbrev. Ds.

Ge bort ett medlemskap i
Vänföreningen som present!
Köp ett presentkort genom att betala in 175:på föreningens bg 5014-8139 och ange din väns adress.
Medlemskort skickas separat med post.

Visst vill Du vara medlem
i Vänföreningen?!!

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

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.

Bäste föreningsvän!
För att bli ännu bättre att informera om museets många
aktiviteter vill vi i Vänföreningen gärna ha din E-postadress som komplement till vårt medlemsregister.

Sänd till: ordfor@akvarellmuseetsvanner.se

• 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.

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

• 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 information.

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

Boab Tryckeri. Skärhamn

akvarellspegeln

