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Våren 2018 på Nordiska Akvarellmuseet

Gunilla Bergström, ur boken Hur långt når Alfons?, 2002 

Nordiska Akvarellmuseet

Nordiska Akvarellmuseet önskar alla Vänner God Jul och Gott Nytt År!
Från oss alla till er alla: Varmt tack för gott samarbete och ett ovärderligt stöd under året som gått!

Utställningen Japan – naturens ande avslutas 28 januari, och 
denna årets första månad är fylld av aktiviteter: nyårsverkstad, 
japansk animerad film och föreläsningar om bl.a. Naturens roll 
i Japan och om det japanska nationalplagget kimono. 
Se www.akvarellmuseet.org/aktiviteter

11.2 – 15.4 2018
GUNILLA BERGSTRÖM, BILDERBOKSSKAPARE: 
”JAG SKA BANNE MEJ RITA SJÄLEN...” 
Denna djärva tanke blev fröet till ett 40–tal barnböcker 
som hon hittills har skrivit och illustrerat. Alla gestaltar 
oförglömliga karaktärer, varav Alfons Åberg är den mest 
älskade. 
För första gången någonsin presenteras Gunilla Berg-
ströms originalverk på ett museum. 
Utställningen handlar om form och innehåll i hennes 
skapande och vi söker böckernas ursprung genom att 
visa förlagorna med avtryck av konstnärens unika hand-
arbete. Gunilla Bergström använde t.ex. collage som be-
rättande element långt innan den digitala tekniken blev 
vanlig inom illustrationskonsten. 
Hennes bilderböcker om Alfons Åberg, en förskolepojke 
som lever tillsammans med sin ensamstående pappa, 
blev en stor svensk och internationell framgång. Gestal-
terna befinner sig i en vardag som vi lätt känner igen och 
frågorna som ställs är existentiella och gäller alla åldrar: 

utanförskap. Rädslor. Kamratskapets olika sidor. Familje- 
livets oväntade komplikationer. Lyckans universella 
principer. 
Böckerna om Alfons Åberg har översatts till ett trettiotal 
språk och utgör merparten av Gunilla Bergströms pro-
duktion. Parallellt med bilder från dessa berättelser visas 
utvalda verk ur hennes övriga konstnärskap.

Visning för Vänföreningen
Bera Nordal

Fredag 9 februari kl 18

OBS! - NY MEDLEMSAVGIFT 2018 - ENSKILD MEDLEM 200:-  /  PAR 350:-  /  FÖRETAG 2.000:- OBS!



akvarellspegeln

I samband med att ett Nordiskt Akvarellmuseum skulle 
byggas i Skärhamn på Tjörn, bildades Vänföreningen 1995. 
Medlemsavgiften har sedan dess varit oförändrad och för 
2018 blir det en höjning till 200:- för enskild,  350:- för  
makar/par och 2.000:- för företag. 

December igen! Ja det känns som tiden rusar. Kan-
ske ibland lite för fort. Så här års tittar vi gärna till-
baka på det som passerat och glatt oss under vår,  
sommar, höst och vinter. Underbara utställningar som  
vi uppskattat; Birgit Broms, Knutte Wester, Arne Isacsson 
och de sex japanska konstnärerna. Museet har blivit den  
naturliga kulturmötesplatsen i Skärhamn med verkstä-
der, kurser, föredrag, teater och musikevenemang. Vän-
föreningens sommarjazz blev återigen en succé med 
konsert och dans tillsammans med The Bandwagon Swing  
Orchestra från Stock-
holm och dansarna 
Anne och Gaspar 
från Göteborg.

I väntan på julen var 
rubriken på Vänför-
eningens julkonsert 
på museet första ad-
ventsöndagen. En 
näst intill fullsatt  

salong fick uppleva och njuta av många svenska jul- 
klassiker blandat med känslosamma dito från Irland blan-
dat med lite från Amerika och England. En stämnings-
full och glad konsert med Mikael Dunder, Stefan Thedin 
tillsammans med Knut & Maria – alla lokala musik- 
begåvningar från Tjörn.

Ute är det mörkt och grått nu i december. Men med 
många ljusinstallationer i fönster och trädgårdar lyfter 
det humör och inspiration i väntan på julens ankomst.

Utställningen Japan – naturens ande är mycket upp-
skattad med överraskande upplevelser bland verken.  
Hela hösten har det bjudits på föreläsningar och fil-
mer med tema Japan. Alla mycket välbesökta med 
många tillresta gäster. Utställningen visas hela januari 
innan muséet möblerar om för att visa oss Alfons Åberg  
under vårmånaderna. Sommarens tema blir Rolig  
Nordisk samling. Det blir en utställning med brett spektra 
från museets egna samling. Under hösten sedan får vi 
uppleva Maria Nordin.

Styrelsen tackar för i år och sänder varma helghälsningar 
till alla våra 974 medlemmar, till alla aktiva volontärer 
och till hela muséets fantastiska personal. 

                                                                      Per Jensnäs

Ordföranden har ordet

Med denna Akvarellspegel bifogas inbetalningskort  
för årsavgiften 2018. Avgiften är ändrad, 200 kr för en-
skild medlem, 350 kr för par och 2000 kr för företag. 
Avgiften sätts in på bankgiro 5014-8139.  
IBAN-nummer SE95 0835 6807 3054 4814. 
Bicode SWEDSESS. 

Vi kommer att skicka ut medlemskortet för 2018 
tillsammans med den Akvarellspegel som kommer ut 
i februari 2018. Ditt medlemskort 2017 kommer därför 
att vara giltigt fram till dess. Årsmötet 2018 äger rum 
söndagen den 18 mars kl 13.00 (mer information i  
kommande Akvarellspegel).

OBS! Glöm inte att skriva ditt namn och gärna ditt  
medlemsnummer. Vi får varje år ett antal inbetalningar 
utan avsändare. 

Årsavgift och årsmöte 2018

Ordförande: Per Jensnäs (vald på årsmötet)
Sekreterare/volontärer: Barbro Carlsson
Vice sekr./redaktör/resekommitté: Carl-Axel Lago
Kassör: Kerstin Andersson
Medlemsregister/utskick/konstinköp: Barbro Erikson
Utskick/medlemsregister: Monica Pettersson

Konstinköp/redaktion: Cerold Johansson
Konstinköp/suppleant: Berit Erenstedt, Ulrika Wallin
Medlemsregister/suppleant: Karin Guttman
Suppleant: John Gunnar Ericsson
Framtidsgrupp: Berit Erenstedt, Carl-Axel Lago,  
Karin Guttman, Per Jensnäs.

Styrelsens arbetsuppgifter fördelades inför kommande verksamhetsår

Ge bort i
julklapp!

1 års medlemskap i Vänföreningen!  
Din julklapp till dina vänner!

Betala in 200:- på föreningens bg 5014-8139 
och ange din väns adress. 

Räcker hela året!

Foto: Britt-Inger Olsson



akvarellspegeln

Den 21 oktober arrangerades Kulturvandringen i Hammarkullen.  
Nordiska Akvarellmuseet var självklart på plats för att hålla pop-
up-verkstad. Med inspiration från Japan-utställningen bjöds alla 
nyfikna att prova på att göra naturen levande i akvarell.

I slutet av oktober bjöd museet in till hantverkskafé och föreläsning 
om Bohus Stickning. Med fika i magen och textila kreationer i  
händerna lyssnade den stora publiken intresserat till Viveka  
Overland från Bohusläns museum. En succé!

Dans, performance, föreläsningar, filmer, teater och musik – allt 
har under hösten 2017 rymts i museets program.

Axplock/tillbakablick – Hösten 2017

Rekordmånga målade onda och goda drakar i årets höstlovsverkstad. Även utställningen fick ett stort antal besökare under höstlovs-
veckan som också innehöll såväl film som ficklampsvisning av konsten i nedsläckta salar.

Origamiverkstaden innan jul.
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akvarellspegeln
Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet, Södra Hamnen 6, SE-471 32  Skärhamn, Sverige.  
Bankgiro 5014-8139. Ibannummer SE95 8000 0835 6807 3054 4814. Bicode SWEDSESS 
Medlemsavgift: 200:- för enskild medlem, 350:- för makar/sambor och 2000:- för företag
E-post:  kontakt@akvarellmuseetsvanner.se   Hemsida: www.akvarellmuseetsvanner.se 
Redaktör och ansvarig utgivare: Carl-Axel Lago +46 (0)707 33 79 61  E-post:  carlaxellago@gmail.com 
För adressändringar kontakta Barbro Erikson +46(0)303 77 02 44

Visst vill Du vara medlem
i Vänföreningen?!!

Vänföreningens syfte är att genom olika tjänster 
stödja Nordiska Akvarellmuseet

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	entréavgiften	till		 	
 museiarrangerade kulturprogram (visa medlemskort). 

•	 20%	rabatt	på	Nordiska	Akvarellmuseets	utställningskataloger		
 till ordinarie pris.

•	 Medlem	deltar	i	Vänföreningens	årliga	konstlotteri.

•	 Tillgång	till/deltagande	i	föreningens	konstresor.

•	 Akvarellspegeln	4	nr/år.

•	 Medlemsavgift	200:-	för	enskild	medlem	och	350:-	för	par/	
 sambor. Bankgiro 5014-8139. 
•	 Vänföreningens	hemsida	www.akvarellmuseetsvanner.se		 	
 ger mer informa tion.

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

Välkommen till Vatten Restaurang & Kafé
i Nordiska Akvarellmuseet. Enkel och ärlig mat.

+46 (0)304 67 00 87   |   www.restaurangvatten.com

Volontärverksamheten 2017

Vänföreningen har nu drygt 40 medlemmar som är 
intresserade av att jobba som volontärer i vår disk på 
museet under sommarutställningen. I år startade vi  
lördagen den 20 maj och var på plats några helger,  
innan vi dagligen hade tretimmarspass. Det blev drygt 
70 pass till 3 september. Utställningen i år handlade om 
Arne Isacsson och hans betydelse för akvarellkonsten.

Museets konstpedagoger hade tidigare visat utställning-
en och informerat alla om allt praktiskt, som hörde till. 
Volontärerna får frågor vid disken av alla slag som t.ex. 
andra sevärdheter, matställen, övernattning m.m. Frågor 
om konsten kan man vidarebefordra till personalen.

Vårt mål är att stötta museet och få nya medlemmar.

Våra volontärer hjälper också till vid utskick av Akva-
rellspegeln och museets vernissagekort och foldrar. När 
museet behöver hjälp vid andra tillfällen, ställer vi upp.

I oktober blir det lunch på Restaurang Vatten för alla. 
Det brukar vara uppskattat.

Ett stort tack till volontärerna, som ställt upp för  
Vänföreningen och Akvarellmuseet. Ni är en avgörande  
faktor, för att vi ska nå vår målsättning.
                                                                       Barbro Carlsson 

Julklappstips – ge bort konst och 
mat till någon du tycker om!  
Vi har satt ihop ett paket som inkluderar årskort till 
Nordiska Akvarellmuseet + finlunch vid ett tillfälle på 
Vatten Restaurang & Kafé. Pris: 275 kr.  
Kan köpas på plats eller genom e-post till  
info@restaurangvatten.com.


