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Katja Tukianien, Boom Girl

SERIERNA INTAR MUSEET I JANUARI
Där Penselsagornas vida världar och fantasilandskap tar slut, tar seriernas
mångbottnade värld vid. Den 31 januari inleder Nordiska Akvarellmuseet
jubileumsåret med en stor nordisk serieutställning.
Det bubblar och jäser i seriekonsten. Allt fler människor tecknar och läser avancerande bildberättelser.
Möjligheterna i mötet mellan bild och ord verkar
outtömliga och i dagens nordiska serier finns en
stor bredd i både bilduttryck och innehåll. Det stiligt och elegant tecknade samsas med det barnsligt
gulliga och det medvetet råa, fulsnygga i berättelser
om livet.
Tillsammans med nitton inbjudna seriekonstnärer
bygger Nordiska Akvarellmuseet en utställning som
förändras och utvecklas under utställningstiden. Unika
serieoriginal samsas med verkstäder och konstnärliga
gestaltningar och ett rikt kringprogram med workshops, föreläsningar och konserter.
Deltagare: Anneli Furmark (Sverige), Sara Granér
(Sverige), Simon Gärdenfors (Sverige), Matti Hagelberg (Finland), Nina Hemmingsson (Sverige), Bendik Kaltenborn (Norge), Kolbeinn Karlsson (Sverige)
Knut Larsson (Sverige), Helena Roos (Sverige), gruppen GISP (Island), Liv Strömqvist (Sverige), Katja Tukiainen (Finland), Marko Turunen (Finland), Amanda
Vähämäki (Finland), Ola Åstrand (Sverige), Li Österberg (Sverige).
Amanda Vähämäki
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Vida berättelser ur nordisk konstskatt
Med Penselsagor visar Nordiska Akvarellmuseet verk
av konstnärer Med olika uttryck och akvarelltekniker,
som på något vis inspirerats av allt ifrån skräckfilm till
engelska barnkammarböcker.

består av drygt tusen verk av ett hundratal olika konstnärer, främst nordiska samtidskonstnärer. En konstskatt som växer för varje år.
— Samlingen är en oerhört viktig del av vårt arbete, själva
hjärtat i museet, tillägger Bera Nordal. Idag visas delar
ur samlingen dels i samlingssalen under sommaren,
dels under ett par vintermånader i stora utställningssalen. Resten av tiden vilar verken i magasin. När
utbyggnaden av museet blir verklighet, ska samlingen
kunna visas permanent.
— Då kan man alltid se delar av vår samling, och arbeta
med den mer aktivt hela tiden, både konstpedagogiskt
gentemot skolorna och för publiken.
Utställningen Penselsagor visar verk som tidigare
ingått i separatutställningar på museet.
— Men att nu visa dem tillsammans med andra
konstnärer ger nya perspektiv. Det visar samtidigt
deras styrka.

Michael Kvium, ur serien Flora Danica

Svävande hus, sköra mammor, jättebebisar, abstrakta
färgbad, snårskogar, ordsvall, stärkande resor och
ansikten med oväntat uttryck. Utställningen Penselsagor visar fantasilandskap och vida berättelser av
sexton nordiska konstnärer.

Vanessa Baird (Norge), Saara Ekström (Finland), Åse
Frid (Sverige), Kristinn G. Harðarson (Island), Petri
Hytönen (Finland), Kati Immonen (Finland) Isol (Argentina), Dorte Karrebaek (Danmark), Arto Korhonen
(Finland), Jukka Korkeila, (Finland), Michael Kvium
(Danmark), Peter Land (Danmark), Lena Mattsson
(Sverige) Adam Saks (Danmark), Astrid Svangren
(Sverige), Hannu Väisänen (Finland)

— Detta är en stark och expressiv utställning,
säger Bera Nordal, museichef på Nordiska Akvarellmuseet. Verken ingår i museets egen samling som idag

Anna Berglund, vikarierande informatör
Nordiska Akvarellmuseet

Michael Kvium, ur serien Flora Danica

Kati Immonen, bilder ur familjealbumet
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Vad hittar vi här?
När man besöker ett museum brukar nästan alla titta
in i museets butik. Hur sortimentet ser ut beror
kanske på var i världen man befinner sig och vilken
typ av museum man kommer till. Nu besöker vi
Nordiska Akvarellmuseet. Shopen finns i entréhallen
och syns tydligt.

startset med grundfärgerna rött, gult och blått kan
kanske vara det första trevande försöken till eget
akvarellmåleri. Förutom alla kataloger har museet
även gett ut Byggt på vilja och vatten, en intressant
liten bok som handlar om museets tillblivelse från idé
till invigning.

Vi går in!
Söker man efter presenter finns det mycket
att välja på. Allt exponeras på ett inbjudande sätt. Mitt på
golvet står ett stort bord
och där finns artiklar
med anknytning till
pågående utställning. I
den fasta inredningen
finns tidigare utställningars prylar.

Anne Pira ansvarar för butiken på Nordiska Akvarellmuseet

Anne Pira, konstnär som arbetar som pedagog på
museet, är ansvarig för shopen och inköpen.
Idén med shopen är att spegla museets utställningar
och museets koncept som är vatten och färg. Det gäller
att inte ha för skarpa gränser när Anne t ex beställer
vackra tekannor och designade diskborstar. Vatten,
vatten!
Till utställningen Betrakta växter designade hon en
tygkasse, Betrakta orden, med ca 150 namn på växter
som fanns med. När vi visas runt i den lilla shopen,
får vi kunskap om specialtillverkade smycken och
udda inköpsställen.

Pedagogen och penseldraget är en idébok till
lärare, konstnärer och
kulturinstitutioner om
det skapande samarbetets möjligheter Nordiska Akvarellmuseet
lanserar en ny serie
publikationer, Ars Aqua
där första boken är
Akvarellstudier – Om
mediet, historien och
myterna.

Vi hittar fler faktaböcker, handgjort papper, skrivset
i rött, gult och blått, fantasifullla Poppisdockor från
Sydafrika, Tant Gredelins spetshandskar, tovade stenar,
akvarellringar i många olika färger, ljuvliga hallonsmycken, stiliga smycken av Torun Bülow-Hübe, roliga
lampskärmar av papper, grön näckrosarmatur och
mycket annat. Krabbspön och såpbubblor är populära
sommarartiklar, likaså bilderböcker och pussel.
Alltid något nytt, alltid varierande utbud, alltid ett
genomtänkt sortiment.
Anita Sindler, vänföreningen

Till varje ny utställning producerar museet en gedigen katalog, flera konstkort och en eller flera affischer.
I bassortimentet ingår naturligtvis akvarellpapper,
akvarellfärger och penslar. Allt av god kvalitet. Ett

Öppettider på Nordiska Akvarellmuseet
tisdag-söndag 12-17
måndag stängt
Tel. +46(0)304 – 60 00 80
Fax +46(0)304 – 60 00 99
www.akvarellmuseet.org
info@akvarellmuseet.org
Allmänna visningar av utställningarna
ons, lör & sön kl.14.

VISNING FÖR
VÄNFÖRENINGEN
Förhandsvisning av utställningen
Samtida Nordiska Serier
för vänföreningens medlemmar
fredagen den 29 januari kl.18.
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Avsändare: Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet, Södra Hamnen 6, SE-471 32 Skärhamn

Sverige
Porto betalt
Port payé

Plats för adressetikett

Konstresor 2010

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

Visst vill Du vara medlem
i vänföreningen?!!
Medlemsförmåner:

Jubileum, konst, arkitektur….
Vårens konstresa går till Berlin. Vi åker i
anslutning till Kristihimmelfärdshelgen
13-16 maj med 3 övernattningar på fyrstjärnigt hotell. Kanske Din julklapp i år till Dig
själv och andra kära! Mer detaljinformation i
kommande spegel.

Intresserad och angelägen om plats?
Ring Jörlandabuss för förhandsbokning
0303-50600. Ytterligare info: Carl-Axel Lago
0303-83310

Till hösten…
planeras en resa till Oslo!

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).

•

Rabatt motsvarande GP:s läsvärdesrabatt på

•
•
•

Medlem deltar i Vänföreningens årliga konstlotteri.

Medlem erhåller 20 % rabatt på avgiften för akvarell
kurserna (visa medlemskort).

aktuella kataloger ( gäller ej dem som redan har 		
GP:s läsvärdeskort).
Tillgång till/deltagande i föreningens konstresor
Vänföreningens hemsida
www.akvarellmuseet-vanforeningen.se ger mer
information.

Ni som betalar över internet:

Använd gärna vårt bankgiro 5014-8139.
OBS! Ange namn och medlemsnummer!
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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: 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

Boab Tryckeri. Skärhamn

Till våren…

•

