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En svindlande sommar
på Nordiska Akvarellmuseet
Tillbyggnaden färdig
Vinterns tillbyggnadsarbete har genomförts med den
äran av alla inblandade och den nya, efterlängtade konsthallen står klar. Med en hisnande yta på
240 kvm och med rejäl takhöjd har den införlivats
med museets huskropp. Det betyder att museet nu,
för all framtid, har gott om plats att ställa ut
bilder ur den egna samlingen av nordisk akvarellkonst
jämsides med den gästande utställningen.
I sommar heter urvalet Luft & ljus. Ni minns väl gamle
August (Strindberg) och hans diktrader: ”….här rivs
för att få luft och ljus, är kanske inte det tillräckligt?”
Han försökte beskriva det nya, det som skulle komma.
Nya vindar blåser friskt även genom museets salar
denna sommar.

Nya tankar och idéer
I och med utbyggnaden blir samlingssalen nu fri
för nya tankar och idéer även sommartid. Vi startar
med dans och musik och fortsätter med konstföreläsningar spridda över sommaren. Lägg också märke till att
du och dina barn/barnbarn är inbjudna att svänga
era lurviga ben på samlingssalens dansgolv inte mindre
än fyra gånger i sommar, under rubriken Lunchbeat!
I slutet av augusti går startskottet för The Big Draw,
den stora teckningsfesten, och i den nya fräscha
verkstaden kommer ungdomar att träffas på måndagkvällar under sommaren och göra upptäcktsresor i konstens värld.
Läs mer i den nya informationsbroschyren, våren till ära med
ny layout, perfekt för fickan och väskan.

Välkommen till
invigningshelg 26-27 maj!
Program:
Vernissage på sommarens utställningar
med tillhörande spännande happenings på
lördagen, öppet hus för alla med fri entré
och roliga aktiviteter för stora och små
på söndagen.

Visning för Vänföreningen
Förhandsvisning av sommarens utställningar
fredagenden 25 maj 18.00

akvarellspegeln

Ordföranden har ordet
Denna gång tar jag till orda från Addis Ababa i Etiopien,
där jag under några månader arbetar för svenska Röda
Korset med samordning av hjälpinsatser efter förra
årets stora torkkatastrof och även med de mer

Speglar delar av den Etiopiska hären som slog tillbaka Italienska armen i Adwa 1876. Detta
historiska slag firas fortsatt med en helgdag. Etiopien är ett av två länder i Afrika som aldrig
varit koloniserat.

långsiktiga program där Röda Korset stöttar Etiopiska
Röda Korset runtom i landet. Intressant uppgift
med många utmaningar och kulturkrockar. Av
landets ca 85 miljoner människor lever ca 10%
med kroniska behov av mat, vatten och bashälsovård
för sin överlevnad, vilket motsvarar nästan hela
Sveriges befolkning. Etiopien, en av de äldsta av

människans civilisationer, bjuder på en mycket rik
och varierande kultur. Mycket kretsar kring den
koptiska kyrkans influens som i Lalibella och
Axum, men även den muslimska heliga staden
Harar speglar intressant historia, konst och blandade
befolkningsgrupper.
Museet får snart en pånyttfödelse med den nya
tillbyggnaden som öppnas och invigs i samband med
sommarutställningen tillsammans med Bill Violas
videoverk. En spännande sommar att se fram emot att
uppleva Bill Violas spännande och annorlunda sätt att
tolka in känslor med mycket vatteninfluens. Samtidigt
bjuder nu museet på delar av sin egen samling.
Välkommen hela sommaren till Skärhamn med många
nya upplevelser!
Per Jensnäs

Verksamhetsplan 2012
Vänföreningen arbetar för att stödja Nordiska Akvarellmuseet i dess utställningsverksamhet,
kursverksamhet och konstinköp genom styrelsens och medlemmarnas
engagemang samt med ekonomiska årliga bidrag.
Vänföreningen
3 planerar och genomför konstresor under våren och

hösten
3 producerar fyra nummer per år av Akvarellspegeln

med information till medlemmarna
3 har volontärer som informatörer i museets reception

vissa tider under året i samband med museets aktiviteter

3 administrerar hemsidan

www.akvarellmuseet-vanforeningen.se
3 arbetar fortsatt att attrahera nya medlemmar – även

föreningar och företag
3 genomför varje årsmöte ett konstlotteri för

medlemmarna

3 söker samverkan med likasinnade vänföreningar 		

för utbyte av erfarenhet, information och inspiration
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Sommarens utställningar
27.5-9.9
BILL VIOLA, WATER/VATTEN
Livets innersta mysterium engagerar den amerikanske
konstnären Bill Viola. Han föddes 1951 i New York
och har i fyrtio år utvecklat videon som konstform. Han har skapat en mängd oförglömliga
konstverk där intryck av rörliga bilder och ljud
samverkar med utställningsrummet. Lyhörd för sina
inre idéer använder Viola den senaste tekniken
som sitt verktyg samtidigt som han hämtar inspiration
från såväl renässansens kompositioner som zenbuddismens livsåskådning. Vatten och rörelse är
grundförutsättningar för både liv och akvarellkonst.
Utställningen bjuder in till en serie levande bilder där
vattnet och transformationen mellan födelse, liv och
död står i centrum.

27.5-9.9
LUFT & LJUS – ur museets samling
Sommaren 2012 får museet ytterligare en utställningshall. Det höga och ljusa utställningsrummet invigs med
ett rikt urval ur museets samling av samtida
nordisk akvarell. Samlingen är en aktiv och viktig del
av museets verksamhet. Sedan starten har verk
av drygt hundra konstnärer köpts in och målet
är att steg för steg bygga upp en unik nordisk
konstskatt. Flera av de deltagande konstnärerna i
denna utställning arbetar med ljuset från det vita

Astrid Svangren, Att översätta, 2005, Nordiska Akvarellmuseet

Bill Viola. The Messenger, 1996. Video- och ljudinstallation. Färgvideo på vertikal skärm
monterad på vägg i mörkt rum. Förstärkt stereoljud. Foto: Kira Perov.
Installering: Durham Cathedral

pappret och färgens flöde. Många arbetar också
undersökande. Berättelserna är dock vitt skilda, allt
från experiment med material till naturens intryck,
själens vindlingar och samhällsroller. De är kort och gott
samtida berättelser i traditionella tekniker.

Nordiska Akvarellmuseets Vänförening
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Arbetsskiss - Akvarellmuseet

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).

Måla i sommar
10.6, 29.7, 26.8, 7.10, 11.11 kl 13.30-16.30

PROVA PÅ - FÖR VUXNA NYBÖRJARE
En halvdagskurs för dig som vill prova på grunderna
i akvarellmåleri, experimentera med färg och pensel
och bekanta dig med konsten på museet. Pris: 400 kr.
Anmälan till museet senast två veckor före kursdag.

6.7-8.7
MÅLA NORDENS DJUR I AKVARELL /
LENA SHIFFMAN
En kurs för dig som vill få inspiration att måla nordiska
djur i skiftande akvarelltekniker. Kursmoment: färg, ljus,
kontrast, komposition, proportioner. Demonstrationer
varvas med eget måleri. För både nybörjare och mer
erfarna målare. Lena Shiffman är svensk illustratör,
bosatt i New Jersey i USA. Hon har studerat konst och
design i New York och har arbetat som illustratör och
lärare i 20 år. www.lenashiffman.com. Pris: 2 900 kr inkl.
lunch, exkl. material & boende.
Anmälan till museet senast 15.6.

17.8-19.8
PÅ JAKT / TROND EINAR SOLBERG
INDSETVIKEN
En kurs för både nybörjare och erfarna målare där vi
studerar abstraktion och ytor, en värld av struktur och
textur och frågar oss: vad är akvarell? Vi går på jakt efter
ditt eget uttryck, experimenterar med akvarell och forskar i struktur och textur, färg och form. Vi arbetar med
många olika sorters akvarellpapper och färger och ger
tid för diskussion. Kursledaren är konstnär och bosatt i
Norge och Libanon. Assistent: Robert Khoury, grafisk
designer. www.tronde.no Pris: 2 900 kr inkl. lunch, exkl.
material & boende. Anmälan till museet senast 27.7.
Se fler kurser i museets broschyr.

Julresa/Konstresa
till Köpenhamn/Louisiana 8-9 dec.
Information kommer i nästa nummer.
Intresseanmälan till Jörlanda Buss 0303-50600.

• 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 information.

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