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Visning för Vänföreningen
Fredag 12 oktober kl 18 med

museichef Bera Nordal.

Foto: Sofia Olofsson

HÖSTEN PÅ MUSEET 14.10 2018 – 27.1 2019
DÄR LIVET SKER – UR MUSEETS SAMLING
Vardagen har inspirerat konstnärer så långt vi känner 
till. I utställningen möter vi konstnärer vars verk ger en 
inblick i det som kan sammanfattas som livets dagliga 
flöde. De skänker oss glimtar av vardagar och berättar 
om öden och erfarenheter som ibland liknar och ibland 
helt skiljer sig från våra egna. Deras konst är fri från sto-
ra gester och fångar istället det som tyst passerar förbi. 

I det lilla bor det stora. Vardagsrealismen kommer dock 
i många skepnader i de presenterade verken. Ibland är 
tonläget allvarligt och nästan vemodigt, ibland är det 
humorfriskt och gäckande. Vardagen kan vara nog så 
dramatisk och dess glädje och tårar speglas i dessa verk. 

Medverkande konstnärer:
Knutte Wester, Jan Hietala, Gunnel Wåhlstrand, Vanessa 
Baird och Kristinn G. Harðarson.

Maria Nordin, On Display, 2018 Akvarell på papper 148 x 212 cm. Foto: Nora Bencivenni / 
Galleri Magnus Karlsson.

Kristinn G. Harðarson, Untitled 2002 Akvarell på papper 28 x 37,5 cm © Konstnären/Nordiska 
Akvarellmuseet

MARIA NORDIN
Akvarellens rikliga flöden är Maria Nordins rätta element. 
Hon väljer gärna stora format, flödande färger och di-
stinkt applicerade valörer. De mest kända verken är när- 
gångna skildringar av människogestalter svepta i rosa 
färgtoner. Bakgrunden brukar vara avskalad. Kropparna 
verkar utslängda i en tom rymd och fångas mitt i en 
rörelse. Ansiktsporträtten är ofta kraftfullt beskurna. 

I Nordins bilder finns både sprödhet och bestämdhet, 
både precision och frihet. Det behagliga och det obehag-
liga ingår på jämbördiga villkor i ett särpräglat formspråk 
som söker sig mot det mystiska och där kroppen blir ett 
känslolandskap. I den omfattande separatutställningen 
på Nordiska Akvarellmuseet presenteras för första gång-
en konstnärens allra senaste akvareller, såväl som ett rikt 
urval av äldre målningar och animationer, både från  
museets samling och inlånade.

Allmänna visningar av pågående utställningar:  
onsdagar, lördagar & söndagar kl. 14
Teckenspråkstolkade visningar: 3 november och  
19 januari kl. 14
Öppen verkstad: Lördagar & söndagar kl. 12–15
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”Sommaren är kort ...” – nej inte sommaren 2018 
som vi kommer ihåg många år framöver. Den mång- 
facetterade utställningen FUSION har just avslutats 
med sina många kreativa möten mellan besökare 
och konstverken. Hela denna soliga sommar har elva 
konstnärer från museets egen samling samverkat och 
förenats i en sprakande utställning. Vänföreningen 
har lyckats köpt in några verk av Katja Tukianen och  
Sigga Björg Sigurdardottir som blir en attraktiv del i vårt  
årliga medlemslotteri. Stort Tack till alla våra trogna 
volontärer som funnits till hands under sommarmåna-
derna vid vår disk i receptionen!

Under Träbåtsfestivalen i juli gästades Vänföreningen 
av The Bandwagon Swing Orchestra från Stockholm med 

sin svängiga jazz. Åter- 
igen fick publiken följa 
bandet ut i den soliga 
kvällen för att spela extra-
numret liggande kring 
entrén. En bejublad före-
ställning!

Redan den 20 oktober bjuder vi på en musikalisk resa 
genom 60-talet med Orustbandet Just4Fun. Kvällen blir 
full av spelglädje och nostalgi.

Söndag första advent – eller 2 december – i väntan på 
julen, möter vi igen Dunder, Thedin, Knut och Maria som 
delar julmusik från när och fjärran blandat med våra 
svenska traditioner.

Välkommen till museet och en höst med ett rikt och 
varierat program.
                                                                                 Per Jensnäs

Ordföranden har ordet

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	makar/	
	 sambor	och	2000:-	för	företag.	Bankgiro 5014-8139. 
•	 Vänföreningens	hemsida	www.akvarellmuseetsvanner.se		 	
 ger mer informa tion.

PÅ NORDISKA AKVARELLMUSEETS 
SCEN

LÖRDAG 20 oktober kl 17
JUST4FUN – coverband från Orust spelar musik  
med rötterna i 60-talet. En konsert med nostalgiska 
förtecken tillsammans med Torbjörn ´Tobbe´ Janson, 
Leif ´Feffe´ Welming, Bengt Alvén och Håkan  
Mannelqvist.
Entrè 175:-

SÖNDAG 2 december kl 17
Julkonsert med Dunder, Thedin, Knut & Maria som tar 
oss med på en musikalisk julresa som blandar musik 
och glädje.
Entré 175: -

Förbokning till båda evenemangen  
ordfor@akvarellmuseetsvanner.se eller 0703-001712

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

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

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
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AXPLOCK FRÅN  
AKVARELLSOMMAREN 2018
Veckan innan midsommar hölls årets sommarkonstskola. 
Här arbetar två av eleverna med självporträtt. 

Under Västerhavsveckan (4.8-12.8) hämtades inspira- 
tionen från havet. Konstnären Gunilla Hansson bjöd 
den	 8.8	 på	 en	 workshop	 där	 besökarna	 arbetade	 med	
akvarell och kollage.

Samma dag (8.8) framförde ljudkonstnären Maria  
Hilmersson-Landgren sitt verk Endless Wave, Concert ett 
möte mellan musik och hav i ett akvarium.

Befolka klipporna!
Workshopen ägde rum samtidigt som barn– och ung-
domsfestivalen	 Frivolt	 (11.8-12.8).	 I	 denna	 workshop	
målades det med miljövänlig lerfärg och klipporna mitt-
emot museets huvudentré användes som målarduk. 

PROGRAM HÖST / VINTER

Här följer ett urval ur Nordiska Akvarellmuseets  
program.

18.10 kl. 19 Patriarkatets för- och nackdelar, standup 
med Elinor Svensson
3.11 kl. 15 Bilder som förändrar världen, föreläsning 
med Genusfotografen, Tomas Gunnarsson
12–13.1 kl. 11.30-18	Butoh	Body	Weather,	workshop	
med Carmen Olsson
24.1 kl. 18 Visning och samtal med Maria Nordin
Läs mer och se hela programmet på  
akvarellmuseet.org.

I samband med den sista upplagan av Tjörn Triathlon 
den 25 augusti hölls även Akvarelltriathlon. 
Här kombinerades hastighet, rörelse och skapande i 
samtliga grenar.
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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

Vi bryr oss om Tjörn

Konstresa och Julmarknad
Köpenhamn och Louisiana

1-2 december 2018

Följ med Akvarellmuseets vänner till Köpenhamn och  
Louisiana på julmarknad och museibesök: bl.a. den omta-
lade utställningen med van Gogh på konstmuseet Arken.

Program
Lördag 1 december 
Avresa till Köpenhamn. Skärhamn, Kommunhuset 
06.30, Stenungstorg 07.00, Göteborgsoperan 07.45. 
Paus Halandsåsrasta. Vid ankomst till Köpenhamn 
(ca 13.00) finns möjlighet till att besöka Arken med  
följande specialutställning (entré ingår ej).
OBS särskild intresseanmälan till besöket på Arken.

VAN GOGH
”Oplev Vincent van Gogh på ARKEN i en stort opsat 

udstilling om kunst, menneske, 
natur og tro. For første gang i 50 
år. Det er mere end 50 år siden, at 
man i Danmark har kunnet ople-
ve en stor separatudstilling af Van 
Goghs malerier og tegninger. I et 

enestående samarbejde med Kröller-Müller Museum i 
byen Otterlo i Holland præsenterer ARKEN nu en om-
fattende udstilling af Van Goghs værker med fokus på 
forholdet mellem kunst, menneske, natur og religion.”
Eftermiddagen till egen disposition. De som inte vill besöka 
Arken kan besöka Glyptoteket (entré ingår ej) och se utställ-
ningen

ODILON REDON. INTO THE DREAM
Særudstilling	 /12.10.2018	 -	 20.01.2019	på	Glyptoteket 
”Glyptoteket giver i løbet af efteråret og vinteren 
publikum en enestående mulighed for at lade sig 
 opsluge af den franske kunstner 
 Odilon Redon (1840-1916). Det 

sker, når museet slår dørene op 
for udstillingen ”Odilon Redon. 
Into the Dream”, der er den første 
soloudstilling i Danmark, som in-
troducerer den franske kunstners 

værk i hele dets bredde. Udstillingen er baseret på spek-
takulære indlån fra både offentlige og private samlinger 
i Europa og USA samt fra Kröller-Müller Museum i  
Holland, der har skabt udstillingen sammen med  
Glyptoteket. I alt kan man opleve mere end 150 vær-
ker fra den franske grafiker og malers hånd.” eller 
Julmarknadens konstverk. Vi bor centralt nära Tivoli på 
Fyrstjärniga Hotell Scandic Webers, Vesterbrogade.

Söndag 2  december
Efter frukost avresa till Louisiana där vi ser utställningarna

MÅNEN 13.9.2018 - 20.1.2019
”Efterårets store udstilling på Louisiana kredser om  
Månens fascinationskraft, rolle og betydning for os. 
Udstillingen præsenterer mere end 200 værker og genst-

ande — og viser, hvordan den run-
de, hvide skive spejler sig i vores 
kunst og kulturhistorie. Tag med 
Louisiana på en rejse til Månen — 
ud i rummet og ind i os selv.”

ARKITEKTURENS VÆRKSTEDER ELEMENTAL
11.10.2018 - 28.2.2019
”I serien Arkitekturens Værksteder præsenterer Loui-
siana den chilenske tegnestue ELEMENTAL med  

Alejandro Aravena som kunstne-
risk leder. Han blev i 2016 tildelt 
den prestigefyldte Pritzker Prize og 
var samme år direktør for arkitek-
turbiennalen i Venedig, med støtte 
fra hele ELEMENTAL-gruppen.” 

CECILY BROWN 8.11.2018 - 10.3.2019
”Cecily	Browns	værker	er	fulde	af	liv,	farve,	bevægelse	og	

erotisk kraft. Den britiske maler (f. 
1969) regnes for en af de markante 
skikkelser, der har været med til 
at bane vejen for maleriets genop- 
blomstring i nyere tid.”
 

Åter i Göteborg ca 19-19.30
Pris:	1.890:-	per	person	i	dubbelrum	(tillägg	enkelrum	
920:-/pers.)	inkl.	bussresa,	inkvartering	i	dubbelrum	med 
frukost och entré till Louisiana. Anmälan: till Jörlanda 
Buss tel 0303-50600 info@jorlandabuss.se
Ytterligare information: Carl-Axel Lago 070-733 79 61.


