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28.9 2014 - 25.1 2015 
KINAS LANDSKAP I FÖRÄNDRING –  
SAMTIDA KINESISK TUSCH

Tuschmåleriet är en av de äldsta, traditionella former-
na av kinesisk konst. Intresset för denna konstart, som 
för närvarande genomgår en renässans, har aldrig varit 
större. Yngre konstnärsgenerationer söker sig tillbaka till 
rötterna, anammar de gamla teknikerna och experimen-
terar med dem för att skapa nya uttryck. Utställningen 
visar hur de gamla men livskraftiga mönstren omtolkas, 
förnyas och används i nya kreativa sammanhang och 
tekniker.

I presentationen ingår verk av Li Huayi, Wucius Wong, 
Qiu Zhijie, Ah Xian, Yuan Jai, Cai Guo-qiang, Li Jin, 
Samson Young, Wang Dongling, Yang Yongliang, Xu 
Bing och Yang Jiechang. Utställningen produceras  
tillsammans med professor Mark Dean Johnson, San 
Francisco State University.

Höstens utställning

Visning för Vänföreningen
Fredag 26 september kl 18

Varmt välkommen till vernissage!  
Lördag 27 september kl 14 

Museichef Bera Nordal hälsar välkommen
Professor Mark Dean Johnson presenterar utställningen

Landshövding Lars Bäckström inviger
Konstperformance av Wang Dongling

©Ah Xian /Kina, Kina-serien, byst 19 /2002

Foto: Sofia Olofsson

©Yuan Jai, laddning /2012
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En fantastisk sommar med en sinnrik utställning som 
rönt enbart positiva mottaganden av både besökande, 
kritiker och media. Trots de ibland långa och varma  
köerna till utställningen, butiken, restaurang Vatten och 
toaletterna, noterar vi mest leende människor i vimlet. 
Ett stort TACK till alla volontärer vid disken för alla 
positiva bemötande av frågor och undringar. 

Jag hälsar Dig som ny medlem välkommen i Vän- 
föreningen och jag hoppas du skall trivas med oss.  
Dela gärna dina synpunkter och idèer om hur vi kan 
utvecklas vidare.

Höstens och vinterns stora satsning på Samtida kine- 
sisk tusch blir något annorlunda upplevelser som kon-
trast till Lars Lerins sommarutställning. Programmet 
är brett och varierat med Kina som röd tråd i de många 
föreläsningarna, filmerna, musiken, samtalen, maten 
och kurserna. 

Vänföreningen inbjuder till två evenemang under  
hösten. Vi seglar med ”EXPLORER OF SWEDEN”  
genom Nordostpassagen med Per Magnus Sander  
som i ord och bild berättar om den äventyrliga  
expeditionen torsdagen den 16 oktober kl 19. En  
svängig jazzkonsert följer lördag den 1 november  
klockan 17 med Nisse Hinnerson´s JAZZÅ VI. Varmt  
välkommen till dessa utflykter i snö och is blandat med 
härliga jazztoner.

                                                                      Per Jensnäs

Ordföranden har ordet

Ordförande: Per Jensnäs (vald på årsmötet)

Volontärer och utskick: Barbro Carlsson och Monica  
Pettersson

Sekreterare: Barbro Carlsson

Vice sekr. och redaktionschef: Carl-Axel Lago

Kassör: Kerstin Andersson

Medlemsregister: Barbro Erikson, Karin Guttman och Monica 
Pettersson

Redaktionskommitté: Carl-Axel Lago, Cerold Johansson,  
Per Jensnäs och museets representant Daniel Lindell

Konstinköp: Barbro Erikson, Cerold Johansson och  
Berit Erenstedt

Resekommitté: Carl-Axel Lago

Suppleanter: John Gunnar Ericsson, Karin Guttman,  
Renate Bergius och Berit Erenstedt

Styrelsens arbetsuppgifter fördelades inför kommande verksamhetsår

Hjalmar söker i Lars Lerins ´Biblioteket´.

Volontärer

På bilden ses Vänföreningens volontärer som du kanske 
träffat i vår disk på museet. Sommaren som gick har 
varit inspirerande med alla människor vi mött. Vi har 
fått mycket positiva reaktioner på utställningarna men 
också svarat på en mängd frågor om det mesta som  
händer i kommunen: Var man kan övernatta, var kan 
man äta, vilka butiker som finns i närheten och hur man 
hittar till apoteket och mycket mer.
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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).

•	 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 informa tion.

VÄNFÖRENINGENS HÖSTEVENEMANG   
PÅ MUSEETS SCEN 

Torsdag den 16 oktober kl 19 
MED 'EXPLORER OF SWEDEN' GENOM 
NORDOSTPASSAGEN  
 
Den	första	svenska	segelbåt	som	rundat	Deschnew,	
Euroasiens östligaste punkt.

I ord och bild tar Per Magnus Sander med oss ombord 
på Explorers äventyrliga seglats bland isberg och packis.

Entré 100:-

Lördag 1 november kl 17 
LÖRDAGSSWING MED JAZZÅ VI

Jazzkonsert med Nisse Hinnerson, Ole Jörgensen,  
L-O Persson och Jörgen Svensson.  
 
Avnjut gärna en öl eller kaffe tillsammans med  
musiken.

Jazzsupe på restaurang Vatten kl 19.  
Bordsbeställning	0304-67	00	87.

Entré 100:-

VILKEN SOMMAR VI HAR HAFT! 

Massor av nöjda besökare och ett väder som gett oss 
rikligt med D-vitamin. Och vilka klippor ni, våra kära 
vänner, har varit. Vi vill gärna passa på att tacka er för 
att ni finns och för det arbete ni uträttar. Naturligtvis 
hoppas vi att banden mellan oss och er ska fortsätta att 
vara starka och att vårt samarbete ska bli ännu bättre. 

Nu går vi en riktigt intressant höst och vinter till  
mötes. För första gången sedan museet öppnade ska vi 
få stifta närmare bekantskap med Kina, det stora landet 
i öst. Vi gör det genom konsten från de tolv konstnä-
rer som medverkar men också genom ett fullspäckat  
program. Från slutet av september och fyra månader 
framåt kommer vi få njuta av kinesisk mat, musik och 
film. Vi kommer få lära oss mer om kinesiskt porslin 
och om kalligrafi. Om Ostindiska Compagniet, om 
Kina som supermakt och vilken roll tuschmåleriet  
spelar i den kinesiska samtidskonsten.

Som	 vanligt	 anordnas	 flera	 kurser	 och	 workshops.	
Bland	annat	fortsätter	vi	med	Prata/Skapa	en	torsdags-
kväll i månaden, ett bra sätt att lära känna Nordiska 
Akvarellmuseets samling lite bättre. Dessutom har ni i 
Vänföreningen ett par spännande arrangemang som vi 
ser fram emot. Plocka gärna på er ett exemplar av vår 
nya folder och sprid den gärna till vänner och bekanta. 
I den finns hela programmet för hösten och vintern 
samlat. Hoppas vi ses!

	 	 	 	 									/Daniel	Lindell
Kommunikatör, Nordiska Akvarellmuseet

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

www.restaurangvatten.com 



Följ med Akvarellmuseets vänner till Köpenhamn och 
Louisiana på julmarknad och museibesök.

Program
Lördag 6 december

Avresa	 till	 Köpenhamn	 (Akvarellmuseet	 kl	 06.30,	 
Stenungstorg 07.00 via Öresundsbron). Vid ankomst till 
Köpenhamn	 (ca	 12.30)	 finns	 möjlighet	 till	 att	 besöka	
Glyptoteket	med	följande	utställning	(entré	ingår	ej).

  

SOM FORVANDLET – ANTIK SKULPTUR  
I FARVER 
13.9. - 7.12. 2014

”Antikken var hvid – marmorhvid! Den kendsger-
ning har i århundreder været bærende i fortællingen 
om den vestlige kulturs oprindelse, ligesom den stadig 
er latent forankret i vores egen tids kulturelle selvop- 
fattelse. Efterårets store særudstilling på Glyptoteket 

vender op og ned på forestillingen om antikkens hvide 
verden og viser, at der var anderledes drøn på farverne i 
græsk og romersk skulptur.”

Eftermiddagen till egen disposition. De som inte 
vill besöka Glyptoteket kan besöka Julmarknadens  
konstverk. Vi bor centralt nära Tivoli på Comfort Hotel 
Vesterbro	Vesterbrogade	23-29

Söndag 7 december

PAULA MODERSOHN-BECKER 
5.12.2014 - 6.4.2015 
 
Efter frukost avresa till Louisiana där vi ser utställningen. 
Louisiana arrangerer den første store udstilling i Skan-
dinavien af den tyske maler Paula Modersohn-Becker 
(1876-1907). Udstillingen omfatter ca. 100 malerier og 
tegninger.

Udstillingen præsenterer Paula Modersohn-Beckers  
særegne produktion, en kunstner med status som en 
af den tyske modernismes radikale fornyere. Hun er 
kendt for at være en af de allerførste, der bringer de 
moderne, franske impulser ind i tysk maleri, dvs. inspi- 
rationer	 fra	 malere	 som	 Cézanne	 og	 Gauguin,	 som	 
hun studerede i Paris. Men hun er også kendt for sit nye  
blik på især kvindefiguren og for et værk, der skaber  
en særlig forening af det ikke-idylliserende og det arkais-
ke. Det gælder både i landskabsmalerier og figur-billeder, 
og ikke mindst i hendes fremstilling af kvinder og børn,  
af moderfiguren og hende selv.

Pris:	1.650:-	per	person	i	dubbelrum	(	tillägg	enkelrum	
410:-/pers.)	 inklusive	 	 bussresa,	 inkvartering	 i	 dubbel-
rum	med	frukost	och	entré	till	Louisiana	)	Anmälan till  
Jörlanda	Buss	tel	0303-50600,	info@jorlandabuss.se

Ytterligare information:	 Carl-Axel	 Lago	 0303-83310,	
0707	33	79	61.
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Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet, Södra Hamnen 6, SE-471 32  Skärhamn, Sverige.  
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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

Konstresa och Julmarknad
Köpenhamn och Louisiana

6-7 december 2014

 

Konstresa och Julmarknad 

Köpenhamn och Louisiana 

3‐ 4 december 2011 
 

 
 

 

Följ med akvarellmuseets vänner till Köpenhamn och Louisiana på julmarknad och museibesök. 
Program 

Lördag 3 december 
Avresa till Köpenhamn (Akvarellmuseet 06.30, Stenungstorg 07.00 via Öresundsbron). Vid ankomst till 
Köpenhamn (ca12.30)  finns möjlighet till att besöka Statens museum for Kunst och se utställningen 

Toulouse-Lautrec ”Den mänskliga komedin”17sept 2011 - 19. feb 2012 
”I efteråret 2011 kan du opleve den franske kunstner Henri de Toulouse-Lautrec, 1864-1901, på 

museet. Kunstneren, der kom fra en adelig familie, modtog undervisning på diverse kunstskoler. 

Han kastede sig ud i at skildre forlystelseslivet i bohèmekvarteret Montmartre i Paris.Grafisk 

fokusUdstillingen vil rumme et bredt udsnit fortrinsvis af Toulouse-Lautrecs grafiske værker fra 

Den Kgl. Kobberstikssamling. Storbyens rum og dens iscenesættelse af køn og identitet bliver 

udstillingens omdrejningspunkt”. Entré ingår ej. Eftermiddagen till egen disposition. De som inte 
vill besöka Statens museum for Kunst kan besöka Julmarknadens konstverk eller övriga museer/utställning 
(ytterligare information på nerresan). Vi bor centralt nära Tivoli på Best Western Richmond Hotel, Vester 
Farimagsgade. 
 
Söndag 4 december 

Efter frukost avresa till Louisiana där vi ser utställningen LOUISIANA CONTEMPORARY med  

Ai Weiwei 18. Nov. 2011 - 12. Feb. 2012 

 
LOUISIANA CONTEMPORARY 

Ai  Weiwei: 18 nov 2011 - 12. feb 2012 

”Ai Weiwei(f. 1957 i Beijing), som i efteråret 2010 fyldte TATEs store turbinehal i London 

med mere end 100 millioner håndlavede, bemalede solsikkefrø i porcelæn, er Kinas mest 

berømte samtidskunstner - berømt i verden, berygtet i sit hjemland, ikke mindst for sine 

politiske provokerende holdninger i sin kamp for demokratiet. Weiwei deltog i Louisianas 

udstilling Made in China tilbage i 2008 og indtager i november 2011 Louisiana, som den 

tolvte kunstner i museets serie LOUISIANA COMPTEMPORARY” 

 

                  Dessutom pågår utställningen 
 

KLEE & COBRA    30 Sep. 2011 - 8 Jan. 2012 
”Udstillingen sætter manden Paul Klee (1879-1940) og bevægelsen Cobra sammen i et 
overraskende, frodigt og interessant møde, som åbner døren til Klees værk med 
omkring 120 værker og lærer os at se Cobra - Corneille, Appel, Jorn m.fl. - på en ny 
måde med omkring 100 værker af disse kunstnere.” 

 

Pris: 1.350,- per person i dubbelrum ( tillägg enkelrum 370,- ) inklusive  bussresa, inkvartering i 

dubbelrum med frukost och entré till Louisiana ) 

 

Anmälan till Jörlanda Buss tel 0303-50600 
Ytterligare information: Carl-Axel Lago 0303-83310 
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Farimagsgade. 
 
Söndag 4 december 

Efter frukost avresa till Louisiana där vi ser utställningen LOUISIANA CONTEMPORARY med  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LOUISIANA CONTEMPORARY 

Ai  Weiwei: 18 nov 2011 - 12. feb 2012 

”Ai Weiwei(f. 1957 i Beijing), som i efteråret 2010 fyldte TATEs store turbinehal i London 

med mere end 100 millioner håndlavede, bemalede solsikkefrø i porcelæn, er Kinas mest 

berømte samtidskunstner - berømt i verden, berygtet i sit hjemland, ikke mindst for sine 

politiske provokerende holdninger i sin kamp for demokratiet. Weiwei deltog i Louisianas 

udstilling Made in China tilbage i 2008 og indtager i november 2011 Louisiana, som den 

tolvte kunstner i museets serie LOUISIANA COMPTEMPORARY” 

 

                  Dessutom pågår utställningen 
 

KLEE & COBRA    30 Sep. 2011 - 8 Jan. 2012 
”Udstillingen sætter manden Paul Klee (1879-1940) og bevægelsen Cobra sammen i et 
overraskende, frodigt og interessant møde, som åbner døren til Klees værk med 
omkring 120 værker og lærer os at se Cobra - Corneille, Appel, Jorn m.fl. - på en ny 
måde med omkring 100 værker af disse kunstnere.” 

 

Pris: 1.350,- per person i dubbelrum ( tillägg enkelrum 370,- ) inklusive  bussresa, inkvartering i 

dubbelrum med frukost och entré till Louisiana ) 

 

Anmälan till Jörlanda Buss tel 0303-50600 
Ytterligare information: Carl-Axel Lago 0303-83310 

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


