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Nästa nummer utkommer i maj.
Astrid Svangren, Att översätta, 2006.

Välkomna till årsmötet!
Vänföreningens medlemmar kallas till årsmöte söndagen den 25 mars 2007 kl. 13.00
i Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn. I anslutning till mötet kommer Bera Nordal att hålla ett föredrag
om sommarens utställning – Brittisk akvarell.
Program
13.00 Årsmötesförhandlingar.
15.00 Dagens rätt med kaffe, 110 kr, serveras av
(Ärende som medlem önskar få behandlat av
restaurang Vatten.
årsmötet skall vara styrelsen tillhanda
16.00 Visning av utställningen med Astrid Svangren.
senast den 10 mars.)
Anmälan om deltagande i måltiden görs senast 20 mars.
13.30 Dragning i medlemslotterierna.
Skicka e-post till bokning@restaurangvatten.com eller ring
14.00 Bera Nordals föredrag om sommarens utställning –
restaurang Vatten, tfn 0304-67 00 87.
Brittisk akvarell.
Styrelsen

Ny och gammal akvarellkonst
Vår och sommar kommer att bjuda på utställningar som representerar stor spännvidd i
konstnärliga uttryck. Just nu visas verk av olika nordiska konstnärer ur museets samlingar.
Snart är det dags att ta ner dessa och hänga Astrid Svangrens utställning. Därefter kommer
Jukka Korkeila (se artikel på sidan 3) och till sommaren brittisk akvarell, t.ex. Joseph Turner.

Paul Sandby (1730-1809) The River Severn at Shrewsbury, 1770

J.M.W. Turner (1775-1851) Blenheim Park and House, Oxfordshire, ca. 1832
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Verksamhetsberättelse för 2006
Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet har som ändamål att
på alla sätt stödja Nordiska Akvarellmuseets verksamhet.

Allmänt

Medlemsantal

Under året har vi kunnat glädjas åt alla medlemmar som
kommit till vernissagerna på museet. Samtal med museet
har förts under året för att ﬁnna fram till nya samarbetsformer för att på bästa sätt kunna främja verksamheten.
En verksamhet som spänner över forskning och utveckling,
undervisning, projektarbeten och den verksamhet som de
ﬂesta känner till: utställningarna.

Årets totala medlemsantal var 1 365 stycken. Av dessa var
23 bosatta utomlands, en del även utanför Skandinavien,
och 10 är företag eller ideella föreningar.

Volontärerna
Volontärerna i föreningen gör en stor insats för museet.
Vänföreningens disk har varit bemannad under hela sommarutställningen samt på helgerna under vår och höst.
Volontärerna svarar för en mycket uppskattad del av publikservicen på vernissagedagarna; övriga museidagar icke att
förglömma.

Föreläsningarna
De uppskattade föreläsningarna på torsdagskvällarna har
hållits vår och höst. Föreläsningarna är gratis och är även
öppna för allmänheten. Museichefen Bera Nordal har som
vanligt varit en ﬂitig föredragshållare dessa kvällar.

Resan
Årets konstresa gick även i år österut, fast inte så långt som
föregående. Vi for till Åland och hade Kjell Ekström, en av
medlemmarna i Nordiska Akvarellsällskapet, som ciceron.
En utförlig reseskildring publicerades i Akvarellspegeln,
maj 2006. Resan bjöd på lokal kulturhistoria, åländsk konsthistoria, konsthantverk och en privat konstsamling. Några
inköp för föreningen gjordes vid besöken ute i ateljéerna.

Medlemsservice
Genom Akvarellspegeln, som utkommit med fyra nummer
under året, informerar vi medlemmarna om vad som är
på gång i föreningen och museet samt om andra aktiviteter i närheten. Museets program och vernissagekort till
vänföreningens medlemmar har skickats som bilagor eller
kuverterats tillsammans. På vår hemsida, som ﬁnns på
adress www.akvarellmuseet-vanforeningen.se, kan man läsa
äldre nummer av Akvarellspegeln och även länka sig vidare
till museets egen hemsida.

Ekonomin
Föreningens ekonomi baserar sig på medlemsintäkterna,
som under året varit: 150 kr för enskild medlem, 250 kr för
samboende par, 300 kr för ideell förening och 2 000 kr för
företag. Vi avsätter även i år medel för utökande av museets
konstsamling.
+46 (0)304 67 00 87
www.restaurangvatten.com
bokning@restaurangvatten.com

Årsmötet 2006
Årsmötet hölls den 12 mars 2005 på Nordiska Akvarellmuseet. Mötesdeltagarna hälsades välkomna med sång
och musik av Magnus Larsson, som sjöng vattenanknutna
visor till eget gitarrspel. Benita Nilsson gav en inspirerande
presentation av museets breda verksamhet. Därefter visade
Ulla Rhedin på ”Hur bilderboken fungerar som dörröppnare
för konsten”. Det var ett smakprov av vad som är på gång
inför utställningsperioden 2007.
14 akvareller utlottades bland medlemmarna förutom
snabbhets- och närvaroutlottningarna.

Styrelse 2006
Styrelsen har under året bestått av följande ordinarie
ledamöter: Christer Blomqvist ordförande, Bengt Törnqvist
vice ordförande, Gudrun Lindblad sekreterare, Catharina
Lundberg kassör, Rune Niklasson redaktör, Cerold Johansson
konstinköpare och Anita Sindler volontärsamordnare.
Suppleanter har varit: Katarina Bäckman postgruppsamordnare, Barbro Eriksson konstinköpare, Johan Eyssen
konstinköpare, Per-Anders Börjesson, Östen Nilsson och
Max Själander museirepresentant.
Revisorer har varit Agneta Björkman och Inger Johansson
som ordinarie samt Rune Eliasson som ersättare.
Valkommitten har bestått av Nen Arnell (sammankallande)
och Gunbritt Patrikson.

Vad kommer att hända 2007?
Vi arbetar vidare med olika funderingar på nya sätt att stödja
museets verksamheter. Det stöd som vänföreningen ger
och kommer att kunna ge museet behövs även i framtiden.
Vi utgör ett ﬁnmaskigt nätverk, som har stor betydelse för
alla verksamheterna. Alla som vill stödja museet genom att
ställa upp som volontär: hör av er på föreningens telefon
0705 - 45 94 80. Här kan ni även lämna tips till nya program
och aktiviteter.
Skärhamn i januari 2007
Styrelsen för Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet

Utställningar 2007

Astrid Svangren, 11 februari – 22 mars
Jukka Korkeila, Finland 1 april – 6 maj
Brittisk akvarell 18 maj – 9 september
Allmänna visningar: 11.2 – 6.5 lör & sön kl 14
20.5 – 24.6 & 18.8 – 9.9 lör, sön & tors kl 14
25.6 – 17.8 dagligen kl 13 & 14
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Jukka Korkeila – ﬁnländare med bisarr humor
Vi kan vänta oss en intressant installation på Nordiska Akvarellmuseet i samband med
utställningen av Jukka Korkeila – en av de mest betydelsefulla konstnärerna i sin generation i Finland.
Det blir ett arbete direkt på vägg, som kommer att ﬁlmas.
Jukka Korkeila är född 1968 i Hämeenlinna i Finland.
Han är en av de mest betydelsefulla konstnärerna i sin
generation i Finland, där han också
ﬁck sin utbildning. Han studerade
arkitektur innan han specialiserade
sig på måleri, först i Helsingfors,
senare i Berlin.

Rummet har alltid spelat en betydelsefull roll i hans
arbeten, och när han började utvidga måleriets gränser till
själva väggen, blev hans konst en total
visuell upplevelse.
Jukka Korkeila arbetar i sina
utställningar med verk direkt på
väggarna i kombination med akvareller
och teckningar på papper. Museet äger
redan en central serie arbeten, vilken
har visats vid ett ﬂertal tillfällen.

I sin konst har han utvecklat ett mycket speciellt angeläget
tema. De dominerande ﬁgurerna i
hans bilder är mestadels feta män
vilka bär en symbolisk karaktär på
gränsen till fetischism.
Hans verk uttrycker också en
bisarr humor i en värld som balanserar på gränsen mellan fantasi
och verklighet. De utforskar den
manliga sexualiteten med både en
Jukka Korkeila, Utan titel, 2002
cynism och en ärlighet, som man
sällan ser. Hans akvareller och teckningar äger ett kraftfullt
uttryck i både färgval och struktur.

Jukka Korkeila skapade en
signiﬁkant installation på Moderna
museet i Stockholm förra året och
gjorde en separatutställning på Uppsala
konstmuseum 2005.
I samband med att museet publicerar en utställningskatalog kommer
processen bakom installationen på
museet att dokumenteras på ﬁlm.
Text: Bera Nordal, Nordiska Akvarellmuseet
Jukka Korkeila, International plu’n play, Helsinki, 2005

Vårresan till Berlin fulltecknad

Akvarellresa till Provence

Vänföreningens medlemmar inbjöds i förra numret
av Akvarellspegeln att delta i en resa till den sjudande
metropolen Berlin 19 – 22 april. Både konstupplevelser och
andra minnesrika inslag utlovades.

Kristian och Britta Holmqvist, som är medlem i vänföreningen, planerar att arrangera en akvarellresa till Maison
des Arts, La Colle sur Loupe, nordväst om Nice, den 11
– 18 mars, och vill gärna ha kontakt med intresserade. Det
blir högst 13 deltagare, och tanken är att man målar på
dagarna och diskuterar på kvällarna.
Deras telefonnummer: 040-46 51 63.
Mer information ﬁnns på www.maisondesarts.com

Det preliminära program som publicerades var tydligen
lockande, eftersom resan redan är fulltecknad. De som har
anmält sig kommer att få program och inbetalningskort
från arrangören inom den närmaste tiden. Vid oklarheter
ring Christer Blomqvist 0705-45 94 80.

Öppettider på Nordiska Akvarellmuseet
September – maj: tisdag – söndag kl. 12 – 17,
måndag stängt
Helgdagsaftnar 12 – 16. Entré 45 kr.
Vänföreningens medlemmar 22 kr.

Juni – augusti: dagligen 11 – 18, helgdagsaftnar 11 – 16.
Entré 75 kr. Vänföreningens medlemmar 37 kr.
Med reservation för perioder av utställningsbyten då
museet är stängt.
Tel. +46(0)304 – 60 00 80 Fax +46(0)304 – 60 00 99

Avsändare: Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet, Södra Hamnen 6, SE-471 32 Skärhamn
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Wågermanska upphör
Wågermanska konsthallen i Skärhamn har upphört med
sin verksamhet. Wågermanska, som var ett konstnärsdrivet galleri med 15 konstnärer från Orust, Tjörn och
Stenungsund, har haft många uppskattade utställningar. Nu
har emellertid Tjörns kommun beslutat att sälja fastigheten.
Johan Eyssen, en av konstnärerna, berättar att något är på
gång som ersättning för Wågermanska, men det är ännu för
tidigt att avslöja var eller när.
Istället vill Johan Eyssen dra en lans för ”Frisläppt”, en serie
av konstnärliga initiativ under sommaren. Konstnärer och
kulturarbetare i Stenungsund, Tjörn och Orust deltar, och
det kan bli fråga om mobila konstverk, installationer och
andra publikdragande inslag.

Kaffekonsert på Nordiska Akvarellmuseet
Lör 3 mars kl 10.30
Gästspel från Göteborgs symfoniker
Ett förmiddagsprogram med musik av bl.a. W.A. Mozart
och R. Schumann, samt sånger från de nordiska länderna.
Medverkande: Karin Kjellgren sopran, Bernt Wilhelmsson
piano, David Bergström violin, Anna Wirdefeldt violin,
Henrik Edström viola och Lars-Erik Persson cello. Ett samarbete med Göteborgs Konserthus och museets vänförening.
Entré 95:- inkl. kaffe. Vänföreningens medlemmar fri entre.
Förbokning Nordiska Akvarellmuseet.
Arr. Nordiska Akvarellmuseet / Vänföreningen

Konstföreläsningar på Nordiska Akvarellmuseet
Torsdagar kl.19. Fri entré.
Arrangörer: Nordiska Akvarellmuseet och Vänföreningen.

22 februari Med ansiktet mot livet –
om Helene Schjerfbecks liv och verk
Lena Eriksson föreläser.
1 mars Astrid Svangren Museichef Bera Nordal föreläser
utifrån pågående utställning.
Tis 20 mars Samtal i utställningen
Lena Eriksson berättar och leder ett samtal kring teman i
Astrid Svangrens utställning. Medarrangör: Tjörns konstförening.
19 april Jukka Korkeila och den ﬁnska samtidskonsten
Museichef Bera Nordal föreläser utifrån pågående
utställning.
26 april Tradition, innovation, and variety –
British drawings and watercolours from Birmingham
Curator Paul Goldman föreläser inför sommarens
utställning.

Johan Lamm ställer ut akvarell i
Stenungsund
Galleri Koch i Kulturhuset Fregatten, Stenungsund har en
aktiv utställningsverksamhet. Programmet för våren framgår
av följande tabell: 3 februari – 23 februari: Johan O. Lamm,
Akvarell – måleri och collage. 3 mars – 26 mars: Thina
Segerström, skulptur. 31 mars – 8 april: Konstvandring i
Stenungsund. 14 april – 7 maj: Bitte Westgård, keramik, och
Ann Strömblad-Väggö, måleri. 12 maj – 22 maj: esteter.

Jirina Janzbach ställer ut på Orust
Måleri och keramik av Jirina Janzbach visas i Konsthallen
Kajutan i Henån på Orust till den 17 februari. Därefter och
till den 22 mars kommer en presentation av årets konstinköp av Orusts konstförening, och sedan visas måleri av
Karin Müller.

Amenkvällar på Nordiska Akvarellmuseet
Torsdagar kl 19. Fri entré. Restaurang Vatten serverar räksmörgås och dryck till kl 19. Utställningen öppen till kl 19.
15 mars: Levnadskonstnär eller krigare?
Anna Kåver, psykolog, psykoterapeut
12 april: Kan vi, vill vi, törs vi? JämO Claes Borgström

Handla i museets webbutik
De som surfar ofta på nätet har kanske upptäckt att Nordiska
Akvarellmuseet har en webbutik. Där kan man handla utställningskataloger, afﬁscher, konstnärsmaterial och konstpedagogisk litteratur. Beställda varor levereras inom två
veckor; fraktfritt, om ordern är på mer än 1 000 kronor.
Adress till hemsidan: www.akvarellmuseet.org

Kurser på museet under våren
16 – 18 mars Lena Arvidsson Pape: Att prata med knäna
– en kurs om ﬁgur och kroppsspråk i bild
Vill du lära dig att måla eller teckna uttrycksfulla ﬁgurer? Att
skildra människor, djur eller fantasivarelser i bild handlar
mycket om att återge och förstärka kroppsspråk och minspel. Kursledaren Lena Arvidsson Pape är konstnär och
illustratör och leder en kurs för både nybörjare och erfarna.
Se www.lapape.se
Pris: 2.700 kr inkl. lunch. Anmälan till museet senast: 26.2.
27 – 29 april Ia Säﬂund: Börja måla – akvarell för nybörjare
Vill du lära dig akvarellmåleri från grunden? Kursledaren
Ia Säﬂund är bildkonstnär och erfaren kursledare med bas
i Uppsala. Hon ger under tre intensiva dagar en grundlig
genomgång av basmaterial, färgövningar och centrala
akvarelltekniker. Se www.tintoart.se
Pris: 2.700 kr inkl. lunch. Anmälan till museet senast: 4.4.

Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet, Södra Hamnen 6, SE-471 32 Skärhamn, Sverige.
Tel. +46 (0)705 45 94 80. PlusGiro 7 30 60-6. Bankgiro 5014-8139.
E-post: ordf@akvarellmuseet-vanforeningen.se Hemsida: www.akvarellmuseet-vanforeningen.se
Redaktör och ansvarig utgivare: Rune Niklasson, tel. +46 (0)303 671 68 E-post: info@akvarellmuseet-vanforeningen.se
För adressändringar kontakta Dagny Peterstam, tel. +46 (0)304-67 06 44, E-post: medlem@akvarellmuseet-vanforeningen.se

Boab Tryckeri. Skärhamn
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