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Utställningens tyngd-
punkt är konst från 
norra Kalifornien (San 
Francisco- bukten, Car-
mel, Sacramento och 
Eureka) men även söd-
ra Kalifornien är repre-
senterat med ett antal 
större mästerverk. Akva-
relltekniken är självklart 
i centrum, men ut-
ställningen presenterar 
också andra tekniker, 
speciellt inom samtids-
konsten. Utställningen 
delas upp i tre delar: 
Den första behandlar 
det tidiga 1900-talets Arts and Crafts-rörelse--, tidig 
modernism, statens (FAP) och arbetsmarknadsmyn-
dighetens (WPA) konstsatsningar samt konst från 
andra världskriget. Andra delen fokuserar på efter-
krigstidens surrealistiska abstraktion, det figurativa 
måleriet och popkonsten, samt den tredje och sista 

delen berättar om un-
derground, folkkonst, 
asiatisk konst och andra 
alternativa verkligheter. 

Det är första gången en 
utställning med detta 
tema visas i Norden. 
Verk av 60 olika konst-
närer har lånats från 
betydelsefulla museer 
i Kalifornien, bl.a. San 
Francisco Museum of 
Modern Art och Fine 
Arts Museums of San 
Francisco, jämte andra 
viktiga museer och pri-

vata konstsamlingar. Utställningen är ett samarbete 
med San Francisco State University. 

Kalifornien är en smältdegel av olika kulturer och 
konstuttryck. Just detta vill vi illustrera i denna ut-
ställning, vars bilder glöder av berättelser om hur 

Ljuset från Kalifornien – Akvareller från  
Kalifornien i ett historiskt perspektiv 1908 – 2008

 18 maj – 14 september 2008

Sommaren 2008 visar Nordiska akvarellmuseet utställningen Ljuset från Kalifornien – akvareller från 
Kalifornien i ett historiskt perspektiv 1908–2008, som presenterar höjdpunkterna inom det kalifornis-
ka akvarellmåleriet. Den pekar på den oerhörda mångfald som har existerat på denna konstscen under 
de senaste hundra åren. Konstnärer som David Hockney, Sam Francis, Robert Bechtle och Raymond 
Pettibon har  under det senaste århundradet skapat inspirerande och inflytelserika verk, genomlysta av 
Kaliforniens speciella ljus och präglade av dess samhällsliv. 

Dong Kingman 1911–2000, Hamn, 1937. Akvarell och blyerts på papper

Artikeln fortsätter på sid 3
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Kära medlemmar
Vid årsmötet i mars månad valdes flera nya leda-
möter till styrelsen för Vänföreningen. Vi tackar 
för förtroendet och skall efter bästa förmåga försö-
ka leva upp till vad som sägs i föreningens stadga 
”att genom olika tjänster stödja Nordiska Akvarell-
museet i Skärhamn.” En målsättning är att värva 
fler medlemmar för att på så sätt få större resurser 
att stödja museet. Alla medlemmar kan deltaga i 
det arbetet genom att påverka dem som ännu inte 
gått med i vår förening. Sommarens stora utställ-
ning kommer förhoppningsvis att dra stor publik 
och med hjälp av volontärernas insatser i disken i 

entréhallen kan vi kanske också värva kvinnor och 
män som är villiga att ställa upp för vårt fina mu-
seum. Vänföreningen lade år 2007 ner mer än 800 
frivilliga arbetstimmar i museet, men även genom 
att bara vara medlem stöder man verksamheten. 

Välkommen och väl mött på  
Nordiska Akvarellmuseet!

Bengt Törnqvist  
Ordförande

Styrelsen Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet 2008

Ordförande för 2008  Bengt Törnqvist

Ledamot till 2010 Anita Sindler

Ledamot till 2010 Kerstin Andersson

Ledamot till 2010 Barbro Eriksson

Ledamot till 2010 Carl-Axel Lago

Ledamot till 2009 Barbro Ahrén Svanvik

Ledamot till 2009 Cerold Johansson  
 (vald sedan tidigare)

Museets representant Max Själander 
(utses av museet)  

Suppleant till 2010 Sara Hanssson

Suppleant till 2010 John Gunnar Eriksson

Suppleant till 2010 Eva Bertilsson Styvén

Suppleant till 2010 Renate Bergius

Suppleant till 2010 Barbro Carlsson

Konstlotteriet i samband med årsmötet 9 mars 2008.

BILD   VINNARE

1. Guy Frisk ”Turkiet” 1011 Akzo Nobel, Stenungsund

2. Inga Brand ”Berg med rött” 3081 Tomas Börgesson

3. Krister Svanvik ”Dunge” 945 Ingemar Andersson

4. Staffan Roswall ”Ros” 60 Solveig Börjesson

5. Nils Olsson ”Utan titel” 155 Ann Sofi Körner

6. Rune Kindgren ”Rekviem” 1060 Mats Sparrström

7. Tsvetan Lazarov ”Nakenstudie” 1892 Irma Broberg

8. Heli Samalisto ”Drottningen vinkar från sitt palats” 2386 Inger Fredriksson

9. Heli Samalisto ”Drottn. vinkar..” 2071 Ann-Marie Packendorff

10. P O Nettelblad ”Utan titel” 865 Brita Wilson

11. Camilla Wu ”I väntan på brev” 2195 Heidrun Gerdes

12. Camilla Wu ”Loveyou, Missyou, Gotyou, Adoreyou” 357 Åke Sundlin
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Volontär – ett positivt uppdrag
Nu är vi äntligen inne i den härliga årstiden  

när museet får många besökare från när och fjärran
Volontärerna bemannar vänföreningens disk i 
museets entréhall varje dag under högsäsong och 
periodvis under resten av året. Det är ett trevligt 
arbete att få berätta om vänföreningens verksam-
het för besökarna och att värva nya medlemmar. 
Vi passar också på att tala om allt som Tjörn kan 
erbjuda under sommaren. Viktigt är naturligtvis att 
berätta och svara på frågor som gäller museet och 
dess verksamhet.

I sommar blir det säkert extra intressant med 
utställningen Ljuset över Kalifornien, som säkert 
kommer att locka massor av människor. Tycker 
Du att det låter lockande att möta nya ansikten 
och vara med om spännande möten är du välkom-
men att hjälpa till i vår disk. Museets pedagogiska 
ledare Lena Eriksson kommer att berätta om som-
marens utställning för volontärerna söndagen den 
1 juni kl. 10.00 – 12.00.

Välkommen! Vi möts på museet!

Hälsningar Anita Sindler

Har Du frågor? Ring 0304-662617,  
e-post anita.sindler@telia.com

En del av inköpen för 2009 års utlottning till vänföreningens medlemmar är 
redan gjorda av inköpsgruppen som består av Barbro Erikson, Cerold Johans-
son, Barbro Arén Svanvik och Sara Hansson. 

Bland annat verk av Eva Lindell som gick bort 1993, två marinmålare, Yngve 
Steen och Jan Falkman samt norrmannen Lars Strandh.
Det är ju långt till årsmötet så vi hinner ju köpa in fler bilder!

Med hälsningar Inköpsgruppen

Konstinköpskommittén informerar

Jan Falkman, född 1938 i Göteborg. Målare och grafiker. Utbildad vid Slöjdförening-
ens skola i Göteborg 1956–62 och Valands Konsthögskola 1969–74. Jan Falkman är en 
av den moderna tidens marinmålare.

konsten har förändrats de senaste hundra åren. 
Men utställningen visar också hur kulturens mång-
fald, det ”höga” och det ”låga”, blandas samman, 
inspirerar varandra och i sin tur föder konst som 
leder oss in i framtiden. 

 Nordiska Akvarellmuseet 

fortsättning från sid 1

Akvarellmuseet i sommarljus. Foto Christer Hallgren

Gail Dawson, 1951
Svit med fyra små fåglar, 2008, (detalj)

Akvarell och dvd



Avsändare: Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet, Södra Hamnen 6, SE-471 32  Skärhamn 

akvarellspegeln
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
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Ljuset från Kalifornien
Visningar & föreläsningar

Söndag 18 maj 

Kalifornisk akvarell 1900-1950
Professor Louise Siddons, Michigan State Univer-
sity, föreläser kl 12.30. Språk: engelska.

Offentlig visning av utställningen kl 14
Professor Mark Dean Johnson, San Francisco State 
University. Språk: engelska.

Asian art in California
Konstnären Li Huyai berättar om sin konst.  
Inledning av professor Mark Dean Johnson.  
Kl 15. Språk: engelska.

Torsdag 22 maj 

Offentlig visning av utställningen kl 14

Konstföreläsningar
Museichef Bera Nordal föreläser kl 19

Lördag 24 maj

Offentlig visning av utställningen kl 14
Professor Mark Dean Johnson, San Francisco State 
University. Språk: engelska.

Söndag 25 maj

Offentlig visning av utställningen kl 14

Torsdag 29 maj

Offentlig visning av utställningen kl 14

Alternativ realitet – folkkonst och underground
A.G. Rizzoli, Martin Ramirez, Robert Crump och 
Ed Hardy
Museichef Bera Nordal föreläser kl 19.

Lördag 31 maj

Painting on the Left Coast
Konstnären Robert Bechtle berättar i utställningen 
kl 12.30. Språk: engelska.

Offentlig visning av utställningen kl 14 

Söndag 1 juni

Blue Horizon, Golden Hills: Histories of Califor-
nia Watercolour
Professor Whitney Chadwick, San Francisco State 
University, föreläser kl 12.30. Språk: engelska. 

Offentlig visning av utställningen kl 14 

Sverige
Porto betalt
Port payé

Plats för adressetikett
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AXPLOCK VÅREN 2008

Utställningar 2008
18.5 – 14.9 Ljuset över Kalifornien Akvareller i histo-
riskt perspektiv 1908  –2008, USA
Vuxna: 75:- Fri entré till och med 25 år. Vänföreningens medlemmar 35 kr. 

28.9 – 30.11 Die Brück Akvareller från Brücke-museet i 
Berlin
Vuxna: 45:- Fri entré till och med 25 år. Vänföreningens medlemmar 22 kr

Allmänna visningar av utställningarna
17.5 – 20.6 & 11.8 –14.9 lör, sön & tors kl 14. 
21.6 – 10.8 Ljuset från Kalifornien dagligen kl 13 & 14
Museets egen samling dagligen kl 12 & 15.30

Öppettider på Nordiska Akvarellmuseet: 
September – maj: tisdag–söndag kl 12–17, måndag stängt.  
18 maj  — 14 september: dagligen 11—18, helgdagsaftnar 11—16
Stor helger,  kontakta museet 
(med reservation för perioder av utställningsbyten då museet är stängt). 

Tel. +46(0)304 – 60 00 80  •   Fax +46(0)304 – 60 00 99
www.akvarellmuseet.org  •  info@akvarellmuseet.org

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

www.restaurangvatten.com 


