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Jubileumsåret 2020
Det ska vi fira – inte bara under en dag, utan hela året.
Under 2020 uppmärksammar vi vårt 20 års-jubileum
extra mycket den 20:e varje månad. Dessa dagar väntar
arrangemang, erbjudanden och överraskningar – och
självklart går alla in på museet gratis den 20:e varje
månad, när det händer som allra mest festligheter i
huset. Dessa dagar avgår dessutom vår jubileumsbuss,
som vi kallar för Tjugan, från en ny plats i regionen och
tar besökare till museet helt gratis. All information om
firandet hittar du på vår hemsida akvarellmuseet.org/
Jubileum2020.
Men såklart – inget jubileum utan en riktig pangfest.
13 juni 2020 är datumet att skriva in i kalendern, för
detta kalas vill du inte missa.
Nordiska Akvarellmuseet fyller 20 år 2020! Och det firar
vi hela året med gratisbussar, arrangemang, erbjudanden
och mycket mer.
Redan 1995 bildades Vänföreningen som firar 25 år
detta jubileumsår! I maj 1996 bjöds nordiska arkitekter
in att rita museet som skulle ligga vid havskanten
nedanför Gråskärsberget i Skärhamn. Med de 386
förslagen från arkitekter i hela Europa blev det den
största nordiska arkitekttävlingen dittills. Vann gjorde
de danska arkitekterna Niels Bruun och Henrik
Corfitsen med sitt förslag Mötet. Juryns motivering löd:
En självständig, professionell hållning vid användningen
av traditionella byggnadsmaterial präglar förslaget som
smälter väl in i den byggda miljön.
Den 17 juni 2000 invigdes Nordiska Akvarellmuseet i
Skärhamn och resten är historia. Än idag vilar verksamheten på sex grundpelare: Utställningar, konstsamling,
konstpedagogik, forskning, kulturprogram och konstnärligt utvecklingsarbete. Under de 20 åren har 117 utställningar visats och museet har blivit en internationellt
etablerad och lokalt förankrad konstscen.

När Nordiska Akvarellmuseet fyller 20 år vill vi att du
firar med oss. Nu som då vill museet vara en öppen
mötesplats för konst, människor och natur. Här värnas
kreativitet, samtal och yttrandefrihet. Sedan starten
har konstpedagogiska utvecklingsprojekt och forskning
varit bärande. Museet utvecklas ständigt och speglar dess
omvärld och samtid.

Det tycker vi är värt att fira.
Utställningar 2020
26.1–26.4 Fredrik Söderberg | Jongsuk Yoon
10.5–20.9 Animal Kingdom
11.10–10.1 2021 Samlingen 20 år

Har du betalat årsavgiften?

akvarellspegeln

Kallelse till årsmöte
Vänföreningens årsmöte SÖNDAG 22 MARS 2020 kl. 13.00
på Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn
Program:
• Akvarellmuseets chef Bera Nordal berättar om
jubileumsåret, firandet och årets utställningar.
• Årsmötesförhandlingar
• Emelie och Albin i In Bloom ger oss smakprov på
egenskriven musik

• Dragning i Vänföreningens årliga konstlotteri
Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga vid mötet
Välkomna till årsmötet!

Vänföreningens styrelse

Dagordning för årsmöte 2020
1.
2.
3.
4.

Föreningens ordförande öppnar mötet
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Prövning av mötets behöriga utlysande
Val av två justeringsmän för att tillsammans med
ordföranden justera protokollet

5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsberättelse och revisionsberättelse
7. • Resultat- och balansräkning
• Vinst eller förlust enligt den fastställda
			balansräkningen

• Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
8. Fastställande av årsavgifter för fysisk respektive
juridisk medlem

9. Fastställande av verksamhetsplan för 2020
10. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2020
11. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till
årsmötet
12. Val av ordförande, styrelseledamöter och styrelse- 	
suppleanter
13. Val av revisorer och revisorssuppleant
14. Val av ledamöter till valberedning varav en utses
till sammankallande
15. Ärenden som medlem väckt (ska vara styrelsen
tillhanda senast 2 veckor före årsmötet)
16. Mötet förklaras avslutat

Verksamhetsberättelse 2019
Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet har som ändamål att genom olika tjänster
stödja Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn

Vänföreningens styrelse har haft åtta protokollförda
sammanträden:
24 januari, 8 mars, 17 mars (konstituerande), 8 april,
10 juni, 22 augusti, 17 oktober, 26 november och
årsmöte 17 mars.
Styrelsen 2019
Per Jensnäs ordförande, Barbro Carlsson sekreterare/
volontärer, Eva Andersson kassör, Carl-Axel Lago vice
sekr./redaktör/resekommitté, Barbro Erikson medlemsregister/utskick/konstinköp, Monica Pettersson utskick,
Ulrika Wallin konstinköp, Berit Ehrenstedt konstinköp/
suppleant, Karin Guttman suppleant, John Gunnar
Ericsson suppleant, Eva Lundin medlemsregister/suppleant, Cerold Johansson adjungerad och Framtidsgrupp Berit Ehrenstedt, Carl-Axel Lago, Karin Guttman,
Per Jensnäs. Agneta Björkman revisor, Inger Johansson
revisor, Lars-Erik Ek revisorssuppleant.
Medlemsantal

Vid årsskiftet 31 december har Vänföreningen 957
medlemmar.
Valberedning
Birgit Åhs, Solveig Börjesson och Lena Aldrin Jansson
(sammankallande).

Volontärerna

Under året har cirka 40 volontärer arbetat vid disken
i museets entré. De har även hjälpt till vid museets
vernissage, som kafépersonal, utställningsvärdar och
medverkat vid utskick av Akvarellspegeln.
Konstresa

Årets konstresor gick till Helsingborg - Malmö och
Köpenhamn – Louisiana.
Arrangemang
Under året har tre musikföreställningar arrangerats
och en ”talkshow”. The Sleepwalkers, 60-talsband från
Göteborg, Smoke Rings Big Band från Göteborg, Sir
Bourbon Dixieland Band och ”Kura skymning” med C-O
Evers och Love Ekvall
Akvarellspegeln
Akvarellspegeln har utkommit med fyra nummer
under året och genom den informeras medlemmarna
om vänföreningens och museets olika aktiviteter.
Hemsida
Adressen är www.akvarellmuseetsvanner.se. Adressen för
medlemskontakter kontakt@akvarellmuseetsvanner.se.
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PÅSKEN PÅ NORDISKA
AKVARELLMUSEET
Konstvandringen Södra Bohuslän 2020
4–13 APRIL 2020
För fjärde året i rad anordnas en av Konstvandringens
samlingsutställningar på Nordiska Akvarellmuseet, då
årets deltagande Tjörnkonstnärer ställer ut sina alster.
Under perioden 4–13 april 2020 förvandlas Fria verkstaden till konsthall – missa inte vernissagen av samlingsutställningen som äger rum lördag 4 april kl. 13–16.
Utställningen är öppen under museets ordinarie
öppettider. Besök också konstnärerna i deras ateljéer
och verkstäder under påskhelgen. I konstvandringen
Södra Bohuslän deltar konstnärer och konsthantverkare verksamma i Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust
och Uddevalla, där även fler samlingsutställningar
presenteras.

PÅ AKVARELLMUSEETS SCEN

Lördag 21 mars kl. 18.00
Ett hörn av Tjörn / In Bloom
AKVARELLMUSEETS SCEN, SKÄRHAMN
Nordiska Akvarellmuseets Vänförening arrangerar en
klassisk blueskonsert med hemma-bandet Ett Hörn av Tjörn!
Denna kväll tillsammans med In Bloom, ett band vars
egenskrivna material växer stort på den musikaliska himlen.

Entré: 200 kr
Förbokning: 0703-00 17 12 - telefon eller sms

PÅSKLOVSVERKSTAD/SIMSALABIM: SYMBOL!
7–13 APRIL 2020
Välkommen in i symbolernas förtrollande värld!
Bildkonsten svämmar över av bilder som representerar
abstrakta idéer, egenskaper eller begrepp. Vilka ärpåskens symboler? Finns det några symboler som
representerar det du står för? Kan vi hitta på helt nya?
Påsklovsverkstaden hämtar inspiration från Fredrik
Söderbergs utställning och är öppen 7–13 april kl. 11–
15.Drop in. Fri entré.

Museet håller extraöppet måndagarna 13:e (annandag
påsk) och 20:e april (jubileumsdag).

Vi bryr oss om Tjörn

Söndag 26 april kl. 17.00
Wollter & Evers
AKVARELLMUSEETS SCEN, SKÄRHAMN
Nordiska Akvarellmuseets Vänförening presenterar
Sven Wollter och CO Evers, som samtalar och sjunger sig
igenom kvällen. Det blir diskussioner och toner om Livet,
Kärleken och Politiken. På dragspel Mikael Dunder.

Entré: 250 kr / 200 kr för medlemmar av Vänföreningen
Förbokning: SMS eller telefon 0703-00 17 12
Vill du äta innan föreställningen - boka gärna bord
på Restaurang Vatten 0304-67 00 27

Välkommen till Vatten Restaurang & Kafé
i Nordiska Akvarellmuseet.
+46 (0)304 67 00 27 | www.restaurangvatten.se

Konstresan Helsingborg/Malmö 26/4 2019
Konstresa
till Skåne
Med Akvarellmuseets vänner

text och bild Carl‐Axel Lago

I år ett samarrangemang med Tjörns konstförening

LÖRDAGEN DEN 18 APRIL 2020
Tidigt på fredagsmorgonen reste förväntansfulla vänner från Skärhamn mot Helsingborg och Malmö.
Till alla glada miner bidrog det fantastiska
vädret och ett givande första stopp på Kvibille gästgiveri
Malmö
med fantastiskt förmiddagsfika och ett inspirerande föredrag av värden själv om gästgiveriets
HILMA AF KLINT 4.4 - 27.9 2020
månghundraåriga historia.
Under våren och sommaren 2020 ger Moderna Museet sina besökare
möjlighet att stifta bekantskap med den fascinerande och banbrytande
svenska konstnären Hilma af Klint (1862-1944) i en omfattande
presentation. Bland annat kommer utställningen att presentera serien
De tio största, som här visas samlade. 2013 visade Moderna Museet
Hilma af Klint: Abstrakt pionjär, en utställning som blev den mest
välbesökta med en svensk konstnär i museets historia. Sedan dess har
Hilma af Klints verk rest världen över och mött ny publik och nya
erkännanden, senast på Guggenheim Museum i New York.
Utställningen kommer också presentera båda verk tillhörande serien Målningarna till templet, men urvalet undersöker
också konstnärens forskning om naturen och hur den synliga och osynliga världen är sammankopplade. Konstnärens
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#INGENLITENLORT – EN UTSTÄLLNING OM OPINIONSBILDAREN ASTRID
LINDGRENAstrid Lindgren är inte bara en utav Sveriges mest kända författare utan även en viktig
SKISSERNAS
MUSEUM, Lund
opinionsbildare och ett exempel på betydelsen av att göra sin röst hörd. Det är denna sida av Astrid

Lindgren som utställningen handlar om. Hon
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kärlek,
en snabbt nedklottrad
kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet
av sig själv”.blyertsskiss eller centimetersmå skisser i kopparnät
till fem meter höga gipsskulpturer och i vissa fall även färdiga verk.
Sedan museet grundades 1934 har konstnärer skänkt eller sålt skisser
till museet och museet förvärvar också aktivt ny konst för att samlingen
ska visa representativa och aktuella exempel på den samtida offentliga
konsten.

Dessutom visar Skissernas Museum
JOCKUM NORDSTRÖM 2 APR – 16 AUG 2020
Vårens och sommarens stora utställning presenterar Jockum Nordström, en av Sveriges
internationellt mest uppmärksammade konstnärer. Nordström arbetar gränsöverskridande
med teckningar, målningar, kollage, skulpturer, bilderböcker, animationer, skivomslag och
musik. I hans verk återfinns referenser till folkkonst, outsider art och arkitektur.
Malmö – Moderna museet var vårt slutmål för konstresan. Där fick vi en mycket uppskattad guidad
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Akvarellmuseets
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& Tjörnskonstförenings
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- Moderna museet i Malmö
visning
av utställningen Alias:
CFR som
fokuserar på två sidor avkonstresa
Carl Fredrik
Reuterswärds
och Skissernas museum i Lund. Efter en kort rast med möjlighet till fm fika vid Hallandsåsen besöker vi Moderna
omfattande konstnärskap. Dels på den intrikata installationen och objektgruppen Kilroy (1963–1972)
museet i Malmö för en guidad visning av utställningen. Därefter fortsätter vi till Skissernas museum i Lund där vi äter
och dels på en serie monumentala expressiva teckningar från sent 1990‐tal. Hösten 1989 anges ofta
vår lunch och får sedan en guidad visning av museet. Avresa: 07.00 från kommunhuset Skärhamn. Åter i Göteborg
och begripligt nog som en viktig brytpunkt i Carl Fredrik Reuterswärds liv. Han drabbades då av en
ca 20.30 (Skärhamn ca 21.30). Påstigning efter vägen. Pris: 930:- (inkl. bussresa, lunch, entreer och guidade visningar
stroke som tvingade honom att växla arbetshand från höger till vänster. Ihärdigt övade han upp sin
på Moderna museet i Malmö & Skissernas museum i Lund).
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skapabuss
på 0303-50600
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WARHOL 1968. Liksom i Stockholm
Anmälan:
Jörlanda
Ytterligare
info:
Carl-Axel
Lago 0707-336971
är utgångspunkten den legendariska utställningen 1968, men i Malmö kommer fokus i större
utsträckning att ligga på årtalets politiska laddning och hur mordförsöket på Andy Warhol samma år
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kom attNordiska
förändra
hans konstnärskap.
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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

Boab Tryckeri. Skärhamn
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