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Kommande: Animal Kingdom
7 maj – 3 september 2023

Tidiga vetenskapliga illustrationer, som oftast utfördes 
på papper och i akvarellteknik, fortsätter fascinera och 
inspirera konstnärer i vår tid. Utställningen består av två 
sammanlänkade delar, där samtidskonst visas mot en  
solid bakgrund av historiskt och konsthistoriskt material. 
Trådarna går tillbaka till Carl von Linnés vetenskapliga 
verk och familjen Rudbeck som från och med mitten av 
1600-talet utmärkte sig med sina insatser både i fråga 
om medicinsk forskning och detaljerade, vetenskapliga  
bilder av svensk flora och fauna. I utställningen ingår 
även verk av den tyska konstnären Ernst Haeckel (1834–
1919), som var en visionär konstnär och framstående  
naturforskare som myntade uttrycket ekologi. 

Dessa konstnärer skildrade växter och djurliv utifrån 
vetenskapligt perspektiv för att dokumentera och 
systematisera naturens mångfald under en tid när 
världen höll på att upptäckas. Deras verk kommer 
att presenteras i dialog med modern konst som på ett 
djupt sätt gestaltar vår tids stora utmaningar inom 
ekologi, klimatfrågor och massiva utrotningar som sker 
inom djurvärlden och som hotar den balans som krävs 
för att livet på jorden skulle kunna fortsätta.

Klassiska konstnärer i utställningen: Olof Rudbeck  
den äldre & Olof Rudbeck den yngre, Maria Sibylla  
Merian, James Audubon, Barbara Regina Dietzsch, Ernst 
Haeckel, Magnus von Wright & Wilhelm von Wright  

Samtida konstnärer i utställningen: Carlos Amorales, 
Mark Dion, Nathalie Djurberg & Hans Berg, Walton 
Ford, Christine Ödlund, Astrid Svangren & teamLab

Curatorer: Mark D Johnson och Bera Nordal

Bild 1: Ernst Haeckel, Kunstformen der Natur, plate 8, 1899–1904 
Bild 2: Ur Olof Rudbeck den äldres illustrerade skrift Blomboken 9: Örter med balja (s. 46),  
1689–ca. 1709. Courtesy of Uppsala universitetsbibliotek, Carolina Rediviva, Uppsala  
Bild 3: Walton Ford, Eureka, 2017. Image by Tom Powel Imaging. Courtesy of the artist

Vi bryr oss om Tjörn
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Verksamhetsberättelse 2022
Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet har som ändamål att genom olika tjänster

stödja Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn

Dagordning för årsmöte 2023
1. Föreningens ordförande öppnar mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3.  Prövning av mötets behöriga utlysande
4.  Val av två justeringsmän för att tillsammans med  
 ordföranden justera protokollet

5.  Godkännande av dagordningen
6.  Framläggande av årsberättelse och revisionsberättelse
7.  Beslut om
 •  Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Vinst eller förlust enligt den fastställda balans- 
  räkningen
 •  Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
8.  Fastställande av årsavgifter för fysisk respektive  
 juridisk medlem

9.  Fastställande av verksamhetsplan för 2023
10.  Fastställande av budget för verksamhetsåret 2023
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

Årsmöte
Vänföreningens årsmöte SÖNDAG 19 MARS 2023 kl. 13.00  

på Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn

Vänföreningens styrelse har haft nio protokollförda 
sammanträden: 8 februari, 8 mars, 20 mars (konstitu-
erande), 5 april, 19 maj, 1 september, 4 oktober,  
7 november, 7 december och årsmöte 20 mars.

Styrelsen 2022
Per Jensnäs ordförande, Barbro Carlsson sekreterare/ 
volontärer, Eva Andersson kassör, Carl-Axel Lago vice 
sekr/redaktör/resekommitte´, Anders Jensen medlems-
register/hemsida, Ulrika Wallin konstinköp, Susanne 
Samsson Pettersson medlemsregister/utskick, Monica 
Pettersson suppleant/utskick, Karin Guttman suppleant, 
Heike Ahrends suppleant/konstinköp, Jonas Lekander 
suppleant/medlemsregister/hemsida
Agneta Björkman revisor, Inger Johansson revisor,  
Lars-Erik Ek revisorssuppleant

Medlemsantal
Vid årsskiftet 31 december 2022 har Vänföreningen  
889 medlemmar.

Valberedning
Sofie Stenberg, Katarina Holmqvist Kristiansson,  
Maria Sandberg (sammankallande).

Volontärerna
Under 2022 har volontärerna arbetat under sommar-
utställningen vid museets entré och vid behov ställt upp 
för museet, svarat på frågor om museet, vänföreningen 
och Tjörn och rekryterat över 100 nya medlemmar.

Konstresor
Årets konstresor gick till Oslo och Munchmuseet 6 maj 
och till Köpenhamn-Louisiana 3-4 dec

Arrangemang
Julkonsert 27 november med Linnea Agorastos och 
Johan Olofsson.

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  
www.kontakt@akvarellmuseetsvanner.se.

Program:

• Akvarellmuseets chef Bera Nordal berättar om  
 årets utställningar.

• Årsmötesförhandlingar

• Dragning i Vänföreningens årliga konstlotteri

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga vid mötet

Underhållning och konsert med VIER BRILLEN 
kl 14.00

Vänföreningens styrelse
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GULDKORN FRÅN VÅREN 2023  
PÅ MUSEET
Färgflöde 12.2 – 16.4
I Thordénrummet pågår en utställning med Tjörns allra 
yngsta konstnärer – femåringarna från Kållekärrs förskola. 
Konstverken är skapade på museet med inspiration från 
museets föregående utställning med Carin Ellberg. 
Tillsammans studerade vi linjernas rörelser och färgens 
oberäkneliga flöde. Därefter arbetade femåringarna 
gemensamt i museets experimentverkstad med stora 
penslar och mycket vatten. Samarbetet med Kållekärrs 
förskola fortsätter, år för år!

Konstpromenad på Tjörns äldreboenden 
Just nu pågår tredje omgången av vår Konstpromenad, 
där vi sänder live från museet och fördjupar oss i ett 
verk från samlingen – direkt till Tjörns äldreboenden. 
En av museets konstpedagoger befinner sig också på 
plats på äldreboendet för att måla akvarell tillsammans 
med de boende. Konstpromenaden startade 2021, som 
en produkt av pandemin och dess restriktioner. 
Konceptet utvecklas för varje år för att öka inter-
aktiviteten och deltagandet. I år har vi även haft en 
fortbildningsdag för personalen på Tjörns olika äldre- 
boenden, där de fått fördjupa sig i pågående utställning 
och akvarellteknik. 

PÅSK PÅ NORDISKA 
AKVARELLMUSEET
Påsklovsverkstad, Figurer & filurer  
8–16 april kl. 11–15 
Mänskliga gestalter, pratande djur eller något helt 
annat? Låt fantasin flöda! 
Familjevisningar 11 & 13 april kl. 14 
Visningen är ett lekfullt sätt att uppleva utställningen, 
särskilt utformad för att passa våra yngre besökare.
Bilderboksstund för barn 12 april kl. 11.30 
Vi tittar på bilder och läser högt ur en av böckerna i 
utställningen.
Högläsning för vuxna 12 april kl. 15 
Genom alla tider har människor lyssnat till berättelser, 
men hur ofta läser vi vuxna för varandra idag? Hög-
läsningen följs av en stund för samtal och reflektion.
Prata/Skapa 13 april kl. 17.30–19.30 
Välkomna till museet för att träffas, titta på konst 
och göra något eget. Månadens verk: Åsa Pröjts, 
Glassätarna, 2000

HAVETS SILVER
Filmvisning på Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn 

Söndag 26 mars kl. 16
Arrangör: Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet, 
Föreningen Atene och Föreningen De Seglade för 
Tjörn. Entré 100:- Ingen förhandsbokning

Flygande blåbär 14 april kl. 10.30–12 
En experimentverkstad för de allra minsta barnen  
(6–24 månader) och deras vuxna.  
Pris: 120 kr, föranmälan krävs
Grund / Loney Dear 14 april kl. 20 
Sångaren, låtskrivaren tillika månginstrumentalisten 
Loney Dear står på scen. Museet och restaurangen har 
kvällsöppet. Konsertbiljett: 200 kr. 
Bussbiljett GBG–Skärhamn: 100 kr. 

NORDISKA AKVARELLMUSEET HAR  
EXTRAÖPPET PÅ ANNANDAG PÅSK  
10 APRIL KL. 11–16!

VIER BRILLEN
På Akvarellmuseets scen gästas vi av  
Hisingens nationalorkester.
Söndag 19 mars kl. 14  
Direkt efter Vänföreningens årsmöte.
Medlemmar fri entré. Övriga blir medlem för 200:- 
eller 350:- för makar/sambor.
Förboka SMS 0703-001712  www.vierbrillen.se
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Vänföreningen
Nordiska Akvarellmuseet
Södra Hamnen 6
SE-471 32 SKÄRHAMN
SVERIGE

B Porto Betalt

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

Vänföreningen
Nordiska Akvarellmuseet
Södra Hamnen 6
SE-471 32 SKÄRHAMN
SVERIGE

B Porto Betalt

Kommande: Animal Kingdom
7 maj – 3 september 2023

Glöm inte betala medlemsavgiften för 2023

Avgift 2023

Enskild medlem  200 kr

Makar/sambor 350 kr

Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet

Medlemsnr:  ...............................................................

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 

Medlemskort: För er som betalat avgiften för 2023
finns medlemskortet överst på denna sida. 

Klipp ut och använd!  Vi har fri entré till museet 
på våra kort!

Årsavgift och medlemskort 2023

Välkommen som volontär!
Du är varmt välkommen att vara med och bemanna  
vår disk under sommarens stora utställning mellan 
11.00-15.00. Det kan gälla en eller flera dagar.  

Vi arbetar oftast två personer tillsammans.  
Skicka ett mail till kontakt@akvarellmuseetsvanner.se 
om du är intresserad.  
                                                                   Vi ses!

Välkommen till Vatten Restaurang & Kafé
i Nordiska Akvarellmuseet.

+46 (0)304 67 00 27   |   www.restaurangvatten.se

Öppettider finns på vår hemsida. Välkomna!


