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Visning för Vänföreningen
Fredag 5 maj kl 18

Utställningar sommaren 2017
ARNE ISACSSON
7.5 - 3.9
Naturen, särskilt i Bohuslän, var Arne Isacssons  
outsinliga inspirationskälla. Han skildrade årstidernas 
gång och ljusets skiftningar i klipporna och havet. Det 
klassiska akvarellmåleriet utgjorde kärnan i hans konst-
närskap, livet igenom var han dock öppen för experi-
ment och nytänkande.
Hans pedagogiska livsverk är storslaget. 1944 grundade 
han Gerlesborgsskolan i Bohuslän; en filial i Stock- 
holm öppnades 1958. Han skrev läroböcker i olje- och 
akvarellmåleri och fick professors titel i akvarellteknik. 
Han vågade också drömma om ett akvarellens eget hus  
någonstans i Norden och var en av initiativtagarna till 
Nordiska Akvarellmuseet. 
Museet visar en omfattande utställning med Arne 
Isacssons verk och firar hans gärning som konst- 
pedagog och författare. I samband med öppningen  
kommer Nordiska Akvarellsällskapet att dela ut sitt  
Arne Isacsson-pris. I mars skulle han ha fyllt 100 år.

ÅTTA KONSTNÄRER UR MUSEETS SAMLING
Sommarens urval är en hyllning till akvarellmediet.  
Vi presenterar åtta konstnärer som på olika sätt har  
kommit att symbolisera museets arbete med akvarellen 
som verktyg och utgångspunkt för samtidskonsten. Den 
traditionella akvarellen finner nya vägar och uttryck och 
banar väg för en spännande utveckling mot oväntade 
håll och nyskapande.
Medverkande konstnärer: Sólveig A∂alsteinsdottir, Mats 
Gustafson, Kati Immonen, Martin Jacobson, Michael 
Kvium, Lars Lerin, Julie Nord och Maria Nordin.

Arne Isacsson / Höst, Lye / 1999

Lars Lerin / Fönstret mot gården, Rear Window / 2009

Foto: Daniel Lindell
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Efter en kylslagen påskhelg väntar vi nu alla på vårens 
många förändringar i natur och sinnesstämning. Må-
naden maj är kanske en lite hektisk tid med vårtecken, 
fler soltimmar, trädgårdstankar, utemöbler för altan  
eller balkong, båtbestyr,  semester- och sommarplaner  
i stort och smått. 

Konstvandringen i Södra Bohuslän uppskattades under 
påskhelgen där Nordiska Akvarellmuseet välkomnade 
Tjörnkonstnärernas samlingsutställning.

Knutte Westers Horungen har rört många känslor bland 
besökarna med alla originalbilder till filmen om farmor 
Hervors barndom i 20-talets fattigsverige. En mycket 
uppskattad utställning med föreläsningar om och med 
konstnären själv. Museet hade byggt en liten biograf i ut-
ställningen för filmvisning varje timma. Även Göteborgs 
filmfestival och SVT har valt att visa filmen.

Vid årsmötet i mars fick mötesdeltagarna, av Bera  
Nordal, en fängslande föreläsning i ord och bild om  
Arne Isacssons liv och måleri inför sommarens  
jubileumsutställning. Han grundade Gerlesborgsskolan 
och var professor i akvarellteknik. Han var en av  
initiativtagarna och aktiv i att Nordiska Akvarellmuseet 
blev verklighet. Arne skulle i år ha fyllt 100 år. 

Tio konstverk lottades ut bland medlemmarna och vi 
gratulerar vinnarna! Vi välkomnar Ulrika Wallin som 
ny suppleant i styrelsen och tackar samtidigt Renate  
Bergius som avgick. Renate arbetar fortsatt som pedagog 
i museets verksamhet. Under förhandlingarna beslutade 
mötet att medlemsavgiften höjs 2018 till 200:- för  
enskild medlem och 350:- för par/sambor. Det notera-
des att föreningen haft nuvarande medlemsavgift sedan  
bildandet 1995!

Sommarens evenemang, 7 och 8 juli, blir en helg i  
swingens tecken då stockholmsbandet The Bandwa-
gon Swing Orchestra gästar oss igen med en konsert på  
fredag kväll och på lördag dansar vi tillsammans med 
bandet och Anni och Gasper. Redan på lördag eftermiddag  
bjuder dansduon upp till dans i en ”prova på-session” 
som uppvärmning för kvällen (Anni & Gasper Dance).

Vi ser fram emot en händelserik och upplevelserik  
sommar och hälsar välkommen till Tjörn, Skärhamn 
och Nordiska Akvarellmuseet.

           Per Jensnäs

Ordföranden har ordet

Verksamhetsplan 2017

Ordförande: Per Jensnäs (vald på årsmötet)
Sekreterare/volontärer: Barbro Carlsson
Vice sekr./redaktör/resekommitté: Carl-Axel Lago
Kassör: Kerstin Andersson
Medlemsregister/utskick/konstinköp: Barbro Erikson
Utskick/medlemsregister: Monica Pettersson
Konstinköp/redaktion: Cerold Johansson

Konstinköp/suppleant: Berit Erenstedt
Medlemsregister/suppleant: Karin Guttman
Suppleant: John Gunnar Ericsson
Suppleant: Ulrika Wallin
Framtidsgrupp: Berit Erenstedt, Carl-Axel Lago,  
Karin Guttman, Per Jensnäs.

Styrelsens arbetsuppgifter fördelades inför kommande verksamhetsår

Vänföreningens medlemmar och styrelse verkar för att 
stödja Nordiska Akvarellmuseet, dess utställnings- och  
kursverksamhet och dess konstinköp med ekonomiska 
medel.

Vänföreningen
3 planerar och arrangerar konstresor 

3 producerar fyra nummer av Akvarellspegeln med  
 information till medlemmarna

3 har volontärer som informatörer i museets reception  
 vissa tider under året i samband med museets utställ- 
 ningar och aktiviteter

3 engagerar volontärer som museets vakter under  
 utställningar

3 söker samverkan med likasinnade vän/konstföreningar  
 för utbyte av erfarenhet, information och inspiration
3 administrerar hemsidan www.akvarellmuseetsvanner.se 
3 söker fler och nya medlemmar – även bland föreningar  
 och företag
3 genomför varje årsmöte ett konstlotteri för medlemmarna

3 arrangerar skiftande kulturevenemang på museets scen

Skärhamn i februari 2017    

Styrelsen
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Den 17.4 anordnade museet för första gången Akvarell-
festen! Tre konstnärer var inbjudna att hålla workshops 
för besökarna kl. 12–16. 

I kaféet höll konstnären Camia PIA Pettersson work- 
shopen En kopp med konst, där deltagarna fick testa att 
måla med olika typer av kaffe. Erik Öhrström från  
Vatten Restaurang & Kafé var med och berättade om 
”färgen” medan folk smakade på och målade med  
espresso, bryggkaffe, pulverkaffe…
På övre våningen målades det med tusch i experiment-
verkstaden. Anna Bergman bjöd på experimentlusta 
med hjälp av pipetter, tops och penslar.

Gick man över bron och in i en av museets gästateljéer 
möttes man av Benjamin Björklunds workshop. Delar 
av denna sändes dessutom live på Instagram och vi hade 
tittare från bland annat Bolivia, Costa Rica, Australien 
och Frankrike. 

AKVARELLFESTEN

Vinnare vid medlemsdragning Nordiska  
Akvarellmuseets Vänförenings årsmöte mars 2017
Konstnär Vinnare
Yngve Steen Rakel Bärg 
Utan titel Biskop Jens väg 14, 471 31 Skärhamn 
Kristian Talvik Ulla Olofsson 
Utan titel Myrvägen 22, 430 94 Bohus Björkö  
Krister Svanvik I-M Åshuvud 
By Runstensvägen 20, 446 35 Älvängen 
Göran Olausson Agneta Hultberg 
Fågel Trollsländevägen 10, 444 46 Stenungsund  

Gunnel Jonasson Anette Schwarz 
Gul ros Strandvejen 649, Dk 2930 Klampenborg 
 Danmark 
Tina Haldorsson Birgitta Hilling 
Utan titel Grinstorp 123, 444 93 Spekeröd  
Hasse Karlsson Pia Åkerlund 
Landskap Sandtorpsvägen 10A, 153 30 Järna
 
Hasse Karlsson Lisbeth Karlsson 
Kossan Furuvägen 3, 615 30 Valdemarsvik 
Grethe Friestrup Ingrid von Otter 
Orust Slupen 2 lgh 1305, 444 30 Stenungsund  

Grethe Friestrup Agneta Björkman 
Åker och ängar Ankarvägen 9, 471 32 Skärhamn

Våren 2017 var Nordiska Akvarellmuseet för första 
gången en del av Konstvandringen Södra Bohuslän. 
Den så kallade Fria verkstaden förvandlades till 
konsthall där konstnärer från Tjörn visade ett samlat 
urval av sina verk. Vernissagen ägde rum 5.4 och var  
välbesökt.

Missa inte audioguiden!
Nordiska Akvarellmuseets olika 
audioguider finns numer alltid 
i appen A Guided Tour, som du 
kan ladda ner till din smart-
telefon eller surfplatta. Klicka 
in på Nordiska Akvarellmuseet 
och därefter på den utställning 
du vill veta mer om. Från och 
med den 24.5 finns en audio- 
guide till sommarens urval ur  
museets samling:  Åtta konstnärer.  
Här hör du ett potpurri av åtta 
spännande röster som på olika 
sätt berättar om konsten. 

Medverkande konstnärer: Heike Ahrends, Anna Andreasson, Nen Arnell, Anders Bodebeck, 
Christina Bolling, Yvonne Karlsson, Marie Kristiansson, Greta Sandahl, Emelie Wijk Lundberg.
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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	entréavgiften	till		 	
 museiarrangerade kulturprogram (visa medlemskort). 

•	 20%	rabatt	på	Nordiska	Akvarellmuseets	utställningskataloger		
 till ordinarie pris.

•	 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. Bankgiro 5014-8139. 
•	 Vänföreningens	hemsida	www.akvarellmuseetsvanner.se		 	
 ger mer informa tion.

akvarellspegeln
Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet, Södra Hamnen 6, SE-471 32  Skärhamn, Sverige.  
PlusGiro 7 30 60-6. Bankgiro 5014-8139. Ibannummer SE95 8000 0835 6807 3054 4814. Bicode SWEDSESS 
Medlemsavgift: 175:- för enskild medlem och 300:- för makar/sambor
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

Välkommen till Vatten Restaurang & Kafé
i Nordiska Akvarellmuseet. Enkel och ärlig mat.

+46 (0)304 67 00 87   |   www.restaurangvatten.com

På Nordiska Akvarellmuseets scen

Tillbaka på begäran
THE BANDWAGON SWING ORCHESTRA 
 
Fredag 7 juli kl 19.00  
Swingkonsert. Entré 150:-

Lördag 8 juli kl 16.30 
Pröva på dans med Anni och Gaspar. Fri entré

Lördag 8 juli kl 19.00 
Swingdans. Entré 150:-

The Bandwagon Swing Orchestra är ett Stockholmsbaserat 
band som spelar hot jazz med mycket energi. Bandet  
spelar musik inspirerad av swingen som växte fram under 
20- och 30-talet. Fokus ligger på att skapa ett sound troget 
de tidigare stora musikerna inom genren, men att även 
fortsätta röra sig framåt med musiken, och att ha roligt 
förstås! 

The Bandwagon Swing Orchestra vill bevara och föra vidare 
swingerans musik, känsla och glädje och sprida den vi-
dare. Genom att hela tiden undersöka, utveckla och testa 
nytt får bandet ett tidstroget sound med sin egen touch.

För medlemmarna i bandet är kopplingen till dansen 
väldigt viktig. Swingen ska bjuda in lyssnarna till dans 
och bandet spelar musik som passar swingdans som lindy 
hop, balboa, shag och stepp. Flera i bandet dansar själva 
den typ av dans som musiken är anpassad till, vilket gör 
kopplingen mellan musiken och dansen väldigt naturlig. 
Bandet har egentligen ett ganska enkelt mål: att vara ett 
band som man vill dansa till!

På fredagen lyssnar och njuter vi till jazzen och på lör-
dag dansar vi hela kvällen. Dansparet Annie Skoglund 
och Gasper Hrovat hjälper oss med steg och inlevelse 
redan på eftermiddagen i en ”pröva på-session” innan vi  
släpper loss för kvällen.                           

Förbokning: 
Konsert och danskväll  
till ordfor@akvarellmuseetsvanner.se  
eller ring 0703-001712.      

Vi bryr oss om Tjörn

Foto: Ida Lundborg


