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René Magritte: Idéernas laboratorium
Den belgiska konstnären René Magritte (1898–1967)
är en symbol för den surrealistiska rörelsen. Magritte
utforskade verkligheten och baserade sin undersökning
på objektets och språkets möjligheter utan att blanda in
symbolism eller drömmar. I stället var han intresserad av
verkligheten och att ifrågasätta givna sanningar.
Hela utställningen på Nordiska Akvarellmuseet ägnas
åt René Magrittes verk på papper, varav flera visas för
allmänheten för allra första gången. Det var på pappret
som Magrittes idéer fick gro. Därifrån kommer också
utställningens titel: Idéernas laboratorium.
René Magritte, La trahison des images, 1952*

René Magritte, L’homme et la forêt, ca 1965*

Magritte studerade vardagliga föremål med enorm
nyfikenhet. Han var intresserad av hur vi uppfattar
det som omger oss och hur vi påverkar detta genom
vårt språkbruk. Är pipan i bild verkligen en pipa –
eller är det en bild av en pipa? Han föreställde sig
vardagsföremål som problem att lösa. I praktiken innebar
detta att han studerade föremålen med en tydlig metod,
för att komma fram vilka objekt och ord som skulle
kunna förenas i bild för att åstadkomma en effekt
utöver det vanliga. Vi ser en pipa i bild, men också
texten Ceci n’est pas une pipe (”Det här är ingen pipa”).
Utforskandet av dessa föremål skedde genom teckningar,
samtal och brevkorrespondens. Brev var helt centrala
i Magrittes bildprocess. Han delade skisser och förklaringar med vännerna, frågade vad de tyckte och bad
dem föreslå titlar och andra idéer. Ett avslutat verk kunde
vara resultatet av en brevväxling. Därför har dessa brev
fått en självklar plats i utställningen.
Det är med stor glädje och stolthet som Nordiska
Akvarellmuseet visar denna separatutställning av René
Magritte. Hans verk på papper är knappt utforskade
och nu ges vi ett unikt tillfälle att upptäcka den belgiska
mästaren i surrealism. Vi är hemskt glada att kunna dela
sommarens utställning med er. Varmt välkomna.
*Private Collection © Fondation Magritte, Bildupphovsrätt, Stockholm 2022
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Ordföranden har ordet
Alfons Åberg i skiss- och bokform har just avslutats.
Vårens populära utställning har besökts av både stora
och små. Inte minst av många skolklasser från när och
fjärran. Alfons finns kvar bland museets samlingar till
ett annat tillfälle.
Sommarens utställning med René Magritte ser vi fram
emot med stor förväntan.
Vänföreningens årsmöte var välbesökt av ett 70-tal
medlemmar. Tack till Barbro Eriksson som varit med
i styrelsearbetet under många år. Tack också till Solveig
Börjesson som varit med att skapa vår styrelse i valberedningen. Museets chef Bera Nordal tog oss med på
en resa i Gunilla Bergströms värld. Hur hon har
fångat och skapat alla detaljer i skisser som format
hennes populära böcker om Alfons Åberg. En stolt
Bera presenterade även smakprov på sommarens
utställning med René Magritte som har rubrik Idéernas
laboratorium.

Årets upplaga av medlemslotteriet präglades av Island
med akvareller, böcker och planscher men också verk
av Soile Algeröd, presentkort på Vatten Restaurang &
Kafé och i museets butik.
Äntligen en sommar igen som vi kan njuta fullt ut av,
med mat och dryck på Vatten Restaurang & Kafé eller
på andra serveringar. Förutom René Magritte bjuder
Tjörn på många kulturaktiviteter under sommaren.
I Skärhamn blir det bl.a. Träbåtsfestival och Summer
Fest. På Klädesholmen stundar Sillens Dag och
Klädesholmen Tradjazzfestival. Inte minst har vi 2022
års upplaga av Skulptur i Pilane att se fram emot.
Välkommen till Tjörn och
Akvarellmuseet i Skärhamn!
Per Jensnäs

Verksamhetsplan 2022
Vänföreningens medlemmar och styrelse verkar för att stödja Nordiska Akvarellmuseet med
utställnings- och kursverksamhet, konstinköp och med ekonomiska bidrag.

Vänföreningen;
3 anordnar konstresor
3 ger ut Akvarellspegeln fyra gånger per år med aktuell
information till medlemmarna
3 engagerar volontärer som informatörer i museets 		
reception under sommarperioden och vid vissa andra
tider under året i samband med museets utställningar
och aktiviteter
3 samverkar med vän- och konstföreningar för utbyte av
erfarenhet, information och inspiration
3 är medlem i Sveriges Vänföreningar för Konst och
Kultur
3 administrerar hemsidan www.akvarellmuseetsvanner.se
3 söker fler medlemmar – även föreningar och företag
3 uppdaterar löpande hemsida och medlemsregister

3 har ett medlemslotteri under årsmötet
3 arrangerar kulturevenemang och sammankomster på
muséets scen
Vänföreningen samarbetar och samverkar med Nordiska
Akvarellmuseet om medlemsförmåner;
• Medlem ser aktuell utställning vid förhandsvisning
med exklusiv guidning dagen före vernissagedagen.
• Medlemsavgiften gäller som årskort till museets alla
utställningar.
• Medlem får 20 % rabatt på entréavgifter till kulturprogram arrangerade av museet.
• Medlem får 20% rabatt på konstkataloger från muséets
utställningar.
Skärhamn i mars 2022
Styrelsen

Styrelsens arbetsuppgifter fördelades inför kommande verksamhetsår
Ordförande: Per Jensnäs (vald på årsmötet)
Sekreterare/volontärer: Barbro Carlsson
Kassör: Eva Andersson
Vice sekr./redaktör/resekommitté: Carl-Axel Lago
Medlemsregister/hemsida: Anders Jensen
Konstinköp: Ulrika Wallin
Medlemsregister/utskick/konstinköp: Susanne Samsson
Pettersson

Utskick, suppleant: Monica Pettersson
Suppleant: Karin Guttman
Suppleant/Konstinköp: Heike Ahrends
Suppleant/medlemsregister/hemsida: Jonas Lekander
Valberedning: Sofie Stenberg, Katarina Holmqvist
Kristiansson, Maria Sandberg (sammankallande)
Revisorer: Agneta Björkman, Inger Johansson
Revisorssuppleant: Lars-Erik Ek
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Hejdå, Alfons Åberg!
(eller – Vi ses, Alfons Åberg!)
Här är Alfons Åberg, 50 år gammal. Nu är det dags för
Alfons att flytta. Han ska inte flytta så långt, nej, han ska
bara flytta från museets utställningssal till museets arkiv.
Vi tror att det kommer bli spännande för Alfons att
flytta in i arkivet. Där kan han b-o-t-a-n-i-s-e-r-a bland
andra kända konstverk – det finns till och med andra
figurer från andra bilderböcker där inne!
Han kanske kan lära sig något om konst under tiden?
För visst ska han få titta ut då och då, den där Alfons.
Det hoppas vi på museet i alla fall.

Nu är våra sommarkurser tillbaka!
Vi sätter fokus på barn och unga samt våra populära
vuxen-barn kurser. Nytt för i år är UngKonst som riktar
sig till dig som är 13–18 år, är nyfiken på konst och
vill delta i ett kreativt sommaräventyr. Platserna till
sommarens kurser är släppta och all information hittar
du på museets hemsida.

Utställningen Gunilla Bergström – Här är Alfons Åberg!
har varit omtyckt av både stora och små. En generationsöverskridande figur som spridit både skratt och funderingar. Nostalgi för vissa, nutid för andra.
Skolgrupper i alla åldrar, från förskola till folkhögskola
har besökt oss nästan varje dag, för att ta del av Gunilla
Bergströms starka bildspråk. I vår verkstad har vi med
nöje sett hur bilderna inspirerat eleverna till att skapa
egna bilder med tydliga berättelser.
Vi ser fram mot och hoppas att höstens utställning
med Carin Ellberg ska locka lika många nyfikna grupper
till museet. Tills dess får vi njuta av en sommar i
surrealismens tecken!
/ Konstpedagogerna på Nordiska Akvarellmuseet

Vinnare vid medlemsdragning Nordiska
Akvarellmuseets Vänförenings årsmöte 2022

Konstnär

Vinnare

Dalvila
G.A.S + Poster 2

Birgitta Wastler, Mjörn

Eyjafjordar dalnr
G.A.S + Poster 3

Anna-Britta Persson, Sandared

Gudmundur Armann
Sigurjonsson
Kaklakärn + Poster 1

Maygret Mårtensson, Skärhamn

Dora Kristin Halldorsdottir Gunnas Sandström, Fagerfjäll
2 akvareller + 1 valtryck

Under sommaren 2022 kan du fördjupa dig i
René Magritte: Idéernas laboratorium på flera sätt.
Utställningen kommer att vara bemannad med
värdar under utvalda tider, en gratis informationspocket erbjuds alla besökare, en audio- och videoguide lanseras i juni och inte minst visas film som
fördjupar upplevelsen. Denna sommar kommer vi
inte att kunna hålla guidade visningar och därför
har vi arbetat med att ta fram ett extra rikt material
till dig som vill veta mer under ditt besök.
Har du förresten hört att museet har en sprillans
ny hemsida? Där hittar du all information om
vad sommaren har att erbjuda. Välkomna in i vårt
digitala museum på akvarellmuseet.org.

Soile W. Algeröd
Oförklarligt ljus 1

Christina Frändberg-Andersson
Göteborg

Soile W. Algeröd
Månljus
Presentkortspaket
Presentkortspaket

Staffan Lindqvist, Rönnäng
Bibbi Leykauff, Klövedal
Ann-Kristin Hartvigsson, Skärhamn

Öppettider finns på vår hemsida. Välkomna!

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

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

Konstresor
Konstresan till Oslo och Munchmuseet den 6 maj är fulltecknad.

Tyvärr gick det inte att arrangera resan med ytterligare en buss med
utökat antal guidade visningar. Eventuellt kommer ytterligare en resa
att arrangeras till Oslo senare i höst.
Mer information om detta i nästa nummer av Akvarellspegeln.

Traditionell konstresa/julmarknad till Louisiana och Köpenhamn
kommer att arrangeras i år.

Louisiana har en utställning om Tyskland på 1920-talet,
Neue sachlichkeit – en resa genom det brusande och explosiva
konst- och kulturlivet i 1920-talets Weimarrepublik.
I Köpenhamn har Statens Museum for Kunst en utställning med
Henri Matisse och på Arken Museum for Moderne Kunst visas en
utställning med en av surrealismens nyckelfigurer Leonora Carrington.
Mer information om denna konstresa i nästa nummer av Akvarellspegeln.

Årsavgift och medlemskort 2022
Årsavgift: 200 kr för enskild medlem, 350 kr för par på
samma adress och 2000 kr för företag. Avgiften sätts in
på bankgiro 5014-8139. Swish: 1232124964.
Utländska medlemmar:
IBAN-nummer SE95 0835 6807 3054 4814. Bicode
SWEDSESS. Märk inbetalningen med namn, adress
ev medlemsnummer och mailadress.
Medlemskort:
Klipp ut ert medlemskort längst upp på sidan.

Har du betalat årsavgiften?

Vi bryr oss om Tjörn

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

Boab Tryckeri. Skärhamn
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