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VÅRENS UTSTÄLLNING HYLLAR GENERÖS DONATION FRÅN
GUNILLA BERGSTRÖM TILL NORDISKA AKVARELLMUSEET
30.1 – 18.4 2022
Gunilla Bergström
Här är Alfons Åberg!
Gunilla Bergström var utan tvekan en av Sveriges
främsta bilderboksskapare. Hennes oförglömliga Alfons
Åberg har blivit en del av vår konst- och litteraturhistoria,
inpräntad i vårt minne sedan barnsben. Med personlig
färgpalett, exakt linjeföring och skicklig komposition
formade Gunilla Bergström trovärdiga miljöer, där
hennes gestalter befinner sig mitt i en tillvaro som så
många av oss känner igen. Frågorna som ställs är existentiella och gäller alla åldrar. Utanförskap. Rädslor.
Utsatthet. Kamratskapets olika sidor. Familjelivets
oväntade komplikationer. Det inre snarare än det yttre.
I sitt suggestiva bildspråk fångade Gunilla Bergström
det magiska i det vardagliga, samt det stora i det lilla.
Hennes bildvärld tilltalar barnen utan att de vuxna
lämnas utanför. Den roar, oroar och träffar rakt in i
hjärtat hos var och en.
Gunilla Bergström gick bort den 23 augusti 2021.
En tid före sin bortgång donerade hon sina originalbilder från böckerna om Alfons Åberg till Nordiska
Akvarellmuseet. Donationen omfattar 17 originalböcker
som därmed blir en del av museets konstsamling. Med
anledning av detta presenterar vi under våren 2022 en
utställning som hyllar konstnärens ovärderliga gärning.

Illustration: Gunilla Bergström, originalbild från boken Hurra för pappa Åberg, 1993.
Nordiska Akvarellmuseet. ©Bok-Makaren AB

Visning för Vänföreningen
Fredag 28/1 kl 18

Vi bryr oss om Tjörn

akvarellspegeln

Ordföranden har ordet
Vänföreningen har äntligen fått ”stå på scen” igen!
Två evenemang under sista kvartalet i museets fina
samlingssal med JAVA GOSPEL från Göteborg och
adventskonsert med Linnea Agorastos och Johan
Olofsson från Tjörn. Finstämd gospel och stämningsfyllda julsånger i väntan på julens ankomst. Överraskande
och uppskattat steg en ung Gillis upp på scenen och
sjöng duett med Johan.
Vi hoppas kunna presentera blandade utbud
under våren.
Det
blev ingen resa
till Köpenhamn och
Louisiana denna december men vi planerar en
dagsresa till Oslo och
Munchmuseet till våren.

Föreningen är stolt över att vi är många medlemmar trots dessa pandemins år. Vi är också stolta över att ha
lämnat en gåva på 100 000 kr till museets konstpedagogiska verksamhet. Detta tack vare Dig som medlem och
att vi har publik på våra evenemang.
Museets samlingssal är bokad för årsmöte söndag 20
mars 2022 klockan 1300 där vi bland annat hittar nya
vinnare i vårt medlemslotteri.
Nu tar vi ledigt och ägnar oss åt jul- och nyårshelgerna
och kanske vi besöker utställningen med Hilding
Linnqvist. Vi ser också fram emot att Alfons Åberg
kommer tillbaka till museet i slutet av januari och han
stannar ända till mitten av april.

Styrelsen önskar GOD JUL & Gott Nytt År
och Tack för 2021.

Per Jensnäs

Ge bort i Julklapp!!
Kallelse
Årsmöte 2022

1 års medlemskap i Vänföreningen!
Betala in 200:- på föreningens bg 5014-8139
och ange din väns adress.

Söndag den 20 mars kl 13
på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn

Årsavgift och årsmöte 2022
Vi vill påminna om årsavgiften som är 200 kr för
enskild medlem, 350 kr för par och 2000 kr för företag.

Avgiften sätts in på bankgiro 5014-8139.
IBAN-nummer SE95 0835 6807 3054 4814.
Bicode SWEDSESS.
Vi kommer att skicka ut medlemskortet för 2022
tillsammans med den Akvarellspegel som kommer
ut i februari 2022. Ditt medlemskort 2021 kommer
därför att vara giltigt fram till dess. Årsmötet 2022
äger rum söndagen den 20 mars kl 13.00.
(mer information i kommande Akvarellspegel).
OBS! Glöm inte att skriva ditt namn och gärna ditt
medlemsnummer. Vi får varje år ett antal inbetalningar
utan avsändare.

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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EN GENERÖS GÅVA FRÅN VÄNFÖRENINGEN TILL NORDISKA AKVARELLMUSEET
Nordiska Akvarellmuseets Vänförening ger museets konstpedagogiska verksamhet
100 000 kr i stöd. En generös gåva som skapar nya spännande möjligheter.
– Bidraget kommer att användas för att på ett konkret sätt ta fram material och teknik för att kunna arbeta med stop
motion animation som metod tillsammans med till exempel skolgrupper. Ett viktigt spår i Nordiska Akvarellmuseets
rika konstsamling är bilderboksoriginal och vi kommer att använda tekniken för att arbeta fördjupat och långsiktigt
med bildberättande, säger Jonte Nynäs, pedagogisk ledare på Nordiska Akvarellmuseet.
Vänföreningens styrelse har under hösten 2021 tagit beslut om att en gåva på 100 000 kr ska gå till att stötta
museets konstpedagogiska verksamhet. Att Vänföreningen valde att gåvan skulle komma till användning inom
just konstpedagogiken var en viktig förutsättning.
– Pedagogiken har varit ett nyckelspår i museets verksamhet ända sedan planeringen av ett akvarellmuseum började.
Vi märker att detta fokus särskiljer oss från andra museer och att som förening kunna bidra till att stärka förmedling
av konst gläder oss, säger Per Jensnäs, ordförande Nordiska Akvarellmuseets Vänförening.
Om Vänföreningen:
Nordiska Akvarellmuseets Vänförening bildades 1995, fem år innan museet öppnade för allmänheten. Idag har man
cirka 1000 medlemmar, främst från de nordiska länderna. Vänföreningens ändamål är att genom olika insatser stödja
Nordiska Akvarellmuseet. Medlemmar av Vänföreningen är delaktiga i att skriva konsthistoria, genom att föreningen
kontinuerligt bidrar till nyförvärv av konst till samlingen. Med åren har också Vänföreningen blivit en viktig
gemenskap och mötesplats för konstintresserade och genomför såväl resor som arrangemang i egen regi.

Simone Frankel, Kommunikatör, digitala kanaler & program, Nordiska Akvarellmuseet
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Konstresa till Oslo & Munchmuseet
Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet, Södra Hamnen 6, SE-471 32 Skärhamn, SVERIGE

Vårens konstresa går
till det
nya Munchmuseet
i Oslo fredag 6 maj 2022
Konstresa
till
Oslo
& Munchmuseet
Vårens konstresa går till det nya Munchmuseet i Oslo fredag 6 maj 2022
nyaAkvarellmuseets
museet innehållervänner
11 utställningssalar
samt
FöljDet
med
på en spännande
biograf, bibliotek, butik och restauranger.
vårresa
till det nya Munchmuseet i Oslo.
Målningen Skriet, som finns i flera versioner, har fått
ett eget rum på fjärde våningen.

Den 22 oktober invigdes det nya Munchmuseet i
Oslo. Den sextio meter höga byggnaden med tretton
våningar rymmer drygt 40.000 objekt och blir ett av
Den 22 oktober
invigdesöver
det nya
världens
största museer
en enskild konstnär.
Munchmuseet
i
Oslo.
Den
60 meter höga
Museet ligger granne med Operahuset.
byggnaden med tretton våningar rymmer drygt
40 000
och blir ett av för
världens
Glöm
inteobjekt
betala medlemsavgiften
2022 största
museer över en enskild konstnär. Museet ligger
granne med Operahuset.

Det Medlemsnr:
nya museet innehåller 11 utställningssalar
samt biograf, bibliotek, butik och restauranger.
Målningen Skriet, som finns i flera versioner,
har fått ett eget rum på fjärde våningen.
................................................................

Avresa fredagen den 6 maj
Följ Avresa
med oss
på Skärhamn
en spännande vårresa till det nya
07.00
från
Munchmuseet
i Oslo.
09.15
Nordby, förmiddagsfika
(ingår ej)
12.00
Ankomst
Oslo, den
Munchmuseet,
guidad visning,
Avresa
fredagen
6 maj
07.00
Lunch
påAvresa
egen från
handSkärhamn
(Museet har flera restauranger)
09.15 Nordby, förmiddagsfika (ingår ej)
16.00
Avresa. Åter Skärhamn ca 20.30
12.00 Ankomst Oslo, Munchmuseet, guidad visning,
lunch på egen hand (museet har flera restauranger).

Pris:800:80:‐ inkl.
inkl.bussresa,
bussresa,inträde
inträde
guidad
Pris:
ochoch
guidad
visning
Anmälan:
visning Jörlanda Buss 0303-506 00
Info:
Carl-Axel
Lago 0707
79 61
Anmälan:
Jörlanda
Buss330303‐506
00
info Carl‐Axel Lago 0707 33 79 61

Avgift 2022
Enskild medlem

200 kr

Makar/sambor

350 kr

Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet

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
För adressändringar: kontakt@akvarellmuseetsvanner.se

Boab Tryckeri. Skärhamn

akvarellspegeln

