Öppen verkstad / Lördag & söndag kl. 11–14
Testa att måla akvarell. Materialkostnad 10 kr. Köp din biljett i museets reception.
Måla på övervåningen Målarmaterial finns vid borden som vetter mot havet.

Leiko Ikemura, Self, 2008, akvarell

KONSTKVÄLLAR / AKVARELLMÅLERI / AMENSAMTAL /
KONSERTER / S(C)ENA TORSDAGAR / FILM /
FLYGANDE BLÅBÄR / FÖRELÄSNINGAR

21.2, 21.3 & 11.4 kl. 17–19
Konstkvällar / Prata/Skapa Ett verk ur museets konstsamling blir utgångspunkt för
skapande workshop och samtal. Vi bjuder på kaffe/te och kaka. Från 12 år. Fri entré.
12.2–17.2 kl. 11–15
Sportlovsverkstad / Snö, tö och fantastiska färger Vi låter snö- och iskristaller
inspirera till akvarellmåleri i regnbågens alla färger. Drop in, fri entré.
16.2 kl. 15
Föreläsning / Konstnären Leiko Ikemura Museichef Bera Nordal berättar om
konstnären Leiko Ikemuras poetiska bildvärld. Fri entré.
21.2 / 14.3 / 2.5 kl. 19
En s(c)en torsdag / Shanthi med H / Drottningsylt / Sara Granér & Brita Björs
Gör torsdagskvällarna till en kulturupplevelse. Info om biljetter: akvarellmuseet.org
3.3 / 14.4 kl. 15
Film / Under körsbärsträden (sv. text) / The Day the Sun Fell (eng. text) Vi visar film
av de två japanfödda regissörerna Naomi Kawase & Aya Domenig. Fri entré.
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7.3–10.3
Akvarellkurs / Ljuset återvänder Kursledare Anna Törnquist. Info: akvarellmuseet.org
7.3 / 28.3 kl. 19
Amensamtal / Åsa Wikforss / Paul Hansen Estradsamtal kring samhälls- och
existentiella frågor. Samtalsledare Johan Ernstson. Fri entré.
8.3 / 12.4 kl. 20
Grund / El Perro Del Mar / José González Spännande artister i en intim miljö.
Pris: 200 kr. Museet har öppet & fri entré kl. 16–20. Info om biljetter: akvarellmuseet.org
12.3, 13.3, 14.3, 15.3 kl. 10.30–12
Flygande Blåbär! Upptäck konst med din bebis. Pris: 100 kr. I priset ingår entré till
museets utställning under dagen. Föranmälan: kurser@akvarellmuseet.org

23.3 kl. 17
Konsert / Sleepwalkers En popmusikalisk resa genom 60-talet! Arr. Vänföreningen
Nordiska Akvarellmuseet. Pris: 175 kr. Biljetter: ordfor@akvarellmuseetsvanner.se
24.3 kl. 15
Föreläsning / Leiko Ikemuras keramik Keramikern och f.d. gästprofessorn på HDK,
Morten Løbner Espersen, föreläser om Leiko Ikemuras keramikskulpturer. Fri entré.
12.4–22.4
Samlingsutställning / Konstvandringen Södra Bohuslän En utställning i Fria verkstaden med Tjörnkonstnärer i Konstvandringen Södra Bohuslän 2019. Fri entré.
16.4–22.4 kl. 11–15
Påsklovsverkstad / Från Blåkulla till Skärhamn – En glad akvarellpåsk I museets
Öppna verkstad målar vi påskkort och tillverkar vårt eget påskpynt. Drop in, fri entré.
22.4 kl. 12–16
Akvarellfesten / Konstnärsledda workshops Utforska akvarellens underbara värld
i konstverkstäder för alla åldrar. Drop in, fri entré.
25.4 kl. 19
Föreläsning / Bohuskusten förr och nu Biologen och författaren Stefan Edman
föreläser om sin senaste bok. Fri entré.
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UTSTÄLLNINGAR / 10 FEBRUARI – 5 MAJ 2019
Leiko Ikemura – Metamorfoser Nordiska Akvarellmuseet startar 2019 med en
separatutställning av Leiko Ikemura. Hon föddes 1951 i Tsu i Japan, men har varit bosatt
på olika ställen i Europa sedan 1970-talet. Hennes konst kan beskrivas som nomadisk.
Frivilligt utvandrad från sitt hemland utbildades Ikemura inom västeuropeisk konsttradition. Hon studerade och bodde i Spanien, Schweiz och Tyskland. Hennes verk har visats
världen över. Ikemura har hittat sitt eget magiska formspråk – drömskt, poetiskt och
vibrerande av subtila metamorfoser som om ingenting var fast utan allting höll på att
ständigt bli till och förvandlas. Med tiden började hon återvända till sina japanska rötter,
där naturens själ lever i dagsljuset och nattmörkret. Ikemuras gåtfulla verk föreställer
märkliga varelser, djur, växter, mineraler och arkitektoniska detaljer som flyter samman
och gradvis förändras allteftersom själva bilden växer fram. I utställningen visar vi bredden
i Leiko Ikemuras fascinerande bildvärld och presenterar hennes akvareller, temperamålningar och keramikskulpturer.

Parallellt visas även ett urval ur museets samling.
KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR
19.5–8.9 2019 Mats Gustafson
22.9 2019–5.1 2020 Nancy Spero

4.5 kl. 10–14
Workshop / Se naturen Lär om vanliga växter på Tjörn och prova på akvarellmåleri.
I samarbete med Naturskyddsföreningen. Fri entré. Anmälan: kurser@akvarellmuseet.org

Visningar av utställningarna: onsdag, lördag & söndag kl. 14
Teckenspråkstolkade visningar: 23.2 & 27.4 kl. 14
Audioguide på svenska och engelska: akvarellmuseet.org/audio

UPPTÄCK MUSEET PÅ EGEN HAND Upplev naturen runt museet. Från bryggan leder
en träbro över till Bockholmen, en liten ö där museets gästateljéer är belägna. För information om gästateljéerna, se akvarellmuseet.org. FYREN (2000) Installationen av mintgröna
drickabackar skapades av konstnärerna Wolfgang Winter & Berthold Hörbelt från Tyskland.
SJUNGANDE INVÅNARE (2001) Den infrästa texten på bryggan är ett permanent verk
av konstnären Gunilla Hansson. Verken ingår i museet samling. UPPTÄCKARVÄSKAN
Väskan är fylld med verktyg och uppgifter som på ett lekfullt sätt inspirerar till konstupplevelser. Du hittar väskan i entrén. KONSTPAUSEN En trappa upp kan du vila, läsa, teckna, bygga lego och inspireras av klipporna utanför.

ÖPPETTIDER 10 februari – 5 maj 2019 tis – sön kl. 11–16 ENTRÉ 50 kr. Under 26 år
fri entré KONTAKT Södra Hamnen 6, 471 32 Skärhamn / 0304 – 60 00 80 / akvarellmuseet.org / info@akvarellmuseet.org KOLLEKTIVTRAFIK vasttrafik.se TILLGÄNGLIGHET Museet strävar efter att vara tillgängligt för alla. Mer information på akvarellmuseet.org
och t-d.se FÖLJ OSS Vi finns på Facebook och Instagram. Aktuell information om program
och anmälan till nyhetsbrev, se akvarellmuseet.org VATTEN RESTAURANG & KAFÉ
0304 –67 00 87 / restaurangvatten.com / info@restaurangvatten.com MED STÖD AV
Statens kulturråd, Västra Götalandsregionen, Tjörns kommun, Barbro Osher Pro Suecia
Foundation, Nordiska kulturfonden, Kulturkontakt Nord & Göteborgs-Posten.

Open workshop / Saturday & Sunday at 11 am–2 pm
Material cost: 10 SEK. Please buy your ticket at the museum reception. Tip! When the
workshop is closed you can experiment with watercolours on your own upstairs.
21.2, 21.3 & 11.4 at 5–7 pm
Art evenings / Chat/Create An original artwork from our archives inspires a workshop
and discussion. Coffee/tea & biscuits included, free admission. From 12 years. In Swedish.

Leiko Ikemura, Red Trees, 2016, tempera on canvas

ART EVENINGS / WATERCOLOUR PAINTING / CONCERTS /
AMEN DISCUSSIONS / THURSDAYS ON STAGE /
FILM / FLYING BLUEBERRIES / LECTURES

12.2–17.2 at 11 am–3 pm
Winter holiday workshop / Snow, thaw & brilliant colours Drop in, free admission.
16.2 at 3 pm
Lecture / The artist Leiko Ikemura Museum director Bera Nordal talks about the
artist Leiko Ikemura and her poetic visual world. In Swedish. Free admission.
21.2 / 14.3 / 2.5 at 7 pm
Thursdays on stage / Shanthi with H / Drottningsylt / Sara Granér & Brita Björs
Turn your Thursday evenings into a cultural highlight. More info: akvarellmuseet.org
3.3 / 14.4 at 3 pm
Film / Sweet Bean (Swedish subtitles) / The Day the Sun Fell (English subtitles)
Films by Japanese film directors Naomi Kawase and Aya Domenig. Free admission.
7.3–10.3
Watercolour workshop / The light returns More info: akvarellmuseet.org
7.3 / 28.3 at 7 pm
Amen Discussions / Åsa Wikforss / Paul Hansen Panel discussion on societal
and existential issues. Discussion leader Johan Ernstson. In Swedish. Free admission.
8.3 / 12.4 at 8 pm
Grund / El Perro Del Mar / José González Exciting artists in an intimate setting.
Cost: 200 SEK. Free admission to the museum at 4–8 pm. More info: akvarellmuseet.org
12.3, 13.3, 14.3, 15.3 at 10.30 am–12 pm
Flying Blueberries! Discover art with your baby. Cost: 100 SEK. Entry to the museum
is included in the price. Booking required: kurser@akvarellmuseet.org

23.3 at 5 pm
Concert / Sleepwalkers A popmusical journey through the 60’s! Arr. The Friends of the
Nordic Watercolour Museum. Cost: 175 SEK. Tickets: ordfor@akvarellmuseetsvanner.se
24.3 at 3 pm
Lecture / Leiko Ikemura’s ceramics Ceramist & former guest professor at HDK, Morten
Løbner Espersen, talks about Ikemura’s sculptures. In Danish/Swedish. Free admission.
12.4–22.4
Group exhibition / South Bohuslän Art Tour An exhibition by Tjörn artists who
participate in the South Bohuslän Art Tour 2019. Free admission.
16.4–22.4 at 11 am–3 pm
Easter holiday workshop / From Blåkulla to Skärhamn Paint Easter cards and
create your own Easter decoration. Drop in, free admission.
22.4 at 12-4 pm
The watercolour party / Artist led workshops Explore the exciting world of watercolour in workshops for all ages. Drop in, free admission.

EXHIBITIONS / 10.2–5.5 2019
Leiko Ikemura – Metamorphoses The Nordic Watercolour Museum begins
2019 art year with a solo exhibition by Leiko Ikemura. She was born in 1951 in Tsu,
Japan. However, Ikemura has lived in various places in Europe since the 1970s. Her
artwork could be described as nomadic. Having voluntarily emigrated from her home
country, Ikemura trained in the western European artistic tradition. She has studied and
lived in Spain, Switzerland and Germany. Her work has been shown world-wide. Ikemura
has found her own magical style – dreamy, poetic and vibrating with subtle metamorphoses
as if nothing were fixed, as if all things were constantly in the process of becoming, of
transforming. Over time she began to return to her Japanese roots, where the soul of
nature thrives in daylight and the darkness of night. Ikemura’s enigmatic work portrays
strange beings, animals, plants, minerals and architectural details that melt together
and gradually morph as the image emerges. In the exhibition, we present the breadth of
Leiko Ikemura’s fascinating imagery and feature her watercolours, tempera paintings and
ceramic sculptures.

We are also showing a selection from the museum collection.

25.4 at 7 pm
Lecture / The Bohus coast then and now Biologist and author Stefan Edman talks
about his latest book. In Swedish. Free admission.

UPCOMING EXHIBITIONS

4.5 at 10 am–2 pm
Workshop / Look at nature Learn more about common plants on Tjörn and try experimental watercolour painting. Free admission. Booking required: kurser@akvarellmuset.org

Guided tours of the exhibitions (in Swedish): Wed, Sat & Sun at 2 pm
Guided tours in Swedish sign language: 23.2 & 27.4 at 2 pm
Audioguide in English and Swedish: akvarellmuseet.org / audio

EXPLORE THE MUSEUM ON YOUR OWN Experience the nature around the museum. Walk the bridge that leads to Bockholmen, a small island where the museum’s guest
studios are located. THE LIGHTHOUSE (2000) The installation is made of mint green
beverage crates and was created by the German artists Wolfgang Winter and Berthold
Hörbelt SINGING INHABITANTS (2001) The engraved text on the bridge is a permanent work by Swedish artist Gunilla Hansson. Both works are part of the museum’s
collection. UPPTÄCKARVÄSKAN The bag is packed with tools and assignments that
inspires art experiences in a playful way. KONSTPAUSEN On the museum’s top floor
you can rest, read, draw, build lego and get inspired by nature outside.

OPENING HOURS 10.2–5.5 2019 Tue–Sun 11 am–4pm ADMISSION 50 SEK, free
under 26 CONTACT Södra Hamnen 6, SE-471 32 Skärhamn / +46 304–60 00 80 /
akvarellmuseet.org / info@akvarellmuseet.org PUBLIC TRANSPORT: vasttrafik.se
ACCESSIBILITY We strive to make the museum accessible to all visitors. Info: akvarellmuseet.org / t-d.se FOLLOW US Find us on Facebook, Instagram and subscribe to our
newsletter, akvarellmuseet.org VATTEN RESTAURANG & KAFÉ +46 304–67 00 87 /
restaurangvatten.com / info@restaurangvatten.com SUPPORTED BY The Swedish National Council for Culture Affairs, Tjörn Municipality, The Region of Västra Götaland, Barbro
Osher Pro Suecia Foundation, Nordic Culture Fund, Nordic Culture Point & Göteborgs-Posten.

19.5–8.9 2019 Mats Gustafson
22.9 2019–5.1 2020 Nancy Spero

