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jubileumsprogram / konstkvällar /
dansäventyr / akvarellverkstäder
Varje månad den 20:e
Jubileum! Nordiska Akvarellmuseet fyller 20 år och det firar vi hela året. Roliga
saker att se, uppleva och göra står på programmet. Se allt på akvarellmuseet.org.
Lördag & söndag kl. 11–14
Öppen verkstad Nyfiken på att måla akvarell? Materialkostnaden på 10 kr
betalas i receptionen. Måla på övervåningen! Målarmaterial finns vid borden.
30.1, 20.2, 19.3 & 23.4 kl. 17.30–19.30
Prata/Skapa Ett verk ur museets samling blir utgångspunkt för skapande
workshop och samtal. Vi bjuder på kaffe/te och kaka. Fri entré, från 12 år.
4.2, 5.2 & 6.2 kl. 19
Konserter med Billströmska Folkhögskolan Under tre kvällar bjuder
Billströmska Folkhögskolans musiklinje in till konserter på museet. Fri entré.

Fredrik Söderberg, The Beginning of Magick II, 2008 (detalj) © Magasin III

Fredrik Söderberg Fredrik Söderbergs konst bygger i regel på en grundlig
undersökning av ett historiskt förlopp och ett idéhistoriskt material. Förutom att
erbjudas en stark visuell upplevelse tvingas således betraktaren till en djup
eftertanke. Fredrik Söderberg skapar gärna hela bildsviter. Verken skiftar i
format, från relativt intima till storskaliga. De figurativa målningarna myllrar
av vackra detaljer som bildar en magnifik helhet. De abstrakta målningarna
fascinerar i sin tur med utsökt kolorit och balanserade kompositioner. I den
fina ornamentiken, bladsilvret, guldet och färgbanden möts det figurativa
och det abstrakta, materia och ande.

19.2, 18.3 & 16.4 kl. 19
Amensamtal Estradsamtal med gäster. Fri entré. Arr: Svenska kyrkan Tjörn,
Tjörns kommun, Studieförbundet Sensus & Nordiska Akvarellmuseet.
11–16.2 kl. 11–15
Sportlovsverkstad / Drömmar I sportlovsverkstaden dyker vi ner i dröm
och fantasi och målar färgglada landskap i akvarell. Drop in, fri entré.
21.2 & 17.4 kl. 20
Grund Konsert med Mattias Alkberg (21.2) och Franska Trion (17.4). Museet
har kvällsöppet kl. 16–20. Pris: 200 kr. Buss Göteborg–Skärhamn T&R: 100 kr.
1.3 kl. 13
Dansäventyr / Den kosmiska havsträdgården För barn i åldrarna 2–18
månader. Pris: 150 kr, 100 kr för medlemmar av Tjörns kultur- och teaterförening.
7.3 kl. 10–16
Heldagsworkshop / Måleri & Rörelse Dagen handlar om just det som
titeln avslöjar – om måleri och om rörelse. Pris: 1050 kr. Föranmälan krävs.
10.3, 11.3, 12.3 & 13.3 kl. 10.30–12
Flygande blåbär En experimentverkstad för de allra minsta barnen (6–24
månader) och deras föräldrar. Pris: 120 kr. Föranmälan krävs.
21.3 kl. 11–16
OmByta / Byt vad du vill! Byt till dig nya, spännande grejer och få fri entré
till museet på köpet.
21.3 kl. 19
Konsert / Ett hörn av Tjörn En kväll fylld med klassisk bluesmusik. Även
på scen: In Bloom. Pris: 200 kr. Arr. Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet.

Jongsuk Yoon, The Heat, 2019 (detalj) © Privat samling

Jongsuk Yoon Monumentala väggmålningar av den koreansk-tyska konstnären Jongsuk Yoon visas under våren i den största utställningssalen på
Nordiska Akvarellmuseet. Konstnären genomsyrar verken med sin närvaro.
Målningarna utvecklas under meditation och djup koncentration. Hennes dämpade färger och frekventa förändringar i perspektiv, landskapselement
och gester påminner om kalligrafi. Jongsuk Yoon beskriver sin skaparprocess som en kommunikation med måleriet. ”Mina idéer – säger hon – tar
form på duken medan jag målar. Den färdiga bilden finns inte i mitt huvud.
Det är målningen själv som säger vad jag ska göra.”
Visningar av utställningarna: onsdag, lördag & söndag kl. 14
Teckenspråkstolkade visningar: 15.2 & 18.4 kl. 14

28.3
Kurs / Prova på akvarell! På kursen lär vi oss grunderna i att måla med
transparenta färger. Kursledare: Anneli Pihlgren. Pris: 1650 kr. Föranmälan krävs.
7–13.4 kl. 11–15
Påsklovsverkstad / Simsalabim: Symbol! Välkommen in i symbolernas
förtrollande värld, där vi inspireras av pågående utställning. Drop in, fri entré.
24.4 kl. 19
Göteborgs Symfoniker / Harpan genom seklerna Med pärlor ur
repertoaren och inte mindre än fem olika harpor. Förbokning. Arr. Tjörns Kommun.
26.4 kl. 17
Scen / Sven Wollter & CO Ewers Samtal och sång om livet, kärleken och
politiken. Pris: 200. Arr. Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet.

Öppettider 26.1–26.4 2020 tis–sön kl. 11–16
Entré 60 kr. Under 26 år fri entré. Årskort 120 kr.
Kontakt: Södra Hamnen 6, 471 32 Skärhamn / 0304–60 00 80 / info@akvarellmuseet.org / akvarellmuseet.org

