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Skärselden i Skärhamn.
Vattnet vräker och forsar fram ur hål och öppningar.
Träckfärgad vattensörja fyller hus och byggnader.
Man vet inte om det kommer att sluta.

Ingen tid att förlora, packa nu eller aldrig.
Vi är på flykt.
Åk INTE norrut!
Undvik stora vägar, stor risk för trafikstockning.
Ha alltid gummistövlar, regnkläder och rent dricksvatten i bilen. Klä dig
varmt, ull värmer även när det är blött.
Smörj in kroppen i vattenavstötande salva.
Plasta in sköra material som viktiga dokument, pass, brev, bilder och
hårddiskar.
Skärhamn, november 2011
Kajsa G. Eriksson och Fredric Gunve genomför en konstnärlig flykt från
Fengersfors (1-6 november), över Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn (15-19
november) för att slutligen gå i hamn på Frölunda Kulturhus i Göteborg (29
november - 1 december).
Lördagen den 19 november kl. 12.30-14.00 på Nordiska Akvarellmuseet
bjuder Kajsa G. Eriksson och Fredric Gunve på vatten som dom fraktat från
Fengersfors. Välkomna.
För mer information, kom till vår tillflyktsort på museet eller gå in på REGN
länk: https://www.facebook.com/pages/REGN-RAIN/151101248301618
FÖR MER INFORMATION OM NORDISKA AKVARELLMUSEET KONTAKTA
SOFIA OLOFSSON PÅ SOFIA.OLOFSSON@AKVARELLMUSEET.ORG ELLER
0702-393 387

Besök oss och få en upplevelse utöver det vanliga. Här kan du möta den
internationella konstens intressantaste företrädare eller klassisk akvarell. En

mötesplats anpassat till en verksamhet kring konst, kultur, natur och
människor.
I huset finner du utställningssalar där det i genomsnitt visas sex olika
utställningar per år. Samlingssalen rymmer ett rikt utbud av kultur i olika
former, musik, dans, teater och föreläsningar, seminarier, konferenser och
samtalskvällar.
Vi har gästateljéer för uthyrning på Bockholmen, tvärs över vattnet.
Museibutiken, granne med utställningssalarna, har ett stort sortiment av
bland annat målarverktyg och färg.
I närheten av utställningssalarna ligger också barnateljén och en trappa upp
den större experimentverkstaden med utrustning för konstnärligt arbete,
undervisning och forskning.
Restaurang "Vatten - gourmet och kafé" med uteservering och utsikt över
vattnet ligger i museets lokaler.
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