NORDISKA
AKVARELLMUSEET
NORDIC WATERCOLOUR MUSEUM

12 KM
A museum of art spotlighting
water, pigment and paper. Here you
can see exciting exhibitions from all
over the world, listen to interesting
lectures and enjoy wonderful
concerts. All in a truly unparalleled
environment in the very heart of the
Bohuslän archipelago.

Ett museum för konst baserad på
vatten, pigment och papper. Här kan
du se spännande utställningar från
hela världen, lyssna på intressanta
föredrag och njuta av konserter.
Allt i en helt makalös miljö – mitt i
den bohuslänska skärgården.

NORDISKA AKVARELLMUSEET | SKULPTUR I PILANE
HITTA OSS/FIND US:
SÖDRA HAMNEN 6, Skärhamn
akvarellmuseet.org | #akvarellmuseet
@nordiskaakvarellmuseet

SKULPTUR
I PILANE
SCULPTURE AT PILANE

Skulptur i Pilane är en spännande
och annorlunda konstupplevelse.
Mitt i det bohuslänska landskapet,
bland betande får, arrangeras varje
sommar en skulpturutställning
med världsledande konstnärer.
Parken blev 2016 vald till en av
Europas vackraste skulpturparker*.

Sculpture in Pilane is an exciting
and unusual art experience. In the
middle of the Bohuslän landscape
and surrounded by grazing sheep,
every summer sees a sculpture
exhibition featuring the works of
the world’s leading artists. In 2016
it was named one of Europe’s most
beautiful sculpture parks*.
* The Guardian, 5 september 2016

HITTA OSS/FIND US:
PILANE GRAVFÄLT, Klövedal
pilane.org | #pilane | @pilaneheritage
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Sibräcka
Sträckan mellan Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn och

Dyrön

Storgatan

CYKELUTHYRNING BICYCLE RENTAL
1 Tjörns turistinformation 2 Hav & Logi 3 Salt & Sill
4 Lekanders Bär & Boende 5 Almö Livs 6 Bergabo hotell
För fler cykeluthyrare och mer information, besök bohuslän.com
#bohuslän #westsweden
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Blandad trafik Mixed traffic

Now you can combine art with exercise. The entire route
Fagerfjäll

between the Nordic Watercolour Museum in Skärhamn and
Sculpture in Pilane is clearly signposted and right now you are
holding in your hand a map of the distance. So whether you
want to walk, run or cycle, the choice is yours. See you!

Cykelbana Bicycle path

Att ta sig fram för egen
maskin är ett perfekt sätt att
addera mer till konstupplevelsen. Det finns flera lokala cykeloch kajakuthyrare som gärna
hjälper till med rätt utrustning.

Tolleby

Aröd

Klädesholmen
Klädesholmen
To get around under your own
steam is a perfect way to add
more to the art experience. There
are several local bicycle and
kayak rentals who are happy to
help with the right equipment.

Skulptur i Pilane är märkt med skyltar längs vägen och du
håller just nu en karta över etappen i din hand. Så oavsett om
du vill gå, springa, cykla eller paddla är det fritt fram. Vi ses!
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