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håll ut!

Hej Grafik i Väst-medlem! (English below)
Våren sprutar fram blad ur trädknopparna och djurlivet leker, det får vi ju ändå
glädjas åt trots allt. Vi hoppas att också du har möjlighet att njuta av vårsolen
och att du och de omkring dig är vid god hälsa. Vi får försöka leva i nuet och ta
vara på de glädjeämnen som kommer i vår väg. Och hjälpa dem som behöver
stöttning eller någon att prata med. Kanske är detta en tid av eftertanke som
föder nya idéer och produktivitet? Sen kanske inte alla gör tvålporträtt av Anders

Tegnell som visas i TV! Men ett och annat grafiskt blad kommer till, det vet vi,
det ser vi.

Och nu är det hög tid att söka utställningstid för 2021! Senast den 27/5 vill
utställningsgruppen ha din ansökan. Skriv ett mail eller ring! Om du vill
komplettera din ansökan med bilder på verk som inte redan finns i din mapp i
grafikbanken på Grafik i Väst kan du sända dem digitalt till giv@ramverk.se.
Medlemsansökningar ska vara Grafik i Väst tillhanda senast sista onsdagen i
maj. Information och ansökningsblankett finns på hemsidan. Uppmuntra gärna
kollegor att söka!

Den 23/5 kl.12-16 är det pandemi-anpassad vernissage, här på Grafik i Väst, för
Dômen Konstskolas grafikelever. Utställningen är öppen även söndagen den
24/5 och sedan onsdagar 12-18, torsdagar och fredagar 12-16 fram till den
10/6. Övriga helger stängt. Vi kommer att begränsa antalet samtidiga besökare i
galleriet och tillhandahålla möjligheter för handhygien. Så vi gör vad vi kan för
att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Under denna sista utställning för säsongen kommer vi att ha extra dragningar i
Vänlotteriet med vinster ur gåvolådan för att kompensera bortfallet tidigare i vår.

Next Century
De västsvenska grafikverkstädernas utbytesprojekt med Kina, Next Century, är
hårt drabbat av den begränsade flygtrafiken.
Två kollegor har varit strandade hos oss och resten av projektet, fem besökare,
hänger på gärsgårn iom rådande inreseförbud. Mo Di lyckades, trots nya
restriktioner från Kina, komma på ett plan hem den 5e maj och sitter nu i
karantän i Kina. Lü Wenting, som fått längden på sitt besök fyrdubblad, bor och
arbetar nu på Ålgården.
Fram till 20 maj ställer dessa båda ut i GiVs Galleri, med utställningen

"Stranded".
Next Century Exhibition Tour öppnade sin femte utställning på Litografiska
Museet i Tidaholm d. 2 maj. På Grafik i Väst Gallery på Facebook finns ett
reportage.

Ekonomin
På senaste styrelsemötet då vi diskuterade det ekonomiska läget under
pandemins verkningar, tog vi beslut om att ansöka hos Tillväxtverket om
korttidspermittering för vår gallerist Anna. Försäljningen under vårsäsongen har
sjunkit med mer än trettio procent i jämförelse med tidigare år och det är den
gräns som Tillväxtverket satt upp. Nu hoppas vi att det beviljas. Det skulle
innebära en förbättrad möjlighet att ta oss igenom pandemin. Rent praktiskt
betyder det också att Anna bara arbetar under galleriets öppettider plus ett fåtal
timmar till och att vi i styrelsen får hjälpa till med det vi kan. Men det gör vi så
gärna!
Vi har efter förhandling med hyresvärden fått förlängt hyresrabatten också för
juni. Det är en bra hyresvärd, vi har tur. Och tack till Nina som förhandlade!
Vi har sålt en del grafik så webbshopen har varit oss till nytta. Tipsa gärna alla
ni känner att den finns och dela våra Facebookinslag så att vi syns och märks
även av många andra! Det som gynnar Grafik i Väst gynnar ju även dig själv
och vem som helst som gillar grafik!

VGR
Västra Götalandsregionen kommer troligen att tillsammans med Kulturakademin
utlysa s.k. utbildningsstipendier som kan sökas av konstnärer. Det handlar om
ett statligt krispaket som går ut till regionerna. Tyvärr såg vi inte någon möjlighet
att Grafik i Väst skulle kunna vara med och administrera dessa utbildningar men
förmedlar information gör vi givetvis! Så fort vi vet mer får ni medlemmar
information om detta.

Det är kanske lätt att bli nervös och orolig i de här prövande tiderna men
styrelsen upplever ändå att läget med föreningen är hyfsat under kontroll och
tillsammans med med vår kommunikatör Nina och hantlangare Göran och de
olika arbetsgrupperna tycker vi att arbetet går framåt, inte lika frejdigt och
ambitiöst som vanligt men ändå. Inget står still, vi jobbar så gott det går och
snart ska väl också vi i styrelsen få lite mer rutin. Vi fick ju en lite svajig start pga
corona som gjorde att det blev svårt att träffas personligen, det som en är mest
van vid ändå och som är trevligast. Det är ovant för de flesta av oss prata med
varandra digitalt. Så stort tack Göran och Camia för ert tekniska kunnande, det
är guld värt! Så vi är vid gott mod och entusiasmen finns där.

Det är också mycket glädjande att flera av er medlemmar trycker ny grafik och
skickar in till vår grafikbank, fina blad, kul att se! Mera sånt! Så kan vår fotograf
ta nya bilder att lägga upp på hemsidan som är vår viktigaste försäljningskanal
nu.

Den nya styrelsen som valdes på Årsmötet har konstituerat sig och ser ut som
följer:
Marjut Börjesson, Göteborg - Ordförande
Ewa Hjälm, Tollered - Kassör
Camia Pia Pettersson, Göteborg - Sekreterare
Maria R Eriksson, Göteborg – Ordinarie ledamot
Gunilla Olsson, Åsa - Ordinarie ledamot
Jacqueline Nowicka, Göteborg – suppleant

Sommarstängt 18/6 – 8/8
Efter elevutställningen, som avslutas den 10e juni, håller vi galleriet öppet några
dagar till, fram till den 18e juni. Vi kommer att sköta lite administration under
sommaren, kolla posten, gå igenom en del papper och så.

Har ni något angeläget ärende går det att avtala tid med undertecknad på
telefon 0702912193.
Efter sommaren öppnar vi igen den 8e augusti med vernissage för de Nya
Medlemmar som valts in i juni.

Bokmässan
Det var planerat att Grafik i Väst skulle delta i årets Bokmässa i september i
Göteborg. Bokmässan har nu pga pandemin ändrat planerna och kommer
eventuellt att genomföra en nerbantad variant av mässan men i skrivande stund
har vi inga klara besked att ge. Marknadsföringsgruppen sköter kontakten så vi
återkommer i den frågan.

Vi önskar er alla en bra sommar med god hälsa och rekreation.
Hoppas att Corona-trollet spricker i solen!

Grafikhälsningar,
styrelsen/gm
Marjut Börjesson

Dear member of Grafik i Väst,
The spring is in full bloom and the wildlife is playing, at least we can enjoy
ourselves on natures behalf. We hope that you also can enjoy the sun and that
you and the people around you are well and healthy. In these pandemia-times
we are bound to try to enjoy the small good things in life and support those who
need someone to talk to. Maybe this is a time for reflection and perhaps it will
give new ideas or even make us productive? At least some new prints are
made, we know, we've seen them.

And now it´s high time applying for your exhibition at Grafik i Väst gallery in
2021! The 27/5 is the last day the exhibitiongroup wishes to receive your
application. Apply with mail! If you want to add works you can send photos
to giv@ramverk.se

Applying for Membership shall be done before the last Wednesday of May.
Applicationforms and information is to be found at our homepage. Encourage
your collegues to apply!

At the 23rd of April 12-16, we have an pandemia-adjusted Opening here at our
gallery. It's an groupexhibition with works made by graphic-students at Dômen
konstskola in Göteborg. The exhibition is open at 24/5 12-16 and thereafter also
at our openinghours; wednesday 12-18, thursday-friday 12-16 until the 10th of
June. Closed at weekends. We are following the swedish Healthauthorities
recommendations, restricted amount of physical visitors.

Next Century
The limited airtraffic has hit hard on our exchangeproject with China, Next
Century. Two collegues have been stranded here, and the rest of our five
visitors are prevented from traveling due to prevailing entry ban. Mo Di managed
to get home but is now in quarantine in China. Lü Wenting, is staying and
working at Ålgården.
They are now exhibiting at our gallery with the show ”Stranded” until the 20th of
May.
Next Century Exhibition Tour has opened it's fifth exhibition now at Litografiska
Museet in Tidaholm on the 2nd of May and you can watch it on Grafik i Väst
Gallery at Facebook.

Find our webbshop at our homepage, these days it seems to be our only

sellingchannel! Please, encourage your friends to visit our homepage and our
Facebookpage!

Grafik i Västs new board, elected at the Annual meeting:
Marjut Börjesson, Göteborg - Chairwoman
Ewa Hjälm, Tollered - Cashier
Camia Pia Pettersson, Göteborg - Secretary
Maria R Eriksson, Göteborg – Regular member
Gunilla Olsson, Åsa - Regular member
Jacqueline Nowicka, Göteborg – Substitute

The Gallery is closed 18/6-8/8.
Wishing you a good and healthy summer with good recreation,
let's hope the Corona-troll will burst in the sunshine!

Greatings,
the board/through
Marjut Börjesson

För att komma åt medlemssidan på föreningens hemsida:
Användare: grafikiväst, Lösen: givinfonu
Galleriet har stängt måndag och tisdag ( tills vidare även lördag & söndag)
Styrelsen:
Marjut Börjesson
Ewa Hjälm
Maria R Eriksson
Camia Pia Pettersson
Jacqueline Nowicka
Gunilla Olsson

0702-91 21 93 marjutborjesson@hotmail.com
0723-62 47 62 ewahjalm@gmail.com
072-593 90 99 writinggrafic@icloud.com
073-542 99 87 camia83@gmail.com
0707 58 72 33 zakinowicka@gmail.com
0735-74 03 42 gunillamarieolsson@gmail.com

Övriga:
Hantlangare Göran Boardy 070 - 656 1489 goran@boardy.se
Kommunikatör Nina Bondeson 0709 - 53 49 18 nina@ninabondeson.se
Kontaktperson utställningsgruppen:
Ingela Zacharoff 0702465699 ingela@zacharoff.com
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