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Mo Di & Lu Wenting

Göteborg 17 april 2020

Kära Grafik i Väst-medlem
(english below)
Vi hoppas du mår bra och klarar denna tid så fint det bara går. I dessa tider får
vi försöka hålla modet och framtidstron uppe. Det gäller både för oss i nya
styrelsen (presentation kommer i nästa GiV-blad), utställningsgruppen (som
oförtrutet jobbar hårt med förändrade planer, förskjutningar i
utställningsprogrammet och nya lösningar), vår kära gallerist Anna, gänget med
eldsjälar och sist men inte minst er medlemmar!

Coronaviruset är ju en till synes övermäktig fiende och det är med sorg vi
dagligen nås av nyheter om de som drabbas. Mycket har också stannat upp i
kulturvärlden. På Grafik i Väst har en del av den planerade vårsäsongens
utställningar ställts in, försäljningen och besöksstatistiken har sjunkit drastiskt.
Vi har av hänsyn till helgvakterna helgstängt tills vidare men fortsätter att ha
öppet tre dagar i veckan, onsdag-fredag. Och vi följer Folkhälsomyndighetens
råd med avstånd och hygien.
Så vi ger inte upp. Tvärtom, vi har ju ett svensk-kinesiskt projekt som ska
förvaltas nämligen Next Century-projektet:

Den 25e april blir en stor dag! Kl. 12.00 den dagen har vi vernissage med
minimal fysisk publik på Grafik i Väst med våra två strandade kinesiska vänner,
konstnärerna Mo Di och Lu Wenting. Händelsen kommer att sändas i Kina
genom Waverly Liu, som intervjuar Lu och Mo på kinesiska via videolänk. Den
kommer också att sändas på svenska på Grafik i Västs sidor på FaceBook och
vara tillgänglig på Youtube och Instagram, om vi lyckas med det, hälsar Björn
Therkelson, som håller i Next Century-projektet. Så håll utkik efter denna
milstolpe i GiVs snart 30-åriga historia!
Se även info från Björn nederst.

Vi tar oss alltså an utmaningen att lotsa Grafik i Väst förbi svårigheterna, bl.a.
genom webbshopen (som i dessa dagar gett visst resultat) och är tacksamma
både för det IT-tekniska kunnandet som finns bland våra medlemmar och för att
du som betalande medlem stödjer oss. Vår situation är bättre än den skulle ha
varit om vi inte hade genomfört serviceavgiftshöjningen förra året, den har gjort
oss lite mindre sårbara. Samtidigt är den kris som följer av coronapandemins
framfart något som ingen kunnat förutse. I dessa dagar har du fått/kommer att få
fakturan på serviceavgiften och som du förstår är din inbetalning betydelsefull
för hur Grafik i Väst reder ut stormen. Som medlem utgör du en mycket viktig
del av fundamentet vi står på. Så vi ber dig, om det är möjligt, dröj inte med

betalningen. Glöm inte att det går utmärkt att dela upp betalningen på halvår,
kvartal eller månadsvis.

Just den ekonomiska sidan av att vi nu tillfälligt knäar under pandemins
konsekvenser försöker vi på olika sätt tackla, förhoppningsvis med framgång. Vi
har förhandlat fram en hyresreduktion (tack till Nina, vår kommunikatör!) för
lokalen på 25% i maj månad och förhoppningsvis förlänger vår hyresvärd den
om krisen fortsätter. Vi undersöker regelverket kring en korttidspermittering för
vår anställda, något som vi hoppas vi inte ska behöva ta till. Vi skriver också en
krisrapport till Västra Götalandsregionen m.m.

Något som också hänger ihop med ekonomin men framför allt med
förmedlandet av din konst, vår huvuduppgift, är att finna vägar att nå ut till
publiken som inte längre kommer till galleriet. Nu jobbar ett gäng eldsjälar med
möjligheterna att via vår hemsida, webbshopen och sociala media nå ut
med mer bilder på den fina grafik som ni medlemmar har i grafikbanken. Vi har
ju kapaciteten på plats sedan tidigare, det krävs en del uppdateringar som förra
styrelsen budgeterat för och som nu installeras. Vi gör ett utskick till våra
storkunder med uppmuntran om att handla digitalt. Ja vi gör vad vi kan för att du
som medlem ska kunna känna dig nöjd med Grafik i Väst som förmedlare av din
konst och ser framtiden an med tillförsikt.

Grafik i Västs Vänner
Du får jättegärna hjälpa oss att värva fler Vänner/stödmedlemmar, kanske
känner du någon/några som intresserar sig för grafik och som skulle vilja ta del
av de förmåner som ”Vännerna” åtnjuter, bl.a. av 10 % rabatt vid inköp,
vinstchanser i vårt lotteri etc.
Avgiften är 350kr/år för privatperson och 600kr/år för konstföreningar och
företag.
Betala med Swish 123 259 2160
eller Plusgiro 49 62 81-7

Till sist önskar vi dig god hälsa och en bra vår.
Om du får tid och ändå städar i dina lager får du gärna skicka grafiska,
omonterade blad till vår gåvolåda, blad som bl.a. används som vinster i
Vänlotteriet.
Med hoppfull hälsning,
styrelsen/gm
Marjut

Rapport från Eric Saline:
Från chattarna på den kinesiska sociala medieplattformen WeChat, som Björn,
jag själv, Waverly och andra har använt för att samordna kommunikation med
våra kinesiska kollaboratörer, har vi satt våra ambitioner på två sätt som en
publik kan delta på den 25: e.

Waverly, en av de fyra huvudsakliga projektkoordinatorerna för NC, kommer att
intervjua Lu Wenting och Mo Di på kinesiska, som ska sändas genom kinesiska
medier. Alla utställningar som hittills har ägt rum har dokumenterats och har
också skrivits om i journalistisk stil av Waverly, både på kinesiska och på
engelska. Dessa artiklar har spridit sig brett och långt genom nätverket för en av
våra gäster som ännu inte har kunnat komma till Sverige på grund av
pandemins reseförbud, Shang Changrong, och via andra kanaler från våra
gäster. Vi förväntar oss att det finns en hel del kinesiska konstnärer och lärare
som undrar inte bara om detta projekt, utan också hur det har varit för Lu
Wenting och Mo Di att ha varit strandade här i Sverige, lära sig nya
trycktekniker, få nya vänner, och så vidare.

Mateusz från KKV och Eric Saline har också arbetat med videodokumentation
om aktiviteterna för alla våra kinesiska gäster hittills, och eftersom de flesta av
våra medlemmar inte talar kinesiska, kommer vi att fortsätta att dokumentera
denna speciella händelse, med live- streaming på Facebook, samt
fotodokumentation för vår FB-sida, webbplatsen och filmen vi gör.

Eftersom det är oklart när och hur Next Century-projektet kommer att
återupptas, och på vilka sätt det kommer att fortsätta, är det viktigt att fira de
ömsesidiga upplevelser som vi hittills har delat med våra nya vänner från Kina,
och denna utställning kommer att ge ytterligare en möjlighet för oss att
reflektera!
Eric.

Om Live-sändning från galleriet på lördag 25april
Lördagen den 25e april kl. 13.00 sänder GiV live på sin Facebooksida Grafik i
Väst Gallery.
Göran, Eric och Björn presenterar våra två strandsatta kollegor Mo Di och Lu
Wenting och ger en inblick i deras intressanta konst. Kanske får vi till dess
också färdigt ett par förinspelade YouTube-filmer från deras arbete på Ålgården
rsp. Skaraborgs Konstgrafiska. Sök efter ”Grafik i Väst” på Youtube.com då!

	
  
	
  

English:
Dear member of Grafik i Väst,
we hope you are well and coping in these difficult times. We wish to encourage
both the new board (which will be presented in the next letter), the
exhibitiongroup (endurably working with the changing of plans and finding new
solutions), our dear galleryhost, as well as the gang of enthusiasts and last but
not least you members!
The Corona-virus is seemingly an overpowering enemy and it's with fear and
sorrow we hear the daily news. Lots of cultural activities in our societies are
cancelled too. At Grafik i Väst some of the planned exhibitions this spring are
postponed, the selling is almost non-existing and we have closed the gallery on
weekends.
But do we give up? No, not at all. On the contrary, we have an ongoing precious
swedish-chinese project that needs to be managed, namely Next Century:

April 25 will be a great day! Kl. At 12 noon that day, we have an opening with
minimal physical audience at Grafik i Väst with our two stranded Chinese
friends, the artists Mo Di and Lu Wenting. The event will be broadcast in China
through Waverly Liu, who interviews Lu and Mo in Chinese via video link. It will
also be broadcast in Swedish on Grafik i Väst's pages on FaceBook and be
available on Youtube and Instagram, if we succeed that, says Björn Therkelson,
who is part of the Next Century project. So keep an eye out for this milestone
GiV's soon 30-year history!

So we take on the challenge of piloting the ship past the difficulties, for example
through the webbshop (which has given some results these days), and are
grateful for both IT technical know-how that exists among our members and for
you, as a paying member in Grafik i Väst. You have recently received / will
receive the invoice on the service charge/member fee and, as you surely
understand, your payment is significant for how Grafik i Väst is handling the
present situation. As a member, you are an important part of the foundation we

stand on. So we ask you, if possible, do not delay the payment. Remember, it is
possible to split the payment, half year, quarterly or monthly.
We've managed to lower our rent next month and are writing to Västra
Götalandsregionen, asking for support.

So, at the moment Grafik i Väst are taking the necessary actions for saving the
economy but we find it important also to supply art through alternative channels,
now when the audience does'nt visit our gallery as often as usual. We are now
updating our webbsite, the webbshop and social medias. This was planned for
already by the former board and is included in the budget for this year. We are
also contacting our former customers, inviting them to do the shopping
digitally.So we are doing what we can right now to save the situation, hopefully
to your satisfaction, looking at the future with confidence.
Wishing you good health and a good spring.
Hopeful greatings,

Grafik i Väst/by
Marjut Börjesson
the board

From Björn:
On Saturday 25th of April at 1 pm, Grafik i Väst will send a livestream from our
Facebookpage Grafik i Väst Gallery. It is Eric, Göran and Björn who will
introduce our two stranded collegues, Mo Di and Lu Wenting and give an idea of
their interesting works of art. Maybe will we also be able to refer to a couple of
films on YouTube, showing them at work at Ålgården and at Skaraborgs
Konstgrafiska Verkstad.

För att komma åt medlemssidan på föreningens hemsida:
Användare: grafikiväst, Lösen: givinfonu

Galleriet har för närvarande stängt lördag – tisdag
Styrelsen:
Camia Pia

camia83@gmail.com

Ewa Hjälm

ewahjalm@gmail.com

Maria R Eriksson

writinggrafic@icloud.com

Marjut Börjesson 0702 - 91 21 93 marjutborjesson@hotmail.com
Jacqueline Nowicka 0707-26 49 07 zaki.43@hotmail.com
Övriga:
Next Century: Björn Therkelson 0702-809698 b.therkelson@bildande.se och Eric
Saline
Hantlangare: Göran Boardy 070 - 656 1489 goran@boardy.se
Kommunikatör: Nina Bondeson 0709 - 53 49 18 nina@ninabondeson.se
Kontaktperson utställningsgruppen: Ingela Zacharoff

	
  

