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av Thomas Bewick

Styrelsen
GiV har en ny, pigg styrelse på åtta personer.
En bred styrelse som delar på arbetsuppgifterna efter lust och kapacitet snarare än plikt och
rättvisa. Den består av Klas Reinholdson, Eric Saline, Jakob Leijonhielm, Erja Tienvieri, Björn
Therkelson, Haky Jasim, Gun Ulriksson och Jacqueline Nowicka. (se kontaktuppgifter nedan)
Dessutom har styrelsen vid sin sida hantlangare Göran Boardy, kommunikatös Nina
Bondeson, annonsös Maria Olausson, vernissagekortmakare Jim Berggren och en lång rad
andra medlemmar med olika uppgifter.

Höstens utställningsprogram
Just nu ställer Carola Persson ut i galleriet. 21e oktober kommer två danska vänner, fotograf
och grafiker Pernille Andersen och grafikern Pia Skogberg. Litograf Nora Hammenberg
kommer i november och i december GiVs stipendiat 2016, Rebecca Jansson
https://www.grafikivast.se/utstallningar/kommande-utstallningar/

Praktikant på galleriet
- 4e oktober till 24e november

Filip Ekström från Kulturprogrammet vid Göteborgs Universitet, kommer att göra sin praktik
på galleriet veckorna 40-47. Han kommer att få insyn i allmänna göromål på galleriet men
även göra ett självständigt arbete. Därför vill jag att han får delta i utställningsarbete,
konstföreningsträffar, planera marknadsföring, göra studiebesök på verkstäder etc. Filip har
tidigare gått på Göteborgs Konstskola.

Saker som händer

• Utställningsgruppen har planer på grafikutbyte med Oslo i Norge och Fyn i Danmark.
• Styrelsen har beslutat sig för att utforma en marknadsföringstrategi så att GiV i första hand
syns där vi verkligen vill synas. En workshop ska ledas av Klas Reinholdsson med ett första
möte måndag 16 oktober.
• Vi kommer att delta i Kulturnatta i Göteborg 13e oktober. Farouk Omer låter besökare göra
monoprints med en enkel tryckpress. http://kulturnatta.goteborg.se/event/?e=613
GiV tar hand om sina stödmedlemmar. Gun Ulriksson håller i info och inbjudningar till dem.
• Jim Berggren, Modhir Ahmed, Ulrika Andersson och Eric Salinesom ska visa verk 15 nov - 1 mars på China A
Shanghai. Galleriet vill ha ett utbyte och väntar sig en utställning i gengäld. Vi jobbar med detta.
• Vi har köpt in ett ex av boken Kvinnliga grafiker i Östergötland. Det finns i galleriet för bläddring.
• I höst bildas Västra Kultursamrådet, ett organ för konstnärer, författare, dansare, skådespelare etc. i VGR, m
att lyfta gemensamma frågor, kulturen i regionen. GiV engagerar sig i detta. Mer info kan hittas på FB:
https://www.facebook.com/search/top/?q=v%C3%A4stra%20kultursamr%C3%A5det%20vksr

Kulturnatta
med Faruq Omer
Under Kulturnatta kommer Faruq att köra en experimentell tryckverkstad i galleriet. Publiken
är välkommen att delta. Detta pågår mellan kl 18 – 21 på fredagen 13 oktober.Under lördag
och söndag kommer fredagens arbetsresultat att visas i galleriet
Alla välkomna. Ingen entréavgift.
Ekonomi
Det ekonomiska läget råkar vara gott, men är som alltid osäkert. Utan det regionala
verksamhetsstödet hade vi stått oss slätt. Anna Larsson jobbar mycket mer än sin 75%-iga
tjänst. Vad händer med GiV om hon skulle, Gud förbjude, bli sjuk?
Styrelsen vill ha en halvtidsanställd vid hennes sida, men saknar pengar till det.
• Vi söker bl.a därför verksamhetsbidrag från Statens Kulturråd.
• Mycket pengar ligger ute som obetalda medlemsavgifter.
En god höst önskas av Björn Therkelson
Ordförande

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna
Maria Börjesdotter, Göteborg.
Eva Maria Ern, Stockholm.
Jannis Karydakis, Grycksbo.
Linus Krantz, Göteborg.
Ingrid Ledent, Ekeren Belgium.
Camia Pia Pettersson, Göteborg.
Björn Wessman, Stockholm.

Örjan Wikström, Stockholm.
Ola Åstrand, Tomelilla.
Malena Åström, Edinburgh UK
Samt hedersmedlem 2017: Thomas Bewick
Thomas Bewick (1753 – 1828) född i Cherryburn House, utanför Newcastle upon Tyne, som
nu är museum där verkstaden fortfarande är igång och de trycker också en del av Bewicks
gravyrer där.
Bewick utvecklade trägravyren bl a genom att börja använda hårdare träslag, helst graverade
han i buxbom. De bilder han gjorde var ofta illustrationer till vetenskapliga verk, mest kända
där är hans bilder av djur. Vår tid har ett annat ”vetenskapligt öga” än Bewicks och idag ger
mötet med hans bilder konstupplevelser utöver det vanliga för oss som är lagda åt det
grafiska… en ständig källa till inspiration och glädje!
Vi är väldigt glada att på detta vis kunna uppmärksamma Thomas Bewicks arbete och stolta
över att vara samtida med honom på detta konstgrafiska vis; dela det konstens tidrum som
hans bildgestaltningar ingår i.

Hedersmedlem 2017 - Thomas Bewick
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