Samarbete
Grafik i Väst är också medlem i ENDEGRA, ett
Europeiskt nätverk för utveckling och utbildning inom konstgrafiken.

www.endegra.org
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Vi får en kontinuerlig medfinansiering av verksamheten från Västra Götalandsregionen

Från utställning med nya medlemmar.

Grafik i Väst, 2017. Photo: Göran Boardy

Grafik i Väst är ett konstnärsdrivet galleri &
grafikbank med en mycket stor samling av
nutida konstgrafik. Galleriet representerar bildkonstnärer från både Sverige och andra länder
runt om i Europa.

galleri och grafikbank,
etabl. 1991 i Göteborg

om

GRAFIK I VÄST

Verksamheten
Tillsammans med vår verksamhetsledare organiserar vi välbesökta utställningar på vårt eget galleri
i centrala Göteborg och på andra platser i Sverige
och internationellt. Vi har konstnärspresentationer, samarbeten i olika workshops, föreläsningar,
vi publicerar regelbundet en medlemskatalog och
delar årligen ut stipendium till studenter inom
konstgrafiken etc.

From Supermarket Independent Art Fair 2016

Påverka samtid och framtid
Grafik i Väst deltar också aktivt i den politiska
diskussion som rör konst- och kulturpolitiken i
vårt samtida och framtida samhälle. Yttrandeoch tryckfrihet är en bärande grund för det
vi gör. Det kulturarv som vi är del av genom
konstgrafiken, är inte som något vi bevarar för
att det har funnits, utan något vi deltar i och är
med och utvecklar och förändrar.

Grafik i Väst är en ideell förening där konstnärer som använder grafik som uttrycksmedel kan
organisera sig. Vi arbetar för att visa och försälja
medlemmarnas verk, stärka konstgrafikens handlingsutrymmen och synliggöra konstgrafikens historiska och samtida plats som självständgt medium
i den mångstämiga tryckkonsten.

Bakgrund
GiV startades utifrån ett behov av ett konstgrafiskt centrum i västra Sverige, som skulle kunna
komplettera etablerade konstinstitutioner. Den
ursprungliga gruppen på 50 lokala konstnärer har
vuxit till dagens drygt 270 nationellt och internationellt baserade medlemmar. Galleriet hyser idag
en samling på ca 5000 grafiska blad, där publiken
möter ett oerhört brett spektrum av konstnärliga
uttryck.

ZINES-utställning med JARKO

Ökad tillgänglighet
För att förbättra publikens tillgång till den
konstgrafiska bildens möjligheter att beskriva
och berätta har vi digitaliserat samlingen och
utvecklat vår hemsida. Besök www.grafikivast.se
Grafik i Västs nya hemsida 2016

