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affishen från The Space Gallery i Shanghai 

 
 



 

In March 2018, our friend and collaborator Waverly Liu guided new friends from 

China to visit Grafiska Sällskapet in Stockholm and Grafik i Väst in Göteborg. Arys 

and Jie, the team in charge of programming and operations from a contemporary 

art gallery and café in central Shanghai visited the galleries to meet with members, 

offering presentations of their organisation, and to select works to bring over for an 

exhibition this spring. Arys curatorial strategy was to select works that she felt 

represented a wide range of high-quality, contemporary GS and GiV member’s 

prints that offer a perspective into the visual narrative of Swedish life and culture. 

  

Artists she included are Lena Adamina Waldau, Lea Ahmed Jussilainen, Börje 

Almquist, Håkan Berg, Jim Berggren, Gudrun Blom, Timothy Crisp, Bo Cronqvist, 

Jan Dahlqvist, Emmy Dijkstra, Ulf Eklund, Eva Maria Ern, Marie Falksten, Jon 

Forssman, Christina France, Erik Fredelius, Gösta Gustafsson, Arnold Hagström, 

Britt Hillbom, Maria Heed, Marie Isaksson, Mia Jarnsjö, Anita Johansson, Claes 

Jurander, Berndt Jutemar, Jannis Karydakis, Mikael Kihlman, Henrik Krogh, Anita 

Larsson, Jakob Leijonhielm, Maev Lenaghan, Ann Löwenstein, Ronald Miller, 

Anders Norrman, Ove Ottosson, Marie Palmgren, Signe Petersen, Beatrice 

Rembry, Annette Ronàld, Eric Saline, Leif Samuelsson, Anita Steiner, Pär 

Sundling, Nasrin Taghizadeh, Siri Unger, Annika van Belkom, Björn Wessman, och 

Margé Westh. 

  

On the Swedish-end of the collaboration, Eric Saline was invited over to Shanghai 

by “The Space” to present GS, GiV, and to offer a presentation of “The Context of 

Contemporary Swedish Printmaking” on Saturday, May 12th. To an audience of 

around 50 people, Eric also offered a hands-on workshop, met a lot of curious 

people and had a great time making new acquaintances. He and Arys were 

interviewed by a reporter from QDaily about the exhibition, an online culture journal 

with a readership of over 150,000 people, to be published soon. While Eric was 

there, many prints had already sold, and there was a lot of interest and excitement 

about future projects between the organisations. 
 

  



  

 UNFOLDED	  
	  	  
From	  her	  visit	  to	  Sweden,	  Waverly	  learned	  about	  the	  expanding	  field	  of	  contemporary	  Swedish	  
artistic	  publishing	  of	  artists	  books	  and	  ‘zines.	  Upon	  her	  return	  to	  Shanghai,	  she	  contacted	  a	  local	  
Risograph	  publisher	  and	  workshop,	  known	  as	  Bananafish/	  Pausebread	  (http://a-‐perfect-‐book-‐



for-‐bananafish.com/,	  and	  https://www.instagram.com/bananafishbooks/?hl=en	  for	  more	  info	  
and	  visual	  artifacts.	  Run	  by	  husband	  and	  wife	  team	  Sophie	  and	  Ben,	  this	  duo	  has	  an	  incredible	  
risograph	  printing	  workshop,	  works	  with	  resident	  artists	  on	  a	  wide	  variety	  of	  risograph	  
printing,	  book/	  ‘zine	  projects,	  and	  has	  also	  worked	  to	  develop	  the	  UNFOLDED	  Book	  Fair	  for	  22-‐
24	  June,	  2018.	  Eric	  Saline	  and	  GiV	  Chairman	  Björn	  Therkelson	  have	  been	  in	  contact	  with	  a	  wide	  
range	  of	  Swedish	  artists	  working	  in	  these	  formats	  to	  curate	  a	  selection	  for	  the	  fair.	  Eric	  carried	  
over	  about	  10kg	  of	  projects,	  and	  Björn	  will	  soon	  head	  over	  with	  even	  more	  works	  to	  Shanghai,	  to	  
represent	  the	  galleries	  again	  at	  “The	  Space”	  and	  to	  assist	  Waverly	  at	  the	  UNFOLDED	  Fair.	  Björn	  
and	  Waverly	  will	  also	  tour	  around	  to	  continue	  to	  lay	  the	  groundwork	  for	  even	  more	  
collaborations	  between	  Chinese	  and	  Swedish	  artists	  in	  the	  coming	  months.	  Stay	  tuned	  for	  more	  
info!	  
	  
Eric	  Saline	  
	  

 

   

  

 

Eric Saline workshop  

 
 

Från personalen: 
Förutom Lester, som har fullt upp i sin roll som gallerihund, arbetar Anna ensam på 

galleriet. Detta innebär att underverk tar mycket längre tid än normalt och att 

mirakler får anstå tills vidare. Tack för visat tålamod. 



 

Except from Lester, who struggles hard as a gallery dog, Anna works alone on the 

gallery. This means that wonders take a lot longer than normal and that miracles 

may continue until further notice. Thank you for your patience. 

   

Från årsmötet 
Samtliga styrelseledamöter omvaldes. De är Björn Therkelson, Klas Reinholdson, 

Jacqueline Nowicka, Eric Saline, Jakob Lejonhielm, Haky Jasim, Erja Tienvieri och 

Gun Ulriksson 

 

Årsavgiften fastställdes, ska vara oförändrad för 2019: 800kr inkl moms för aktiv 

medlem, 250 kr inkl moms för vilande medlem 

 

För första(?) gången i GiVs historia, beslutades det att styrelsen, utöver att vara 

befriade från serviceavgift, ska få ett styrelsearvode. Mötet fastslog att arvodet 

2018 ska vara totalt 48 000 kr att fördelas inom sig. 

 

Förslag till stadgeändring: 

Nuvarande § 2c: “För att kunna beviljas utträde ur Grafik i Väst måste man reglera 

sina skulder till föreningen. Om man inte kan betala med pengar så äger Grafik i 

Väst rätt att ta grafik motsvarande summan för obetalda skulder.” 

Ändras till 2c: 

För att kunna beviljas utträde ur Grafik i Väst krävs: 

Att man reglerat/betalat eventuella skulder/obetalda serviceavgifter, Görs inte detta 

äger Grafik i Väst rätt att sälja till ett värde som motsvarar skulden. 

Att man tar hand om sin deponerade konst. Om inte inlämnad konst hämtats inom 

två år 

från senaste betalning av serviceavgift övergår äganderätten till Grafik i Väst. 

Mötet beslöt bifalla förslaget till stadgeändring. Detta var första läsningen. Frågan 

måste upp på höstmötet för att träda i kraft. 

 



 

Till årets Hedersmedlem valdes: Teresa Zarnower (1897-1949). 

   

Angående serviceavgifter: 
Vi vill påminna om att serviceavgiften gäller per kalenderår. Vill du ändra från aktiv 

medlem till vilande medlem, eller gå ur föreningen, ska det göras senast 13 

december, för att den ska börja gälla i januari året därpå. I annat fall måste du 

betala 70 kr/månad som du deltagit under året! 

 

We would like to remind you that the service fee applies per calendar year. If you 

want to change from active member to dormant member, or leave the association, 

it must be done by December 13, for it to start in January of the following year. 

Otherwise you have to pay 70 kr / month that you participated during the year! 

 

   



  

 

Gallerihunden Lester 



 

Grafik i Väst är i enlighet med GDPR ansvarig för de personuppgifter föreningen 

förvaltar. 

I Grafik i Västs policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka 

uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, vilka legala grunder de samlats in på 

och på vilket sätt medlemmarna kan ha kontroll över sina uppgifter och hur de kan 

kontakta oss. Policyn kommer att förvaras i en pärm i galleriets arkiv. 

Generell information från styrelse och arbetsgrupper publiceras i GiV-bladet som 

kommer ut digitalt fyra gånger om året på https://www.grafikivast.se/mina-

sidor/medlemsinfo/ där också föreningens stadgar finns att läsa. Styrelsen förutsätter 

att medlemmarna håller sig informerade om de villkor för medlemsskap som 

formuleras här., samt önskar att alla medlemmar finner tillvaron, åtminstone 

sporadiskt, meningsfull. 

Bästa hälsningar,  

Björn Therkelson, ordf. GiV 

0046702809698 

 
 

För att komma åt medlemssidan på föreningens hemsida: 
Användare: grafikiväst, Lösen: givinfonu 
Galleriet har stängt måndag och tisdag 
   
Styrelsen: 
Ordf: Björn Therkelson 0702-809698 b.therkelson@bildande.se 
Kassör: Klas Reinholdson 072-729 51 50 klas.reinholdson@gmail.com 
Övriga styrelsen: 
Eric Saline 0739-08 49 79 esaline@gmail.com 
Jacqueline Nowicka 0707-587233 zakinowicka@gmail.com 
Jakob Leionhjelm 070-6865939 jakobleijonhielm@hotmail.com 
Haky Jasim 0704-741335 hakyjasim@yahoo.se 
Erja Tienvieri  073-9312100 erjatienvieri@gmail.com 
Gun Ulriksson  070-444 3498 gun.ulriksson@gmail.com 
Övriga: 
Webbmaster: Frivillig behövs! Utbildning ingår! 
 
Kommunikatör Nina Bondeson 0709-53 4918 nina@ninabondeson.se 
Hantlangare Göran Boardy 070-656 1489  goran@boardy.se 
Kontaktpersoner utställningsgruppen: 



 

Annika van Belkom 0706 43 62 36 belkom@telia.com 
Inger Bernholdsson 070-211 1884, i.bernholdsson@telia.com 

 

	  


