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Artist Talk med Eric Saline för konststudenter från folkhögskolan i Angered  

 
 



  

Kulturnatta 
fredag 19 oktober från 18:00 
 

VERNISSAGE på utställningen om bokprojektet SNIGELHÄXAN. 

Det är en berättelse i bild och text om elakheten personifierad, tecknad och 

skriven av Annette Ronàld.  Boken är tryckt och bunden av konstnären.  Den 

presenteras kl. 19.30 samt 20.30 av konstnären. I samband med presentationen 

spelar konstnären Jon Forssman piano. 

   

Grafiktriennal XVI 
Nordic Contemporary Print Triennial 2020 
Grafiska Sällskapet anordnar i samarbete med Galleri Sander, Trelleborgs 

Museum och Kulturens Hus i Luleå en Nordisk Grafiktriennal som strävar efter 

att presentera ett utsnitt ur den samtida nordiska grafiken. Utställningarna 

verkställs som följer: 

• Galleri Sander, Norrköping 25 januari – 14 mars 2020 
• Trelleborgs Museum 4 april – 23 maj 2020 
• Kulturens Hus, Luleå 29 augusti – 1 november 2020 

Inlämningsdatum för ansökan är 13 mars -17 april 2019 (poststämpel godtas). 

Ansökan görs med pappersfoton av ett maximalt antal om 5 verk som ej är äldre 

än från 2015 och skickas till Grafiska Sällskapet, Hornsgatan 6, 118 20 

STOCKHOLM. 

 

Ansökningshandlingar och blankett utkommer under september månad 2018 



 

och finns att ladda ner på våra hemsidor. I samband med ansökan inbetalas en 

ansökningsavgift om 400 SEK till Grafiska Sällskapets plusgiro **xxxxxxx-x ** 

Märk inbetalningen med sökandes namn och Triennal 2020. 

 

Juryn består av Grafiska Sällskapets kommissarie Eva Spikbacka samt en 

representant från respektive konsthall. Besked till samtliga sökande skickas ut i 

juni/juli 2019. Provisionsprocent på sålda verk utgår med 50 %. Antagna 

originalverk skall vara monterade i 2 millimeter syrafri passepartout i 

standardformat. Större format än 70 x 100 behöver ej monteras. Mer information 

om standardformat, eventuella objekt och installationer är tillgänglig i 

kommande ansökningsblankett. 

 

Antagna originalverk skickas till Galleri Sander i Norrköping mellan den 19 

augusti – 13 september 2019, fraktkostnaden betalas av konstnären. Adress: 

Galleri Sander/NP33, Norra Promenaden 33, 602 38 NORRKÖPING 

Till ansökningsomgången välkomnas verksamma konstnärer i samtliga nordiska 

länder. 

 

**kontakta galleri@grafiskasallskapet för Triennalens egna NYA 

plusgironummer ** 

   



  

 

Björn - vår ordförande och Waverly Liu - med publik, vid senaste besöket i Shanghai  

 
 

Utställningsgruppen 
Vill gärna ha fler i gruppen. Roligt, viktigt och intressant arbete – särskilt om vi 

är fler. 

   

Medlemsutställning 
Våren 2019 från 2 feb – 20 feb kommer vi att ha en samlingsutställning för våra 

medlemmar i galleriet. Pappersformatet skall vara max 30 x 40 cm. Stående 

eller liggande, utfallande eller med ren papperskant runt (ej ram eller 

passepartout). Grafisk teknik och ämne valfritt. Ni har möjlighet att lämna två 

blad. Vi kommer att välja lagom antal blad för lokalen om möjligt minst ett blad 

av varje deltagande medlem. Ej utvalda blad kommer att läggas i respektives 

mapp och sparas till framtida samlingsutställning eller försäljning. En utförlig 

verkslista med titel, pris, teknik och antal blad som finns till försäljning. På 

baksidan av varje blad skall konstnärens namn och titel på verk samt pris, 

skrivas med blyerts, längst ner till höger. Den deltagande konstnärens aktuella 

CV skall skickas med. Helst digital!! 

Inlämning till vårens medlemsutställning skall lämnas eller skickas till galleriet 



med ankomst senast den 9 jan 2019 under galleriets öppettider. 

   

Anna informerar om följesedeln 
Det är så roligt att det är så många som lämnar in nya grafiska blad till 

grafikbanken! Dock är det ett tidsödande arbete att föra in allt i bildregistret om 

följesedeln saknar uppgifter. Det jag behöver är: 

Titel: gärna på svenska och engelska 

Nummer & storlek på upplagan. 

Teknik: gärna på svenska och engelska 

Mått i cm: Höjden x Bredden av bildytan. 
Pris. 

På hemsidan hittar ni en pdf-fil att ladda ner och fylla i. Logga in under 

”Medlemsinformation” så ligger den filen överst i listan. 

   

Next Century  
Är ett samarbetsprojekt med våra kinesiska kollegor. Det består av en serie 

konstnärsbesök från södra Kina, i Västra Götalandsregionen. Under 

projekterioden 2019 – 2020 kommer 10 - 20 kinesiska grafiker att besöka 

västsvenska grafiker, arbeta tillsammans med oss i våra verkstäder, ställa ut 

offentligt och leda workshops för allmänheten. 

Svenska samarbetspartner. 
Nio grafiska verkstäder och en utställningshall har sagt sig vilja delta i projektet 

och bidra med arbete och kommunal medfinansiering.  

Vandringsutställningen.  

De kinesiska konstnärer som väljs ut av de västsvenska grafikernas 

representanter i samarbete med vår kinesiska motpart, kommer att turnera i par 

med våra egna grafiker. Utställda verk kommer att vara till salu. 

Workshops. 

I samband med utställningarna kommer workshops att anordnas på de 



 

utställningsorter som också har grafikverkstäder.  

Föreläsningar. 
I samband med utställningarna kommer också en serie föreläsningar att 

anordnas för allmänheten.  

Syskonprojekt. 
Next Century har ett syskonprojekt som syftar till att svenska grafiker skall 

kunna besöka Kina under former som liknar de ovan beskrivna. Syskonprojektet 

ingår inte i det här beskrivna Next Century 

  

 

7-14e oktober får Grafik i Väst besök av galleristerna från The Space i Shanghai, Gao Jie och Arys Shen. 

Deras program är i skrivande stund inte färdigt, men vi önskar dem hjärtligt välkomna och ska försöka göra 

deras vistelse i Göteborg så angenäm som möjligt. Eric Saline och undertecknad kommer att ta emot dem.  

 
 



 

Inbjudan till ett extra arbetsmöte, till alla som vill 
arbeta aktivt med Grafik i Väst 
 

styrelsen, personalpersonen, utställningsgruppen, marknadsföringsgruppen, 

invalsgruppen m.fl. 

 

Plats: 
Skollokalen, Bergsgårdsgärdet 89 / Hjällbotorget – (spårvagn 4 eller 9 fr 

Göteborgs centrum) Hjällbocenter bredvid Poseidons kontor och Apoteket. Sista 

huset i till vänster i själva torget. 

 

måndag 15 Oktober kl. 18.00 

 

Grafik i Väst är hotat. 
Försäljningen har varit dålig i år – marknadsföringsgruppens arbete är 

viktigt. Utställningsgruppen är, liksom Anna, alltför betungade av arbete. 

Vi behöver en större lokal, en med verkstad och kafé. 

(Förväxla inte detta arbetsmöte med ordinarie höstmöte som vi har 

planerat till 10 nov kl 17.00) 

 

Styrelsen 

gm Björn Therkelson, ordf. 

0702809698  

 
 

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: 
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 

 

 
   

 

	  


