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Hej Grafik i Väst-medlem! 
Så är sommaren här och med den förhoppningsvis välförtjänt vila, inte minst för 

Anna i galleriet. I skrivande stund återstår en halv vecka av intensivt arbete på 

Grafik i Väst. Vad skulle vi vara utan vår plikttrogna och duktiga Anna? Den 

tanken vågar en inte ens tänka! 

Vi önskar förstås också dig, kära medlem, en bra sommar med rekreation och 



god hälsa. 

Men innan du helt slappnar av vill vi påminna dig om att betala serviceavgiften! 

Det är fortfarande alldeles för många medlemmar som inte har betalat. Låt oss 

slippa denna oro och stress, dela gärna upp din betalning om det underlättar! 

Har du redan betalt kan du givetvis bortse från denna påminnelse. Tack ! 

 

Ekonomin 

Korttidspermitteringen av vår kära gallerist Anna beviljades av Tillväxtverket, en 

avstämning kommer att göras i början av juli. Sedan får vi se om vi får behålla 

pengarna eller om vi blir återbetalningsskyldiga. Regelverket kring detta statliga 

stöd är givetvis byråkratiskt. Tack till Göran Boardy som hjälper styrelsen med 

detta! 

Vi har sålt en del grafik så webbshopen har varit oss till nytta, nu senast genom 

en ny inköpare från region Kalmar. Fortsätt gärna tipsa alla ni känner att den 

finns och dela våra Facebookinslag så att vi syns och märks även av många 

andra! Det som gynnar Grafik i Väst gynnar ju även dig själv och vem som helst 

som gillar grafik! 

 

Sommarstängt 18/6 – 8/8 ”Nya medlemmar” framflyttad 

Höstsäsongen första utställning - ”Nya medlemmar” skjuts upp till augusti 2021. 

Att det inte blir någon samlingsutställning nämnda period beror på att det bara 

valdes in en ny medlem. 

Välkommen säger vi till Thomas Nilsson! 

Styrelsen kommer att sköta lite administration under sommaren då Anna är 

ledig; kolla posten, gå igenom en del papper och så. Har ni något angeläget 

ärende går det att avtala tid med undertecknad på telefon 0702912193. 

 

Next Century 

Next Centuryprojektet och utställningsturnén med kinesisk och svensk grafik 

avslutas med den stora samlingsutställningen i Vänersborgs konsthall 22 

augusti – 26 september. Projektet är ett av de mest omfattande i Grafik i Västs 



historia, innefattande utställningar, workshops och spännande möten mellan 

konstnärer. En stor eloge till alla er som gjorde det möjligt att genomföra! 

 

Maria Sibylla Merian – hedersmedlem i Grafik i Väst 2020 

En tysk naturalist, illustratör och entymolog har utsetts till hedermedlem i Grafik i 

Väst. Hon levde mellan 1647 och 1717 och är bland annat känd för sina studier 

av insekters metamorfos och var banbrytande för sin tid. Vi presenterar en 

inblick i hennes omfattande arbete i galleriet i augusti. 

 

Bokmässan – GiVs medverkan framflyttad till 2021 

Grafik i Väst planerade att delta i årets Bokmässa och en monter var bokad. 

Pga pandemin ändrades formen på Bokmässan och vi fick välja mellan att delta 

i ett digitalt sammanhang eller att skjuta fram det till nästa år och behålla vår 

plats med 20% rabatt. Marknadsföringsgruppen beslöt att det sistnämnda 

alternativet var bäst. Att medverka 2021 istället är ju egentligen bra med tanke 

på att vi 2021-2022 firar vårt 30-årsjubileum. 

 

Folkrörelsernas Arkiv – Föreningsarkivet i Göteborg 

Under Grafik i Västs snart 30-åriga historia har det hunnit samlas hyllmetrar 

med pärmar fulla av papper. Det handlar t.ex. om medlemmars följesedlar vid 

inlämnandet av grafik, gamla CVs,  protokoll, räkenskaper, vernissagekort och 

affischer, kataloger etc etc. Denna mängd papper tar så stor plats att något 

måste göras. Men vi kan inte bara slänga allt eftersom det är vår förenings 

historia. Kontakt har tagits med Folkrörelsernas arkiv där just sådana dokument 

kan lagras kostnadsfritt. Där skyddas de från förstörelse och GiVs verksamma 

kan när som helst gå dit och läsa dokumenten. Samlingen görs samtidigt 

tillgänglig för framtida forskning. På senaste styrelsemötet bestämde vi att ägna 

en del av sommaren till att gå igenom materialet och kontakta Folkrörelsernas 

arkiv som ger oss handledning. 

Givetvis kommer vi att behålla det mest aktuella materialet på Grafik i Väst. 

 



Grafikhälsningar, 

styrelsen/gm 
Marjut Börjesson 

 

Dear Grafik i Väst-member, 
hope you are well and coping! 

Summer has arrived and with it hopefully well deserved rest, for you yourself of 

course, but also for Anna in our gallery. What would we be without our devoted 

and capable Anna? That idea dares you not even think! 

 

Please, remind yourself to pay the service fee! It is still far too many members 

who have not paid. Let us avoid this worry and stress, please divide your 

payment if it helps! 

If you have already paid, please ignore this reminder. Thanks! 

The autumn season's first exhibition - "New members" is postponed until August 

2021. The fact that there will be no group exhibition this first period is due to the 

fact that only one new member was elected. 

Welcome to Thomas Nilsson! 

 

Next Century 

The Next Century project and the exhibition tour with Chinese and Swedish 

graphics will conclude with the large collection exhibition 22 Aug - 26 Sept in 

Vänersborg Art Hall. The project is one of the most comprehensive in GiV's 

history, including exhibitions, workshops and exciting meetings between artists. 

A great praise to all of you who made it possible to carry out! 

Maria Sibylla Merian - honorary member of  Grafik i Väst 2020 

A German naturalist, illustrator and entymologist has been appointed honorary 

member of Grafik i Väst. She lived between 1647 and 1717 and is known, 

among other things, for her studies of insect metamorphosis and was pioneering 

for her time. We present an insight into her extensive work in the gallery in 

August. 



 

 

Gothenburg Book Fair - 2021 

Grafik i Väst planned to attend this year's Book Fair and a booth was booked. 

But because of the pandemic, the shape of the Book Fair changed and we had 

to choose between participating in a digital context or to postpone it until next 

year and keep our place with a 20% discount.The marketing team decided that 

the latter option was the best. Participating in 2021 instead is really good 

considering that we are celebrating our 30th anniversary in 2021-2022. 

Find our webbshop at our homepage, these days it seems to be our only 

sellingchannel! Please, encourage your friends to visit our homepage and our 

Facebookpage! 

 

The Gallery is closed 18/6-8/8. 

 

Wishing you a good and healthy summer with good recreation! 

 

Greatings, 
the board/through 

Marjut Börjesson 

 

 

   

 
 

För att komma åt medlemssidan på föreningens hemsida: 
Användare: grafikiväst, Lösen: givinfonu 
Galleriet har stängt måndag och tisdag ( tills vidare även lördag & söndag) 
   
Styrelsen: 
Marjut Börjesson 0702-91 21 93 marjutborjesson@hotmail.com 
Ewa Hjälm 0723-62 47 62 ewahjalm@gmail.com 
Maria R Eriksson 072-593 90 99 writinggrafic@icloud.com 
Camia Pia Pettersson 073-542 99 87 camia83@gmail.com 
Jacqueline Nowicka 0707 58 72 33 zakinowicka@gmail.com 
Gunilla Olsson 0735-74 03 42 gunillamarieolsson@gmail.com 



 

  
Övriga:  
Hantlangare Göran Boardy 070 - 656 1489 goran@boardy.se 
Kommunikatör Nina Bondeson 0709 - 53 49 18 nina@ninabondeson.se 
Kontaktperson utställningsgruppen: 
Ingela Zacharoff 0702 46 56 99. Ingela@zacharoff.com 
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