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»Grafikseklet – från Zorn till zines«
Under 2017 genomförs en vandringsutställning i Västra Götaland med
konstgrafik ur Svenrobert Lundqvists privata samling. Utställningen spänner
över svensk grafik under 100 år: från Anders Zorns självporträtt 1916 till ett
urval »zines« 2016.
Projektet är ett samarbete mellan Grafik i Väst i Göteborg, Ålgården i Borås,
Marks konstgrafiska verkstad i Kinna, Litografiska Akademin i Tidaholm,
Bildkällan i Falköping och Skaraborgs konstgrafiska verkstad med Galleri
Lucifer i Skövde.
I samband med de olika utställningarna – utställningsperioderna kommer ett
antal workshops att arrangeras med möjligheter för den intresserade att själv
prova på olika grafiska tekniker. Dessutom kommer ett flertal föreläsningar att
hållas under året med bl.a. Svenrobert Lundqvist och Nina Bondeson.
Svenrobert kommer att närvara vid varje vernissage och berätta om sitt
grafiksamlande, bilderna och utställningen.
Mer detaljerad information om Grafikseklet kommer att publiceras på Grafik i
Västs hemsida: https://www.grafikivast.se/utstallningar/grafikseklet/
 
Grafikseklet kommer att visas enligt följande:
• Ålgården i Borås              18/2 - 5/3
• Grafik i Väst i Göteborg   1/4 - 26/4
• Litografiska Akademin i Tidaholm -
- varje helg i maj                 30/4 - 28/5
• Bildkällan i Falköping       18/6 - 15/7
• Marks konsthall i Kinna     22/9 - 8/10
• Galleri Lucifer i Skövde    4/11 - 19/11
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Rundqvists Boktryckeri i närheten av Getebergsäng i Göteborg

Om Rundqvists
Förhandlingarna och samtalen med Rundqvists pågår. Nina Bondeson och Eva
Lindegren (Rundqvists) har arbetat med varsin text som kan ligga till grund för
ett samarbete. Vi har kontakt med en jurist som hjälper oss undvika olika
fallgropar och staka ut en lämplig kurs. Några förhandlingar återstår innan det
är dags att bjuda in alla GiV:s medlemmar på studiebesök. Vi måste komma
överens om hur beslutsfattandet ska gå till både nu och framöver, hur
verkstaden skall disponeras och dessutom måste Rundqvists möta Liseberg
och få klarhet i sin framtid på platsen, samt att vi och Rundqvists behöver träffa
Liseberg för att presentera våra planer (om vi kommer så långt). Allt detta är
förutsättningar för att vi ska kunna diskutera och kanske besluta om
fortsättningen på årsmötet.
Separat inbjudan till besök hos Rundqvists kommer alltså snart! Håll utkick!
 



Från Supermarket 2016

Supermarket
Årets Supermarket Independent Art Fair går av stapeln 23–26 mars 2017,
pressvisning kl 15 onsdag 22 mars.  Var? Svarta huset, LM Ericssons väg 26,
Telefonplan.  Konstnärsdrivna gallerier och liknande initiativ från hela världen
ställer ut hundratals konstnärer.
Grafik i Väst och Grafiska Sällskapet samarbetar även i år med ett gemensamt
arrangemang. Ni som bor i närheten eller vill förflytta er är välkomna att
deltaga. Vi är där!
"Please come to Supermarket with an idea, image accessible online or on a
USB. You can even draw/ paint something right there at Supermarket. If you're
wanting to try the risograph, please know that you can either use free, white
"office" paper, or you can bring your own A4 matte paper. The "master" film
prints best once you've made at least 5 copies, so be prepared to make
editions larger than 20. Depending on the amount of people there in the booth,



we may be able to change color-cylinders to make a multi-color print. The
Risograph is personal property of Eric Saline, and any donations will go straight
to the GiV Stipendium fond"

Årsmötet 2017
Det drar ihop sig!
Fredag 28 april kl 18:30 träffas vi på Grafik i Väst.
Notera detta i era kalendrar. Dagordning kommer senare.
 
Medlemsutställning 20.5 – 7.6
20 maj – 7 juni 2017 blir det en medlemsutställning. Glöm allt annat om teman
ni läst eller hört! Temat är »Medlemsutställning«. Skicka eller lämna in din bild
senast fredag 5 maj. Det ska vara ETT blad i valfri grafisk teknik. Format: Max
40 x 50 cm, helst stående. Minst 5 cm pappersmarginal runt om bilden så att
den kan hängas i klämmor. Ej monterad. 

För att komma åt medlemssidan på föreningens hemsida:

Användare: grafikiväst, Lösen: givinfonu

Galleriet har stängt måndag och tisdag

 
Styrelsen:

Ordf: Göran Boardy 0706 - 56 14 89 goran@boardy.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 0707-26 49 07 zaki.43@hotmail.com

Jakob Leionhjelm 070-6865939 jakobleijonhielm@hotmail.com

Övriga:

Webbmaster: Frivillig behövs! Utbildning ingår!

Ansvar för vaktlistan: Frivillig behövs!

Intresserad av stödmedlemmarna? Frivilliga krafter sökes!

Kommunikatör Nina Bondeson 0709 - 53 49 18 nina@ninabondeson.se

Kontaktpersoner utställningsgruppen:



Annika van Belkom 070 643 62 36 belkom@telia.com

inger Bernholdsson 070 211 18 84  i.bernholdson@telia.com

Copyright © 2017 Grafik i Väst, All rights reserved.
Du får detta för att du är medlem i GiV

Our mailing address is:
Grafik i Väst
Storgatan 20

Göteborg 411 38
Sweden

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

http://grafikivast.us13.list-manage.com/track/click?u=b1e7d21892e3da72f59401516&id=cbfc0349d6&e=7e30409c38
http://grafikivast.us13.list-manage2.com/track/click?u=b1e7d21892e3da72f59401516&id=16d0463202&e=7e30409c38
http://grafikivast.us13.list-manage.com/track/click?u=b1e7d21892e3da72f59401516&id=953aa8b0f1&e=7e30409c38
http://grafikivast.us13.list-manage.com/vcard?u=b1e7d21892e3da72f59401516&id=badb41f1c6
http://grafikivast.us13.list-manage.com/profile?u=b1e7d21892e3da72f59401516&id=badb41f1c6&e=7e30409c38
http://grafikivast.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=b1e7d21892e3da72f59401516&id=badb41f1c6&e=7e30409c38&c=c3502f03af
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=b1e7d21892e3da72f59401516&afl=1

