
GiV-bladet # 8– november 2020

Hej Grafik i Väst-medlem!
Detta GiV-blad blir mer kortfattat då du ganska nyligen fick rätt mycket information som inte 
ändrats nämnvärt. Nyheter och några påminnelser:

Höstmötet inställt
Ungefär samtidigt som förra GiV-bladet gick ut till er så beslutade ju Folkhälsomyndigheten i 
samarbete med flera regioner i landet, däribland Västra Götaland, om strängare restriktioner. 
Vi har diskuterat detta i styrelsen och kommit fram till att ställa in Höstmötet 14e nov. 
Förhoppningsvis kan vi bjuda in på nytt till ett medlemsmöte senare i år eller i början på 2021. 
Visserligen hade vi förberett att hålla det både digitalt och fysiskt och det enklaste hade väl varit att 
bara hålla det digitalt. Men det skaver i demokratisjälen att då begränsa er medlemmars medverkan 
till att endast omfatta de som är hemtama med det digitala. Samkvämet vi brukar avsluta mötet med 
är ju också en härlig tradition som lyser upp höstmörkret. Det hade vi varit tvungna att avstå från.
Så vi avvaktar.
Men i dessa dystra tider är det väldigt trevligt att också kunna ge er en GLAD NYHET:

Grafik i Väst har tilldelats Ann-Margret Lindells stipendium 2020 för vårt arbete med att stödja 
grafikstuderande! Den 5e december sker utdelningen på Konstnärshuset i Stockholm (digitalt). Vi 
kommer att få stipendiet, som är på inte mindre än 100.000 skickat till oss. Dessa välkomna pengar 
möjliggör att vi nu, som första åtgärd, kan höja Grafik i Västs eget grafikstipendium från 5000 till 
10.000 kr, vilket förhoppningsvis renderar fler nomineringar. (Nomineringstiden går ut 30e nov.). 
Resten av pengarna kommer vi att förvalta på bästa sätt. Om ett år kommer vi att få en ny inbjudan 
till Stockholm för att berätta vad vi gjort med pengarna.

I Galleriet visar nu Anita Johansson sina verk (30/10-18/11) och därefter kommer Christina 
Frances utställning (21/11-9/12). Christinas utställning skulle egentligen ha ägt rum i våras men 
hejdades av pandemin, så det är med glädje vi nu kan välkomna henne att visa sina verk. 
Grafik i Väst-stipendiaten 2019 Olga Nycander kommer att ha sin utställning 12-23/12 och i 
samband med vernissagen offentliggörs också vem som får Grafik i Västs stipendium 2020. 

Under december kommer vi som vanligt också att sälja hemliga julklappar i vårt Christmas Art 
Project, där intäkterna går oavkortat till vårt stipendium. Du får gärna skicka in julklappar, inslagna 
och i prisklasserna 50, 100, 150, 200, 250, 300 kr. 

Hemsidan – medlemspresentation efterlyses!
Sänd in en kort presentation av dig själv som ska publiceras jämte den första bilden som syns då du 
klickar fram din flik på hemsidan. Det är alltså inte ditt CV som efterfrågas, det har vi förmodligen 
redan, utan en kortare text i vilken du berättar lite om dig själv/vad du gör/hur du arbetar/vad du 
intresserar dig för i ditt konstnärskap.
Vi vill också uppmana alla medlemmar att gilla och dela GiVs FB-inslag och också i övrigt göra 
Grafik i Väst omtalat, nämnt, taggat (och allt vad det heter) både på sociala medier och i mötet med 
människor!

Till sist vill vi önska dig god hälsa och många små glädjeämnen av vilka vi hoppas Grafik i Väst 
kan vara ett!

Grafikhälsningar,
styrelsen/gm
Marjut Börjesson



Dear member of Grafik i Väst,
we hope you are fine and coping well.
We will keep this GiV-blad short since you recently got a lot of information that has not been 
changed. Some news and reminders:

Autumn member meeting 14/11 is cancelled due to stricter local restrictions. We hope that it will 
be possible to meet later this year or in the beginning of 2021. 
But in these gloomy times, it is very nice to also be able to give you HAPPY NEWS:

Grafik i Väst has been awarded a price – AnnMargret Lindells stipendium 2020 - for our work 
supporting graphic students. On December 5, the distribution will take place at Konstnärshuset in 
Stockholm (digital). The price, which is no less than SEK 100,000, will be sent to us. This welcome 
money enables us to, as a first step, increase Grafik i Väst's own graphics scholarship from SEK 
5,000 to 10,000, which will hopefully yield more nominations.

In the Gallery, Anita Johansson now shows her works (30/10 -18/11) and then comes Christina 
France's exhibition (21/11- 9/12). Christina's exhibition was supposed to have taken place this 
spring but was stopped by the pandemic, so it is with pleasure that we can now welcome her to 
show her works! Grafik i Västs scholarship recipient 2019 Olga Nycander will have her exhibition 
12-23/12 and in connection with the opening, it will also be announced who will receive the 
scholarship 2020.

During December, as usual, we will also sell secret Christmas presents in our Christmas Art 
Project, where the proceeds go in full to our scholarship. You are welcome to send in Christmas 
presents, pre-wrapped and in the price ranges SEK 50, 100, 150, 200, 250, 300.

The homepage – members presentation is desired !
Please send a short presentation about yourself and your art to be published along with your print-
pictures on the homepage. CVs are too long for this format. Do it now, please!

Applying for exhibition at Grafik i Väst Gallery, please contact Eric Saline for information in 
english:  esaline@gmail.com

Finally, we wish you good health and many small pleasures of which we hope Grafik i Väst can be 
one!

Greatings,
the board/through
Marjut Börjesson

För att komma åt medlemssidan på föreningens hemsida:
To access the member page on the association's website:
Användare: grafikiväst, Lösen: givinfonu
Galleriet har stängt måndag och tisdag , the Gallery is closed Monday and Tuesday.  

Styrelsen/the board:

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: 
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Hantlangare Göran Boardy 070 - 656 1489 goran@boardy.se
Kommunikatör Nina Bondeson 0709 - 53 49 18 nina@ninabondeson.se
Kontaktperson utställningsgruppen: (vakant) kontakta styrelsen
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