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Verksamhetsberättelse Grafiska Sällskapet 2018
Inledning
Som vanligt har det varit ett händelserikt år med mer samarbete med tex. Danska grafikere och andra evenemang typ Kinasamarbetet i Shanghai och Wuhan,
Affordable Art i Stockholm, Folk och Kultur i
Eskilstuna. (formulera bättre)
Vi får signaler från Norge att det är uppåt för grafiken. Hoppas detta sprider sig.
Mest glädjande är ändå att Catarina
Drugge kommit tillbaks och nu jobbar
heltid i galleriet igen. Styrelsen, Björn, EvaS
och Caroline samt hennes vikarierande
bokförare drog alla en suck av lättnad.
Arbetet med att förbereda en nordisk grafiktriennal påbörjades med Eva
Spikbacka vid rodret. Vi har arbetat på att konsolidera och utveckla vårt nordiska
kontaktnät med både enskilda konstnärer och grafikverkstäder.
Vid skampålen står Kulturrådet som envetet fortsätter att vara ointresserade av
ett konstnärsdrivet grafikgalleri med 450 konstnärer som medlemmar. Skäms!
Ekonomin
Under en lång rad år har nu Kulturrådet minskat sin medfinansiering till GS för att
till slut helt upphöra. Dråpslaget kom när inte Grafiknytt längre får produktionsstöd,
som legat kring 100 000:-. Under de senaste sju åren har GS och GN tappat 600 000
i medfinansiering från Kulturrådet. Utan att vi hittills vidtagit några särskilda åtgärder för att täcka upp detta.
Försäljningen på galleriet gick sämre under året jämfört med året innan. Vi tappade dessutom ca 32 stödjande medlemmar.
För att klara likviditeten efter sommaruppehållet har vi även i år sålt aktier för ca
300 000 vilket definitivt inte är bra. Vi bränner sakta upp vår buffert.
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Styrelsen har i samråd med revisorn beslutat att boka bort några av de differenser på
kundfordringskontot, skulder till konstnärer
etc, som vi dragits med ett par år. I samtliga fall
är detta till konstnärernas fördel. Men det gör
att resultatet bokföringsmässigt blir sämre för
2018.
Detta är bakgrunden till att styrelsen nu
föreslår en höjning av medlemsavgiften till 1100 kr per år. Och mer lär komma nästa
år. Bistert!
Kulturrådet
Barbro Christoffersson och Ulla-Carin Winter
bokade in ett möte med Kulturrådet. Kontentan av det blev att vi blev rekommenderade
att göra »utställningsprojekt«, vilka eventuellt
skulle kunna generera medfinansiering.
Att söka medel för triennalen ska kunna
vara möjligt. (Vifårlasé) I årets ansökan till KUR
för 2019 söktes enbart medel för att kunna
betala utställningsersättning till konstnärerna.
Men det blev avslag även på detta modesta
önskemål.
Verksamhetsplan
Barbro och hennes man Lennart presenterade
under hösten en plan för styrelsen med syfte
att kartlägga GS verksamheter och förslag
till åtgärder och aktiviteter för att stärka
varumärket Grafiska Sällskapet och engagemanget hos medlemmarna. Detta arbete med
Verksamhetsplanen pågår.
Galleriet
Styrelsen beslutade att sluta med tryckta vernissagekort år 2020. De kostar 40 – 45 000kr
per år. Fram till dess är det en förhandlingsfråga mellan konstnärerna och galleriet eftersom
vernissagekort ingår i kontrakten för 2018 och
2019. Vi ser helst att man inte trycker kort (även om det står i kontraktet).
Utställningarna
13 jan – 31 jan		

Ann Makander

3 feb – 21 feb		

Jan-Bertil Andersson, Helena Bergenrud,

Gunilla Widholm- Tema Paul Celan
24 feb – 14 mars		

Roger Simonsson, Lars Palm
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17 mars – 11 april

Helena Mellin, Ulla Wennberg

14 april – 2 maj		

Hjördis Johansson Becker, Elisabeth Ödmann

7 april - 30 april 		

Samlingsutställning på Husby Konsthall: »Här och där«

tillsammans med medlemmar i Husby konst och hantverksförening på Husby
Konsthall.
5 maj – 23 maj		

Grafikskolans avgångsutställning

26 maj – 17 juni		

»Feminism Now«(Åsa Kvissberg)

1 sep – 19 sep 		

Lars Wikström, Christel Hansson

22 sep – 10 okt		

Mattias Fagerholm

13 okt – 31 okt		

Mikael Wahrby, Birgitta Lorentzon

3 nov – 21 nov		

Kerstin Cedell, Mikael Wahrby

24 nov – 16 dec		

Medlemsutställning: »Den hemlighetsfulla trädgården«

tillsammans med inbjudna medlemmar från Husby konst och hantverksförening.
Dryg 500 besökare besökte utställningen på Husby konsthall och 1200 besökte
utställningen ”Den hemlighetsfulla trädgården”på Grafiska Sällskapets galleri.
Grafikstafetten.
Det hela har flutit på bra, utställarna verkade nöjda. Dock var det få besökare under
juni - juli pga. värmen.
25 juni – 1 juli 		

Visby grafikgrupp

2 juli - 8 juli 		

KKV Sörmland

30 juli - 5 augusti

KKV Västerås

6 augusti - 12 augusti

Nordingrå Konst-

närsverkstad
Externa utställningar
Beslöts att arrangera utställning i Lövstabruk
med inramade stödblad, från mitten av juni
hela augusti ut.
Personalen
En handlingsplan vid trakasserier och kränkande behandling av medlemmar eller personal är
upprättad.
Arbetsmiljö. Ett säkerhetssystem med ka-

Alexandra Skarp föreläser i Wuhan

meror och alarmknapp till säkerhetsföretaget
är installerat. Galleriet är också larmat när det
är obemannat.
Mosebackeverkstaden.
Verkstaden tar nu in fler medlemmar ur den kö
som finns.
Det finns ett par problem som gäller
verkstans ekonomi. Det ena gäller att många
medlemmar är skyldiga för både årskostnad
och för arbetstid. Det andra gäller den arbetsbelastning verkstans ekonomihantering inneAlexandra Skarp med delar av publiken i Wuhan

bär för den som sköter GS bokföring. Medlem-
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mar i verkstan betalar ofta helt
godtyckliga belopp och ibland
även utan att ange vad det
gäller. Detta ställer till problem
för bokföraren. Tidsödande och
irrriterande. Styrelsen vill diskutera relationen GS – Mosebackeverkstan på årsmötet. Styrelsen
tycker att verkstan ska sköta sin
ekonomi på egen hand. Alltså
skicka fakturor, bokföra och allt

Emmy Dijkstras pappersklänningar
i Moriska rummet

förknippat med detta.
Moriska Rummet

Från den performance som genomfördes vid vernissagen av ”Print as
performance”

Emmy Dijkstra, ArtCamp, Getfotens stipendiater, ”Print as performance”, en japansk utställning och
årets nya medlemmar.
Annonsering,
i Omkonst har vi en stående banner om aktuell utställning, samt vi
annonserar även gratis i DN inför varje vernissage.
Facebook, Instagram
Vi är hyfsat aktiva på Facebook och Instagram. Att sköta sociala medier fullt ut är nog ett halvtidsjobb...
Grafiktriennal 2020
Arbetet inför den nordiska grafiktriennalen pågår. Eva Spikbacka är
kommissarie. Juryn består av intendenterna från respektive utställningsplats, Galleri Sander Norrköping, Kulturens Hus Luleå och Trelleborgs museum. Nordiska grafiker har bjudits in att söka.
Våra systerorganisationer har också möjlighet att ta triennalen
vidare om de vill och kan ordna finansiering. Ett nordiskt samarbete
på initiativ av isländska grafiker inleddes 2015 men de lyckades inte
ordna finansiering, därför beslutade styrelsen att gå vidare på egen
hand och denna gång arrangera en nordisk triennal. Ansökningspe-

Contemporary Printmaking from
Japan
Moriska Rummet 5.4 - 18.4
ping 25 januari 2020. Medel till katalogen söks från Kulturrådet och
Utställningen bestod av 9 Japanska
Längmanska kulturfonden.
grafiker. Fyra av dem är grafiker som
När vi spånade kring hur en katalog till Triennalen skulle kunna se samarbetar med grafikverkstaden
Kawalabo (Kawara Printmaking
ut och utformas dök det upp en idé om att kanske göra två kataloger. Laboratory) I Tokyo som leds av
En som dokumenterande själva utställningen och en med reportage Mästertryckaren Kawara Masahiro, 3
är grafiker inbjudna av mezzotint-graoch intervjuer från ateljéer och verkstäder som skulle belysa bredfikern Masataka Kuroyanagi som även
deltar i utställningen.De deltagande
den och djupet i dagens grafik. Ur detta senare växte tanken på ett
konstnärerna var: Fuki Hamada, Hikaro
nordiskt projekt som syftar till att belysa grafikens situation just nu i
Suto, Hiromi Toyokawa, Imaizumi So,
norden. Det blev »Tryckkonstens vägar – en kartläggning av samKei Sakakibara, Masahiro Kawara,
tida konstgrafisk kunskapsproduktion i Norden«. Mer om detta Masataka Kuroyanagi, Sachie Hirikawa
och Toshiki Hishida.

rioden börjar i mitten av mars 2019 och triennalen invigs i Norrkö-
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kommer i nästa års verksamhetsberättelse. (projekttexten finns på Grafiknytts hemsida)
Folk o Kultur i Eskilstuna
Folk och Kultur är ett nytt och återkommande kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela
Sverige. Första konventet 2018 i Munktellstaden, Eskilstuna.
Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv
i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både
i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala
nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet
inom alla politikerområden.
Grafiska Sällskapets deltagande var ett arbete för att
stärka varumärket! Närmare 300 foldrar om Grafikportfölj
2018 och folder om Grafiska Sällskapet lämnades ut, montern var aldrig obemannad. Samtal fördes med Tillväxtverket
som driver kultur som en tillväxtfaktor.
Det är bara de som samarbetar som kommer att överleva
enligt dem! Kulturanalys, politiskt oberoende, visade intresse
för vår verksamhet. Samtalade med KRO om bla 1%-regeln.
Vid tre tillfällen besöktes Kulturrådet för information om
Grafiska Sällskapet. Vi fick träffa Generaldirektören som inte
kände till oss, ett kort möte med en bild-och formhandläggare samt till sist enhetschefen för bild-och formhandläggarna som vill ha möte med GS. Sveriges Bygdegårdar vill göra

Eric Saline föreläser och håller workshop i
Shanghai

reportage med Mikael
Wahrby och Eva spikbacka i portfölj medverkande konstnähttps://webstats.one.com/dashboard/20171231230000/20181231...
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sidan. Det underlättar för inköparna som då kan använda
hemsidan för att förbereda sina besök.
Höstmötet i Falun
Jättefint mottagande och visningar av John Rasimus
på Galleri Se, Modhir Ahmed på verkstaden och Josefin
Wedel guidade oss till Galleri Bildhörnan och på Dalarnas
museum. Vi fick en riktig konstinjektion under lördagen i
Falun. Efter mötet serverades god mat, dryck och trevligt
samkväm. Sammanfattningsvis var det mycket uppskattat bland de medlemmar som deltog. Stort tack till er alla
medlemmar i Falun och Tomas Dalarud som ordnade med
maten. 14 medlemmar deltog i medlemsmötet där också tankar om GS som förening skulle kunna arbeta med
klimatfrågan väcktes. Maria Lagerborg har skickat förslag
till styrelsen om Klimatrapporten,

Från ”Print as performance” på KKV i Malmö

kan föreningen påverka och hitta
ett sätt att agera.
Husby konst och hantverksförening - Utställningen i
Husby Konsthall.
Två gemensamma samlingsutställningar som visar
konstgrafik i alla dess former är genomförda. En under
april 2018 på Husby konsthall och den andra på Grafiska Sällskapets galleri under november-december 2018.
Konstnärsmedlemmar från Husby konst och hantverksförening och Grafiska Sällskapet har arbetat med temat “Här
och Där” och “Den hemlighetsfulla trädgården”. På Husby
konsthall deltog 80 konstnärer som visade 138 grafiska
verk. En välbesökt vernissage med många besökare kom
till konsthallen. Under vernissagedagen genomfördes
Workshop med Ulla-Carin Winter och från utställningen på Husby gård

också en workshop, där publiken
kunde prova på att göra torrnålstryck. Ett tjugotal personer kom

till verkstaden och tryckte och det var mycket uppskattat.
Efter vernissagen bjöd Husby Konsthall deltagande konstnärer på välsmakande soppa och trevligt samkväm. Dryg
500 besökare har besökt utställningen på Husby konsthall
och 1200 har besökt utställningen på Grafiska Sällskapets
galleri.
Art Camp på Husby Gård 2018
Vi har genomfört ett 2-veckors arrangemang under sommarlovet i form av Art Camp för barn från 10 år och uppåt,
boende i stadsdelen Husby/Kista. Aktiviteten är gratis och
bedrivs i form av drop-in, ingen föranmälan krävs. Grafiska
Sällskapet har ansvarat för skapande i grafikverkstaden. Te-

Från ”Print as performance” på KKV i Malmö
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mat har varit barns och ungdomars tankar kring
demokrati. Hela projektet visades i en utställning
i Husby konsthall, med start den 19 oktober.
Demokrati, antirasism och barns rättigheter kom
att bli innehållet i det som skapades även under
Art Camp.
Art Camp avslutades med en utställning på
Husby gård till vilken föräldrar och övriga intresserade bjöds in. En utställning med grafiken är
genomförd i Moriska rummet på Grafiska Sällskapets galleri i samband med att galleriet öppnat
för säsongen i september. Fyra av ungdomarna
från Art Camp besökte vernissagen.
Utställningen visades under sex dagar och
har setts av ca. 200 personer. Galleripersonalen
berättar att galleriets besökare har uttryckt sin
uppskattning över att få ta del av barnens bilder
och deras budskap.
Print as performance
Inbjudan och initiativet kom från Danske Grafikere till ”Print as performance” I december var
”Unfold Artist´s Book fair i Shanghai

det utställning på Danske Grafikeres galleri i
Köpenhamn och i januari 2019

visades utställningen i Moriska rummet.
I Grafiknytt stod att läsa:
Den 2 december öppnas en grupputställning med danska
grafiker (DK) och Grafiska Sällskapet (SE) i danska grafikhuset.
Utställningsverken skapas tillsammans under en workshop
vid KKV Grafik Malmö med grafiken som utgångspunkt för att
utforska gemensamma konstnärliga processer om dialog, kropp
och språk.
I arbetena har arbetet gjorts i stor utsträckning med olika
grafiska discipliner kopplade via ord och kroppens rörelser. I det
gemensamma arbetet “Tørnåls Gymnastik” har deltagarna sammanlagt spår av vertikala linjer genom rytmiska rörelser fram
och tillbaka över tryckplattan inspirerad av antropometriets
mätning av människokroppens dimensioner. Andra arbeten är
baserade på samtidiga, symmetriska rörelser och fingeravtryck
av fingrarna, medan ordspel, ordbyten och ordet förvirring har
hittat sig i tryckta remsor, flip-flops och artisterböcker.
Deltagande artister: Anne Marte Overaa, Cecilia Enberg,
Megan Adie, Hilda Lindström, Christel Hansson, Maria Palmgren,
Nalini Printz, Mette Borup Kristensen, Søren Kastalje, Jørgen
Munck, Åse Eg Jørgensen och Anne Louise Blicher.
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Affordable Art 10 - 14 oktober
GS blev tillfrågat om att hålla en ”prova-på-workshop” att hålla under mässans alla
dagar. GS tackade ja och några medlemmar deltog som handledare. Vi betraktas av
Affordable Art som partner och inte som utställare därför fanns vi inte med bland
presenterade utställare. Sammanfattningsvis gav inte deltagandet så mycket. GS
plats var inte optimal för att kunna presentera vare sig portföljen eller andra verk
som vi hade hoppats på.
Kina-samarbetet
Waverley Liu, som ställde ut på GS och GiV 2014, och en gallerist från Shanghai kom
på besök i mars för att välja grafik till ett galleri i Shanghai. Waverly höll en presentation på galleriet på kvällen. De valde 47 grafiker och ett stort antal verk. Det
utbyte som skedde i Kina har uppfattats positivt av de svenska deltagande konstnärerna. Från vår sida sett är det ju roligt att Svensk grafik röner uppskattning och intresse i Kina. I maj öppnade utställningen på The Space gallery. Eric Saline åkte dit,
han representerar GS och GiV och höll föredrag samt en workshop. Utställningen
på The Space i Shanghai var mycket lyckat och välbesökt och galleristen var väldigt
nöjd. Det såldes grafik för 50 600kr.
Waverly har framfört önskemål/förslag om att även att vara agent för GS och GiV
”i södra Kina” Uppgörelsen vi kom överens om innebär att Waverly får 10%, galleriet
20% och Giv och GS delar på 20% oavsett i vilken förening konstnären är medlem i.
Återstår alltså 50% till konstnären.
Weaverly hade också anmält GiV och GiV för att delta i en artist´s book mässa
”Unfold Artist´s Books Fair i Shanhai i juni. Dit kom väldigt mycket publik, intresset
är stort i Kina. Eric Saline och Björn Terkelsson reste dit med verken. Weaverly har
planer på ett deltagande i en biennal i Wuhan. Hon har valt ut tre konstnärer, Jim
Berggren, Nisse Matsson och Alexandra Skarp som kommer att kunna bidra med
antingen workshops, seminarier och därmed kunna få ersättning (från de kinesiska
arrangörerna).
På Grafiknytts hemsida finns att reportage av Björn herkelson som besökte bl.a
Shanghai i juni.
Endegra
I oktober deltog Nina Bondeson och Jim Berggren i ”Litotage i München. Nina skrev
om detta i Grafiknytts pappersversion.
Medlemmar
Styrelsen beslutade att gå över till digitala
utskick och kallelser. Även fakturor på medlemsavgiften skall fortsättningsvis vara i
pdf-format e.dyl. Men medlemmar som inte
rapporterat e-postadress får fortsatt på papper. På detta sparar vi många sköna slantar
och arbete.
Stödjande medlemmar
I Styrelsen har i samråd med personalen bewuhan provincial museum

slutat att avskaffa generell rabatt till stödjan-
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de medlemmar. Galleripersonalen har befogenhet att
”ge” rabatt till trogna kunder och stödmedlemmar mm
efter eget skön. Vi har tappat ca ca 30 stödmedlemmar under 2018. Portföljen har diskuterats på olika vis
under året. Minska upplagan? Större blad? Färre blad?
Lägga på fraktkostnaden? Mindre portfölj? Inga gamla
blad? Beslut: Portföljen är kvar i sin nuvarande form
inför 2019, upplaga 130, 120+ 2 arkivex till galleriet, 10
till konstnären. Samma betalning till konstnärer som
2018, 205kr/blad för sv. och 285kr/blad för 3 färger
eller fler. Styrelsen diskuterar bl.a att höja betalningen för portföljupplagorna. Vi vill få in fler förslag till
portföljblad.
Portföljen presenterades med enbart de 6 nya bladen för att den skulle kännas just ny och inte innehålla
blad som man sett tidigare för bara några år sedan.
Ett utskick gjordes till stödmedlemmar som ännu inte
köpt årets portfölj. Utskicket inkluderar ett erbjudande om ett extrablad om man tecknar sig för 2018 års
portfölj. Vill förmånsmedlemmar välja blad ur äldre
portföljer går det naturligtvis bra.
Portföljblad 2018
Ole Drebold, Vatten, träsnitt
Christel Hansson, Piruett, torrnål
Anne-Lie Larsson Ljung, Silent moment, fotopolymer
Nils Erik Mattsson, Meddelande, litografi
Eva Spikbacka, Morgondis, acetontryck
Mikael Wahrby, Ateljén, etsning
Kompletterad med fyra äldre blad
Lise Lundgren, Peacock, collografi
Håkan Berg, Origine, screentryck
Katarina Lönnby, Fladdermus och hus, torrnål
Ulla Wennberg, Bilbarn, träsnitt

Medlemsutställningen ”Den hemlighetsfulla
trädgården”

Nya Medlemmar
Måndagen 20 augusti 2018 sammanträdde granskningsnämnden för inval av nya
medlemmar. Följande 13 konstnärer valdes:
Inga Birgitta Berg, Nyköping
Eva Brodin, Göteborg
Lisa W Carlsson, Härnösand
Daniel Cocca, Stockholm
Ragnhild Ibsen, Brännö
Tibor Jaeger, Stockholm
Andreas Korsár, Göteborg
Annikka Kronlid Arvidsson, Nordingrå
Miriam Lidén, Örebro
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Cecilia Lie, Trångsund
Isabelle Nilsson, Grytgöl
Nasrin Taghizadeh, Bromma
Christina Västerbo, Umeå
Styrelsen beslutade dessutom att välja in
Bengt Göran Flod och Lenny Clarhäll som
medlemmar.
Avlidna medlemmar
Birgitta Lundberg
Harry Moberg
Christina Rundqvist
Benni Gilberg
Gert Aspelin Stipendiater 2018
Ellen Cronholm, Grafiska Sällskapets stipendium-Lars Arvidsson, Annie Bergmans
stipendium och Lennart Aschenbrenner Erik
Wessel-Fougstedts stipendium.
Ateljé Madeleine
läs på GS hemsida om Ateljé Madelene:
http://grafiskasallskapet.se/?page_id=1539
Arbetsgrupper & förtroendevalda
Styrelsen
Göran Boardy – ordförande
Cecilia Enberg – vice ordförande
Ulla-Carin Winter - ordinarie/sekreterare sekreteraren@grafiskasallakapet.se
Susan Gillhög- ordinarie/kassör
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Bo Ganarp – ordinarie
Barbro Christoffersson– suppleant
Eva Maria Ern – suppleant
Revisorer
Revisorer Helene Blom - auktoriserad ordinarie
Joakim Lindberg - auktoriserad suppleant
Roland Ljungberg - föreningens ordinarie
Ulla Wennberg - föreningens suppleant
Valberedningen
Mats Wilhelmsson, sammankallande
Lea Ahmed Jussilainen - ordinarie
Maria Lagerborg - suppleant
Granskningsnämnden 1år
Maria Eriksson - ordinarie
Hans Esselius - ordinarie
Jöran Österman – suppleant
Galina Davydtchenko - suppleant
Eva-Maria Ern – styrelserepresentant
Gallerigruppen
Lott Alfreds 2år
PO Larsson 1år
Björn Sundström och Katarina Drugge
Cecilia Enberg – styrelserepresentant
Regionombud
Norr – Ewa Carlsson
Väst - Carina Fihn
Syd – Ewa Berg
Klubbmästare
Nina Kerola, Eva Spikbacka
Grafiknytt
grafiknytt@grafiskasallskapet.se
Christina Lindeberg - redaktör och ansvarig utgivare
Kristina Schollin-Borg - grafisk design
Sekreteraren - styrelserepresentant
Hemsidan
hemsidan@grafiskasallskapet.se
Lisa Larsson
Pär Sundling
Göran Boardy - styrelserepresentant
Digitalverkstan
Tomas Holmqvist

Från Årsmötet 2018
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Grafikverkstaden
Lea Ahmed Jussilainen
Karin Törnros kassör/sekreterare
Ateljé Madeleine
Björn och Britt Krestesen
Medlemmars aktiviteter i övrigt
• Barbro Christoffersson och 5 andra konstnärer
bl.a. två andra medlemmar, Ingela Svensson och
Ann-Kristin Källström utvaldes till en Mini Print
utställning i Japan. Ingela kommer också att tilldelas
ett pris. Barbro reste dit och tog kontakt med Japan Print Association. Grattis till alla!
• KKV Stocholm har flyttat till Farsta och grafiken
har nya fina lokaler där - allt är inte tip-top än men
just grafiken är på god väg.
• Ewa Carlsson, ombud Norr har rapporterat om
Härke konstcentrums utbyte med grafiker i Vasa. Det
hela ingår i ett större projekt, North Cultitude. Man
gör jurybedömda utställningar i Östersund och Vasa
och har haft workshops i papperslitografi och närmast på programmet blir det en workshop i serigrafi
på Härke. Sommaren 2019 fortsätter samarbetet med
en jurybedömd utställning i Vasa med deltagare från
båda orterna.
• Nordingrå Konstnärsverkstad samarbetar med
Myller, en ekonomisk förening. Kursen i mokuhanga
Här syns professor Masaaki Oya, Gunilla Lindberg,
Barbro Christoffersson, Catharina Johansson Berg och
Ingela Svensson. Ann-Kristin Källström hade förhinder.
Grafik från 81 länder och totalt 324 verk visades .

och Fabriken-projektet är exempel på sådana.
• Härnösand KKV:s har ett utbyte med portugisiska,
finländska och norska konstnärer som pågår juli 2018-
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maj 2019. Utställningar genomförs i de fyra länderna och
workshops i Tavira. Portugal och en på Härnösands KKV
• Annikka Kronlid Arvidsson skickade info om Nordingrå
och bl. a en kurs i japansk träsnittsteknik
• För övrigt är det full aktivitet på Konstnärernas kollektivverkstad i Göteborg med kurser, vidareutbildningar för
konstnärer i koppargrafik, fotopolymer, stenlito, screen, risograf och en hel del annat som inte rör grafik. Och framför
allt finns nu en helt nystartad avdelning ”KKV publikation”
en trycksaksverkstad startad av Eric Saline och Mateuz Posar
där allehanda pressar, maskiner och verktyg för publikationer finns eller är på väg att installeras. Ett välkommet komplement
till KKV:s övriga verkstäder.
• Något som inte är så uppmuntrande för grafiken är att
Valand inte längre har någon
grafikverkstad värd namnet.
• Grafikskolan + Mejan = sant

Kulturnatten med torrnålsgravyrer och provtryckning

ArtCamp i Moriska Rummet

Styrelsen

Göran Boardy 				Ulla-Carin Winter			EvaMaria Ern

Barbro Christoffersson 			

Cecilia Enberg

Bo Ganarp 				

Susan Gillhög

