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MÖTEN OCH MEDLEMSANTAL
Under året har det hållits 10 protokollförda styrelsemöten och årsmöte den 7 mars 2018.
Vi har deltagit i ett Rosa Huset möte.
Medlemsantalet är 76, varav 64 aktiva och 12 vilande medlemmar.Två nya medlemmar, Leif Olin
och Leif Hallström har har valts in under året.
BIDRAG
- Vi har fått verksamhetsbidrag från kommunen på 50 000 kr för 2018.
- VGR:s treåriga ”Kulturstrategiskt utvecklingsstöd på 150 000 kr per år 2016, 2017 och 2018
- Vi har fått utrustningsbidrag från Kulturrådet 54 000 kr för inköp av ny storformatskrivare.
SAMARBETE med NBV vid utställningar och folkbildning (Öppen verkstad).
LOKALER OCH UTRUSTNING
Vi har köpt en ny storformatskrivare och en MAC-dator för grafisktarbete.
Vi har bytt upp oss till en färgkopiator.
Mörkläggningsgardiner har anskaffats till inre köket
Ny högtryckstvätt till tvättning av screenramar har inköpts
VÄNNERNA
Vänmappen
Av 2018 års vänmapp med bilder
gjorda Marianne Förars och Mats
Svensson har det sålts 24 exemplar.
2019 års vänblad av konstnärerna
Asta Norkutè och Norbert Robles
presenterades på Vänfesten den 21
november 2018. Asta Norkutè och
Mats Svensson presenterade bladen.
Vänfesten
På vänfesten den 21 november 2018
deltog ca 30 personer. Mat och dryck
serverades och chefen för
Konstmuseet i Skövde Thomas
Oldrell höll ett intressant föredrag
med bildvisning om nutida konst.
Kvällens musikaliska upplevelse
stod bandet High Pressure för.
Vänbladen 2019. tv Svanen av Norbert Robles och th Asta Norkutés blad
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UTSTÄLLNINGAR

Bilder från utställningen i Arvika

Verkstadsutställning
Vi ställde ut Arvika konsthall mellan 8 och 23 april. Verkstadens Ingrid Tengelin och Eva Riise
hängde utställningen med hjälp av Arvika konsthalls chef Ann Lundqvist. Mats Svensson och Sylvia
Doverfors hämtade utställningen. 28 medlemmar deltog med 116 verk. Utställningen blev lyckad
och välbesökt.
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Ett rum och fyra fönster
Vårt galleri har under året erbjudit 6 medlemsutställningar och tre utställningar med tryck från
lådorna, varav två informationsutställningar, Vad är grafik 1 och 2, djuptryck respektive plan och
genomtryck.
Februari
Vad är Grafik? Del 1 djuptryck
Mars
Ulf Uvesten
April
Maria Winbjörk
Maj
Asta Norkuté
Juli & Aug Sommarutställning ur lådorna
September Marita Ackeby
Oktober
Magnus Brättemark
November Marianne Förars
December Vad är grafik? Del 2 plan och genomtryck
Barbro Christoffersson deltog i Tokyo International Mini Print triennal där hon representerade
Sverige med sitt verk” Ute och går” .

Bilder från Barbro Christofferssons resa till konsttriennalen i Tokyo. Till vänster Barbros bidrag ”Ute och går”. Till
höger Barbro tillsammans med Teru Isomi. tolkhjälp vid mötet med ordföranden för Japan Print Association.

ÖPPEN VERKSTAD
Öppen verkstad har hållits under fem lördagar, 8,
15, 22 april samt 27 oktober och 10 november
Intresserad allmänhet och även Skövde
konstskolans elever samt egna medlemmar var
välkomna att pröva på monotypi och torrnål på
plast. Det fanns även möjlighet för mer
avancerade tryck för de mer erfarna. Vi hoppas att
sprida kunskap om vår verksamhet samt även på
lång sikt få nya medlemmar.
Vi upplevde att Öppen verkstad var ett lyckat
initiativ. Många kom och tryckte bilder och ett
flertal kom och tittade på. Fler var intresserade
och efterfrågade fortsatta ”kurser”.
En bild från Öppen verkstad
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KURSER OCH WORKSHOPS
- Eva och Björn Riise höll en helgkurs i fotopolymer
- 25 februari höll Eva och Björn Riise en tryckworkshop i Bergskyrka i samband med en kulturdag. - Kurs screentryck hölls under hösten av Rolf Gustavsson. Ett tiotal medlemmar deltog. Kursen var
mycket uppskattad och inspirerande.
- Eva har haft en minikurs med konstskolans elever i monotypi och monoprint. Två tillfällen på 3
timmar var. Eleverna fick se verkstaden, en kort genomgång av grafiska metoder och sedan
möjlighet att göra egna tryck.
- Minikurs med medlemmar från KAC-tryckgrupp hölls under hösten.

Skövde Konstskola på minikurs

STUDIEBESÖK OCH ANDRA MÖTEN
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Styrelsen besökte i maj Marks Grafiska verkstad.
I april visade och berättade Barbro Christoffersson om verkstaden för ett 40 tal medlemmar från
Kungälvs konstförening. Mats och Maria Winbjörk var med och lät gästerna provtrycka.
Regina konstklubb och Mariestadstidningens konstklubb besökte oss i maj
Möte med Regionens kulturnämnd hölls den 13 februari. Mötet med kulturnämnden var givande
och Conny Brännberg och övriga i nämnden såg mycket positivt på kollektivverkstädernas
verksamhet. Styrelsen tog upp några viktiga förslag som vi vill att nämnden ska stötta och hjälpa
oss med ekonomiskt: bibehållet ekonomiskt stöd, internationellt utbyte, rum för utställningar,
intern och extern utbildning av medlemmarna, önskemål om utbyte eller träffar med andra
verkstäder.
Vi har deltagit i Kulturting i Göteborg den 22 maj. Ezzard deltog i möte i Borås där information
om Kinaprojektet (Nya Grafikseklet) gavs.
Marianne besökte regionens möte i Göteborg 30 november.
Marianne, Sigrid och Maria W deltog i en konferens om inkludering i Stockholm 29 november.
Kursen ” Konsten att agera” hölls på Moderna Museet.
Presskonferens med regionens kulturnämnd hölls på SKGV i december.Här konstaterades att
kollektivverkstäder ses av regionen som viktiga mötesplatser.
Falköping & Skövdes Zontaklubb besökte verkstaden 1 december.
Mats har haft en visning för Skövde konstskola.
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ÖVRIGT
Veckobrev Under året har föreståndaren, Eva Riise, veckovis informerat medlemmarna om vad som
är på gång i verkstaden, medlemmars utställningar mm, via mail.
Brandsyn har hållits två gånger under året.
Lucia firades traditionsenligt med
pepparkakor, glögg och julgodis i
köket. Det blev en trevlig stund som
även bjöd på gemensam sång. Efter
kaffet flyttades de ritningshurtsar
som vi fått av Per Beckman i
samband med att firman de tillhört
stänger sitt kontor i Skövde. Det var
ett rejält arbete som utfördes och på
eftermiddagen hade hurtsarna fått
nytt hem, hos oss och ett antal
medlemmar.

Bild Flytt av ritningshurtsar pågår.

Städdag. En gemensam städdag hölls i november. Det blev många lass med skräp som kördes till
återvinningen. Sylvia Doverfors och Maria Winbjörk har putsat våra fönster.
Bengt Wallin slutade som verkstadens redovisningsman och Marita Ackeby svarar sedan juli för vår
redovisning.

Skövde 1 mars 2019. Styrelsen för Skaraborgs konstgrafiska verkstad:

Sylvia Doverfors

Marianne Förars

Maria Segerström

Mats Svensson

Ezzard Keymer

Ingrid Tengelin

Maria Winbjörk
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