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Årets Blad av Katarina Eriksson.

				

På höstutställning visades emaljer av Ulrika Thorén från Stockholm.

Ann-Caroline Breig tilldelas GULDNYCKELN

Nancy Heino-Nordin

				

Skyltfönster på söder			

Pia Elfström			

från höstens screenkursen

Ordförande har ordet: 2021 har varit ett intensivt år. Föreningen har sökt och beviljats flera bidrag,
vilket inneburit mer arbete än tidigare år. Vi har renoverat våra verkstad, uppdaterat screenavdelningen. Köpt in material och rensat. Vi har även satsat på intern kurser. Verkstaden känns
förhoppningsvis mer inbjudande för att det egna tryck arbetet skall ta fart.
Vår årliga påsk utställning blev i år inställd pga covid 19. Under våren ansökte vi om pengar hos
KulturRådet för att rusta upp verkstan, glädjen spred sig när ansökan beviljades. Det som gjorts
under 2021 är en rejäl uppfräschning av screenavdelningen samt inköp av nya ramar.
Det har byggts ett mörkerrum och syrarummet samt sköljrummet har fått ett lyft. Det har införskaffats en ny kopiator/skrivare samt dator och div. möbler.
Under sommaren planerade vi en grafikkurs för barn men det blev för få anmälda. Bättre resultat till hösten, då Pamela Nilsdotter körde ”Korkade tryck” workshops i Alfta och Gävle för barn
på höstlovet. Därefter har vi på onsdagar haft kvällskurs med Jordi Bota i verkstan, både för
medlemmar och utifrån. Vi har även haft två interna kurser för våra medlemmar, en screenkurs
och en kurs i 3D tryck.
Under september månad hade vi Art Walk i Gävle, Söderhamn och Sandviken. På dessa platser
visade vi flera olika grafiska trycktekniker i skyltfönster.
På hösten hade vi storstädning av lokalerna inför Guldnyckel och höstfest och utställning. Ulrika
Thoren, från Stockholm bjöds in för att visa emaljverk. Den 23:e Guldnyckeln delades i år ut ut till
Ann-Caroline Breig från Söderhamn och Katarina Eriksson presenterade Årets blad.
Ordförande Malin Wikström

Malin Wikström håller vernissagetal på höstutställningen.

På kvällen spelar Pelle Skoglund med Kicki och Uffe Westberg.

www.gavlekonstgrafiker.com
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På bilderna ovan syns Pia riva mörkboxen för ramar och Pamela putsar i syrarummet. Jean Thoren
hjälpte oss med ett nytt skåp till screenramar mm.
I början på oktober gjordes en studieresa till KKV Härnösand. Vi träffade några av medlemmarna som
visade oss verkstaden och berättade om hur deras verksamhet fungerar/drevs. Därefter hade vi lunchmöte med Anki Källström som berättade om alternativ till kemikalier/rengöring på en kolektivverkstad.
Vi avslutar det händelserika året med glögg och lussebullar till en ”grafikbladstafett”. Det
berättas då om respektive blad som öppnas i paketen.
Tack för ert visade engagemang!
Ordförande Malin Wikström och v.ordförande Pamela Nilsdotter.

Bessie Dammert-Wilke, AC Stenman, Bodil Lennartsson, Elisabeth Bergvall, Silvia Moscoso, Karin Nordin, Jordi Bota
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