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Gjennom Visueltkonkurransen og Årets vakreste bøker 
har vi fått se noen av de beste arbeidene som er levert 
i året som gikk. I resten av samfunnet ser vi at behovet 
for kommunikatører som behersker det visuelle språket 
øker i takt med teknologiutviklingen. Dette er gode 
nyheter for fagområdene Grafill representerer!

At de som arbeider i administrasjonen kan det de 
driver med, har vi nok en gang fått et eksempel på. Jeg 
vil si tusen takk til Vigdis Skogli som tok roret i påvente 
av ny daglig leder. Og takk til resten av de ansatte som 
stødig har tatt oss gjennom den perioden. Takk også til 
hovedstyret!

Vi går altså denne våren i møte med en ny daglig 
leder som allerede har slått rot i organisasjonen. Lene 
Renneflott kjenner Grafill, er resultatorientert og har 
klare ambisjoner for fremtiden. Som styreleder må jeg 
si at jeg opplever samarbeidet med administrasjonen 
og Lene akkurat slik jeg skulle ønske. I styrerommet har 
vi et styre som er bevisst sin rolle, og møtene vi hadde 
før vi avsluttet fjoråret gav fruktbare diskusjoner og 
konkrete ønsker for tida som kommer. Alt ligger til rette 
for at vi sammen med medlemmene kan så de frøene 
vi vil og vite at hele organisasjonen arbeider i samme 
retning med samme mål. Takk også til alle våre venner 
og samarbeidspartnere som bidrar i våre komiteer, 
utvalg, juryer og faglige arrangementer.

Grafill er den organisanisasjonen vi sammen gjør den 
til. Vi ser frem til et fortsatt godt 2018!

Styreleder har ordet

Styreleder  
Cathrine Louise Finstad
 
Foto: Johs Bøe

Det er nå det er vår i luften, men gjennom hele året har det 
blomstret hos Gra�ll. 2017 har vært et år med stor aktivitet! 
Med utstillinger og faglige opplevelser i R21, i faggruppene  
og lokallagene og blant medlemmer som engasjerer seg.
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Vårt mål er å være en samlende 
organisasjon for bransjen, og 
ivareta deres økonomiske, 
juridiske og faglige interesser. 

Om Gra�ll
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person, virksomhet eller institusjon som har gjort en 
særlig innsats for å fremme god kvalitet og kunnskap 
om bokkunst ved å formgi, illustrere, produsere eller 
utgi bøker. Prisen deles ut av Grafills hovedstyre. 

Lokallag
Grafill har syv lokallag. Målet er å skape en lokal 
møteplass, arrangere faglige foredrag og utstillinger, 
være bindeledd mellom lokale utøvere og Grafill 
sentrale samt rekruttere medlemmer lokalt. 

Faggrupper
Grafill har seks faggrupper. Målet er å arrangere faglige 
foredrag, workshops, utstillinger og konkurranser, samt 
og rekruttere medlemmer innenfor sine fagområder.

Foto: Christian Melstrøm

Organisasjonen samler rundt 1 300 fagfolk og 
studenter innen områdene grafisk design, illustrasjon, 
animasjonsdesign, tegneserieskaping, interaktiv 
design og tjenestedesign. I tillegg jobber vi hver 
dag for å høyne fagenes kvalitetsmessige og etiske 
nivå og bedre utdannelsen i fagene. Grafill er en 
direkte fortsettelse av Norske Grafiske Designere, 
stiftet som Yrkestegnernes Forening i 1937, og Norsk 
Illustratørforbund, stiftet i 1983. I 1991 dannet de to 
foreningene en felles forening, Grafill.

Våre kjerneaktiviteter 
• Grafill R21. 
Vårt utstillingslokale på totalt 500 kvm, som flittig blir 
brukt til utstillinger, foredrag, workshops, juryering og 
sosiale aktiviteter. 
• Årets vakreste Bøker. 
Den eneste norske konkurransen som har som formål å 
hedre utøvere i den visuelle delen av bokbransjen. 
• Visuelt
Nordens største årlige arrangement innen visuell 
kommunikasjon, festival og konkurranse. 

Grafills ærespriser
• Klassikerprisen
Innstiftet i 2002 og er Grafills høyeste utmerkelse 
for utøvere innenfor visuell kommunikasjon i Norge. 
Prisen deles ut av Grafills hovedstyre og deles ut til en 
enkeltutøver. 
• Bokkunstprisen
Innstiftet i 1957 og er Grafills høyeste utmerkelse til en 

Om Gra�ll

Grafills kjerneaktiviteter
Grafill R21
Årets vakreste Bøker
Visuelt

Grafills ærespriser
Klassikerprisen
Bokkunstprisen

Grafill skal synliggjøre utøvere  
og legge til rette for utvikling  
av faget.

Gra�ll er en interesseorganisasjon for visuell kommunikasjon. 
Vårt mål er å samle alle som jobber eller utdanner seg innen 
visuell kommunikasjon i Norge, og ivareta deres økonomiske, 
juridiske og faglige interesse. 
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Internasjonale nettverk
Grafill er engasjert i europeiske og verdens-
omspennende nettverk (EIF, BEDA og Ico-D). Målet er 
å fremme fagområder og norsk design og illustrasjon, 
identifisere muligheter og utfordringer,  samt utveksle 
generelle erfaringer. 

Administrasjonen og ressurser
Administrasjonen hadde 6,8 årsverk i de seks første 
månedene av året. I perioden juli til desember 
fungerte administrasjonen uten daglig leder, da med 
5,8 årsverk. Aktiviteter, arrangementer, utstillinger, 
medlemsservice, stipendtildeling og planlegging for 
2018 ble gjennomført etter planen og 1. desember var 
ny daglig leder på plass.

Styret og styrets arbeid
Styret gjennomførte tilsammen 7 styremøter og 37 
saker ble behandlet, foruten Generalforsamlingen i 
april. Saker som ble behandlet; Klassikerprisvinner 
og Bokkunstprisvinner, BAFO kunstnerforsikring, 
styreinnstruks, etablering av studentgruppe, 
retningslinjer for stipendtildeling, ansettelse ny 
daglig leder, rekruttering av juridisk rådgiver, 
budsjettforutsetninger og handlingsplan etter 
innspillsmøte med illustratører. 

EIF til Oslo 
I oktober samlet representanter for 13 
illustratørsammenslutninger seg til seminar i Grafills 
lokaler. ”Sharing Possibilities” gikk over to dager og ble 
avsluttet med et årsmøte i EIF.  Seminaret var støttet av 
midler fra Kopinor. 

BEDA  ”The Bureau of European Design Association”
Anders Fabritius representerte Grafill på The Annual 
General Meeting og deltok på seminar i Vilnius i denne 
forbindelse.

Ico-D ”International Council og Design”
Cathrine Louise Finstad representerte Grafill på The 
Annual Meeting og deltok på seminar i Montréal i 
denne forbindelse.

Innspillsmøte om illustrasjon, pris og forlagsbransjen
Grafill inviterte i september til et innspillsmøte om 
illustrasjon, pris og forlagsbransjen. Flere medlemmer 
opplever press på avtaler og honorarer, og det er behov 
for å sette fokus på illustratører og designere som 
arbeider med bøker og forlag. På innspillsmøtet fortalte 
medlemmene om sine synspunkter og gav konkrete 
eksempler fra sin arbeidshverdag. Informasjonen fra 
møtet har resultert i en handlingsplan som er vedtatt 
av hovedstyret som en av de viktigste sakene Grafill 
skal holde fokus på fremover. Planen er også forankret i 
budsjettet for 2018.

Foto: Christian Melstrøm

Foto: Tanja Steen
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Finn Gra� 
Illustratør

Leif Frimann Anisdahl 
og Carl Tørris Christensen 
Grafiske designere 

Fam Ekman  
Illustratør

Sven Skaara 
Grafisk designer

Niels Hartmann 
Illustratør

Pjotr Sapegin 
Animatør

Kai Gjelseth  
Grafisk designer

Kari Grossmann 
Illustratør

Enzo Finger 
Grafisk designer

2013
2014
2015

2017
2016

Jason 
Illustratør og 
tegneserieskaper

Morten Throndsen 
Grafisk designer

Kim Hiorthøy 
Grafisk designer 
 og illustratør

Junn Paasche-Aasen
Grafisk designer

Halvor Bodin
Grafisk designer

Bruno Oldani 
Grafisk designer

Bernard Blach 
Illustratør

 Klassikerprisvinnere
Foto: Klassikerprisvinner Kim Hiorthøy
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1957

1993

1959

1994

1960

1995

1962

1998

1963

1999

1966

2000

1967

2001

1968

2002

1969

2003

1971

2004

1973

2005

Hans Gerhard Sørensen

Gyldendal Norsk  
Forlag v/ redaksjonen  
av Hugin og Munin 

Roy Gulbrandsen

Knut Giæver,  
Egil Haraldsen

Thorbjørn Egner

Hans Normann Dahl

Leif Frimann Anisdahl

Aud Gloppen

Harald Nordberg

Jesper Egemar

Fam Ekman 

Thore Hansen

Therese Moe Leiner

1976

2006

1980

2007

1983

2008

1985

2010

1987

2011

1989

2012

1990

2013

2017

2014
2015
2016

Morten Berner

Iben Sandemose

Svein Nyhus

Øyvind Torseter

Tronsmo Bokhandel

Per Dybvig

Guttorm  
Guttormsgaard

Anna Fiske 

Aslak Gurholt Rønsen

Espen Holtestaul 

Akin Düzakin

Crix Dahl

Det norske Samlaget

Reidar Johan Berle

De norske 
Bokklubbene

Bokkunstprisvinnere
Foto på neste side av Bokkunstpris- 
vinner 2017 Guttorm Guttomsgaard, 
fotografert av Niklas Lello

Ørnulf Ranheimsæter

Fredrik Matheson

Hermann Bongard

Kirstes Boktrykkeri

Håkon Stenstadvold

Bjørg Omholt

Odd Borgersen

Gunnar Lilleng

Junn Paasche-Aasen

Finn Gra�, 
Bjørn Roggenbihl 

Peter Haars

Kristian Ystehede
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Årets vakreste Bok

Årets vakreste Bok blir valgt ut blant gullvinnerne i 
Årets vakreste Bøker. Prisen for Årets vakreste Bok 2017 
ble tildelt monografien over kunstnerskapet til Bård 
Breivik – ”I’d love the key to the master lock”. Grafisk 
design ved Rune Døli/Modest. 

Foto: Christian Melstrøm

Best of Show

Best of Show prisen hedrer det beste av det beste og er 
valgt ut blant gullvinnerne i Visueltkonkurransen. Best 
of Show 2017 ble tildelt Heydays for visuell identitet for 
Oslo Bysykkel. 

Foto: Oslo Bysykkel
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Medlemmer

Grafill hadde ved årets slutt 1235 medlemmer, som 
fordelte seg på 1011 stemmeberettigete medlemmer, 
154 studentmedlemmer og 70 assosierte medlemmer.
Antall ordinære medlemmer i 2017 gikk opp med 18 
personer. Antall studentmedlemmer gikk ned med  
44 personer og assosierte medlemmer gikk ned med  
22 personer.

Geografisk fordeling
38 % Oslo
13 % Akershus
9 % Hordaland
6 % Rogaland
5 % Trøndelag
4 % Agder
3 % Buskerud

Øvrige fordelt på resten  
av fylkene.

Foto: Christian Melstrøm



22 23

Økonomiske fordeler
• Vi har avtale med advokat Trude Moen King, og 
som medlem har du tilgang på juridisk rådgiving.
• Gode priser på forsikring gjennom 
Kunstnerforsikringen. www.kunstnerforsikringen.no
• Medlemspris på arrangement og på Visuelt.
• Mulighet for reisestipend til arrangement i regi  
av Grafill.
• Leilighet på Vulkan i Oslo til hyggelig medlemspris, 
ca. en tredjedel av prisen på hotell.
• Rabatt på magasinet Nytt Rom. www.nyttrom.no
• 20% rabatt hos Print House. www.printhouse.no 
• 20% rabatt på First Hotels. www.firsthotels.no
• 15 % rabatt på regnskapsprogrammet Fiken.  
www.fiken.no
• Skal du til Oslo, har vi avtale med PS hotell med 
medlemspris. www.pshotell.no
• 10% rabatt på kunstartikler hos utvalgte 
Torsoavdelinger. www.torso.no
• 15% rabatt på nettbutikken Tudos. www.tudos.no
• Sjekk også med våre lokallag for flere 
medlemsfordeler.

Medlemsfordeler
Gra�ll har gode medlemsfordeler, både økonomiske og faglige. 
Vi jobber kontinuerlig for å forbedre medlemsfordelene 
ytterligere, og å kunne tilby gode faglige og økonomiske 
fordeler uavhengig av hvor i landet du be�nner deg. 

Foto øverst: Tudos
Foto nederst: Espen Schive

Faglige og sosiale fordeler
• Faglige og sosiale nettverk/samlinger året rundt;  
møter, workshops, kurs mm.
• Rådgivning. 
• Du kan presentere deg på våre hjemmesider  
– www.grafill.no
• Ukentlige nyhetsbrev.
• Filming av enkelte foredrag i R21
• Frilans/frie yrker-pakke www.grafill.no 
• Tilknytning til Grafills styrende organer.

Foto: Print House
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Stipend og støtte

Fra Stipendkomitéens juryarbeid 11.–13. oktober 2017
Følgende stipender ble delt ut:
• 4 store stipender – á kr 100.000 (40 søknader)
• 20 små stipender – á kr 50.000 (81 søknader)
• 13 bokstipender – á kr 75.000 (111 søknader)
• 29 reisestipender – á kr 15.000 (82 søknader)
• 11 etableringsstipender – á kr 30.000 (40 søknader)
• 5 videre- og etterutdanningsstipender á kr 50.000  
 (14 søknader)
• Deichman Grünerløkka utstillingsstipend utgikk på  
 grunn av rehabilitering av biblioteket

Grafill mottok i alt 384 søknader 
om stipend for 2017. 
Det ble delt ut 88 stipender/støtte 
på totalt kr. 4.000.000 i 2017.

Foto venstre: Christian Melstrøm
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Gra�ll-stipend 2017

Grafill deler årlig ut stipender til utøvere innen 
grafisk design, digital design, illustrasjon, tegneserie, 
servicedesign og animasjon. Både medlemmer 
og andre kan søke, forutsatt at de har aktivt virke i 
Norge. Søknadsfristen var 2. oktober, og forrige uke 
var stipendkomiteen samlet i hos Grafill i R21 for å 
behandle de innsendte søknadene. 

– Vi begynte med å gå gjennom alle søknadene 
individuelt, og hele første dag gikk med til at vi 
hver for oss satt og så gjennom alle bidragene, sier 
komiteen. – Dag to satt vi også og leste frem til lunsj, 
og gav poeng til hver enkelt. I år er første gang vi har 
hatt alt digitalt, og vi har hatt gode verktøy å bruke 
i vurderingsprosessen. Det gjorde det hele svært 
e®ektivt. Dag to etter lunsj begynte vi å diskutere i 
plenum. Vi startet med Prosjektstipendet, og diskuterte 
hver enkelt kategori frem og tilbake til alle var enige. 

Kan dere fortelle litt om det nye Bokprosjektstipen-
det? Har det vært mange søkere i denne kategorien? 
– Bokprosjekter har tidligere gått under Grafillstipend-
stor, noe vi har vært litt frustrerte over. Vi har jobbet for 
at bok skulle bli skilt ut som en egen kategori og det 
har det nå blitt, noe som har vært veldig nyttig for oss 
i komiteen. Dette er også basert på at Grafill har fått 
henvendelser om det samme fra utøverne. Stipendet 
er på 75 000 kroner, med som hensikt å realisere 
prosjekter til utøvere som ikke er antatt av forlag eller 

Rapport fra stipendkomitéen
Intervju utført av Dorthe Smeby.

Gjennomgangen av årets innsendte bidrag er overstått 
og beslutningene er tatt. Vinnerne av de ulike stipendene 
annonseres i løpet av november, og vi tok i den anledning 
en prat med stipendkomiteen om juryeringsprosessen, den 
nye stipendkategorien og det samlede inntrykket av de 
vurderte prosjektene. 

faller inn under kategorien skolebøker. Minimum 50 
prosent av stipendene deler ut skal gå til tegneserie 
eller illustrasjon. Det er også denne kategorien som har 
desidert flest søknader i år.

Hvordan har den generelle kvaliteten på søknadene 
vært? Og har dere sett noen klare tendenser i årets 
prosjekter?
– Det har vært veldig mange bra prosjekter, men ikke 
så mange bra store prosjekter. Det må også nevnes 
at det er dumt når folk ikke legger ved skisser - selv 
om prosjektet er i startfasen. Det trekker ned, da 
det blir lite beskrivende og ikke like lett for oss å 
visualisere hva innsenderen har tenkt. Det er også lite 
digitale søknader, og få digitale prosjekter. Vi setter 
pris på originalitet både i form og uttrykk, og det er 
et generelt bredt og høyt nivå, men vi savner litt mer 
enn de typiske tradisjonelle trykksakene. Ellers er 
det kjempegøy at det i år har vært såpass mange bra 
etableringsstipend-søknader. 
 
Hvordan har dere forholdt dere til inhabilitets-
spørsmål?
– Vi har vært veldig strenge på det - det er jo et lite 
miljø og Norge er et lite land. Vi har også vært ekstra 
strenge siden vi er såpass mange - hvis én har markert 
seg inhabil har det fortsatt vært fire andre til å ta 
avgjørelsen.

Stipendkomiten i 2017 
Andreas Berg
Ingvild Marstein
Inga Sætre
Per Kristian Stoveland
Tonje Holand
Hanna Munkeby (1. vara) 
Bjørnar Pedersen (2. vara)

Tre hele dager gikk med til 
gjennomgang av bidragene. 

Foto: Christian Melstrøm



28 29

24 Prosjektstipend  
á kr. 50.000
Åshild Anita Irgens
Bjørn Gunnar Staal
Christine Frances Bettan
Christopher Jonassen
Elizabeth Ramsey
Fredrik Rysjedal
Ida Bakken
Ingrid Elise Kirknes
Johanne Lian Olsen 
Kaja van Domburg
Kajsa Næss
Karoline Buer
Lars Aurtande
Levi Bergqvist
Marte Meling Enoksen
Olav Åsheim
Oscar Grønner
Renate Thor Andersen
Simon A. Kjær
Sindre Goksøyr
Stefan Ellmer
Terese Moe Leiner
Thea Urdal 
Trine Vallevik Håbjørg

13 Bokprosjektstipend  
á kr. 75.000
Alice Lima de Faria
Anders Tørris Christensen
Are Edvardsen
Bjørn-Kowalski Hansen
Espen Friberg
Fedor Sapegin
Ida Larmo
Jonas Bødtker

Jørgen Brynhildsvoll
Kristo®er Kjølberg
Mari Kanstad Johnsen
Milan Benza Meszaros
Sunniva Sunde Krogseth

29 Reisestipend  
á kr. 15.000
Ane Barstad Solvang
Araiz Mesanza
Christa Barlinn Korvald
Emma Johansson
Frode Skaren
Geir Goosen
Hilde Thomsen
Ida Neverdahl
Julie Wennesland
Kjersti Hansen Eggen
Knut A. Helgeland
Kristin Stubberud
Lea Petrine Vågøy
Marianne Engedal
Marvin Halleraker
Max Estes
Monia Nilsen
Per-André Nielsen
Peter Knudsen
Renata Barros
Robin Gundersen
Rudi Gundersen
Sara Risvaag
Siri Lieungh
Sissel S. Johannessen
Svein Erik Okstad
Svein Størksen 
Sveinung Sudbø 
Trude Tjensvold 

Utdelte stipend

Stipendkomitéen for 
utstillingsstøtte i R21
Bjørnar Pedersen 
Grafill Grafisk Design
Martin M. Hvattum 
Grafill Illustrasjon
Maria Bono, Grafill Interaktiv
Øystein Runde, Grafill Tegneserie 
Sarah Kaurin Jonassen i Grafill
Marianne Lind i Grafill

5 videre- og etterutdan-
ningsstipend á kr. 50.000  
Bodil Mostad Olsen
Frode Helland
Mari Karlsnes
Martin M. Hvattum
Richard Chlaszczak

11 etableringsstipend  
á kr. 30.000
Camilla Gjerde Lund
Christa Barlinn Korvald
Dorte Walstad
Eirik Hellebust Kristiansen
Johanne Lian Olsen

Kjersti Johanne Barli
Mads Andersen
Malin Therese Kleiva
Renate Thor Andersen
William Stormdal
Ylva Greni Gulbransen

6 Utstillingstøtte i Grafills 
lokaler i R21 á kr. 60.000
Aslak Gurholt Rønsen
Børge Bredenbekk
Cecilie Maurud Barstad
Inger Lise Belsvik
Lars Aurtande
Peter Knutsen

4 Visuelt studentstipend 
á kr. 10.000
Stipendet ble delt ut under 
Visueltdagene 2017 til:
Morten Håvik
Rebecka Taule
Saralinn Hembre Singstad
Tore Sandvik Monsen
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Juridisk bistand til 
medlemmer

Fra advokaten
Den juridiske bistanden til organisasjonen og dens 
medlemmer har også i år i all hovedsak bestått av 
”5-minutters konsultasjoner” pr. telefon og mail. I løpet 
av hele 2017 har jeg mottatt ca. 140 henvendelser fra 
enkeltmedlemmer pr. telefon eller mail. Henvendelsene 
gjelder i all hovedsak spørsmål om rettigheter til 
illustrasjoner, design og fotografier, rettighetsinngrep, 
kontrakter, pengekrav og arbeidsforhold. Jeg har bistått 
fem enkeltmedlemmer i til sammen seks tvister knyttet 
til rettighetsinngrep, i form av skriftlige henvendelser til 
motparten. Flertallet av disse sakene er nå løst ved at 
partene har inngått forlik.

Utover dette har jeg bistått Grafill med enkelte mindre 
saker som ikke gjelder tvister med andre parter. 

Vederlagsordninger
Kopinor ble startet av norske 
rettighetshavere i 1980. Yngve 
Slettholm er administrerende 
direktør, Tom Remlov styreleder. 
Les mer om Kopinor på  
www.kopinor.no. 

Advokat Trude Mohn King

Kopinor 
Grafill Fond mottok i 2017 kr 14 327 315 i kollektive 
vederlag fra Kopinor, sammenlignet med Kr 12 894 633 
året før. 

Norske rettighetshavere mottok i alt 198,2 mill. kr 
i kollektive vederlag fra Kopinor i 2016. I kollektive 
vederlag til utenlandske rettighetshavere ble det utbetalt 
56,4 mill. kr. Kopinor utbetaler også en del vederlag til 
rettighetshavere individuelt (15,9 mill. kr i 2016)

Grafill er en av Kopinors 22 medlemsorganisasjoner. 
Kopinor inngår avtaler om fotokopiering og digital 
kopiering innenfor utdanningssektoren, o®entlig 

forvaltning, kirker og trossamfunn, næringsliv og 
organisasjoner. Gjennom avtalene får brukerne 
enkel tilgang på kultur og kunnskap, samtidig som 
opphavsmenn og utgivere får betalt for sine verk.

Avtalen med KS om kopiering i skoleverket, 
kulturskolene og kommunal administrasjon er Kopinors 
største. En ny avtale tar til å gjelde i 2018.

Avtalen med Nasjonalbiblioteket om å legge ut 
digitaliserte bøker på internett (Bokhylla.no) løper 
videre. Deler av vederlaget for denne bruken utbetales 
individuelt.

Trond Bredesen var i 2017 Grafills representant 
i Kopinors representantskap, med Tone 
Bergan som vararepresentant. På vegne av 
opphavsmannsorganisasjonene på områdene foto, 
billedkunst, kunsthåndverk, illustrasjon og design 
var Kari Bucher styremedlem og Mari Orre (NBK) 
varamedlem. Da Kari Bucher sluttet som daglig leder 
inntrådte Mari Orre (NBK) som styremedlem og Lene 
Renneflott (ny daglig leder i Grafill) som varamedlem.

Norwaco 
Grafill Fond mottok i 2017 kr 583 747  i kollektive 
vederlag fra Norwaco, sammenlignet med 
Kr 781 554 året før. Norwaco tar opp forhandlinger med 
kringkastingsselskap som har rettigheter til spredning 
av fjernsynssignaler over kabel. Kari Bucher har vært 
vara i styret for Harald Holter i Bono. 

Bibliotekvederlag
Grafill Fond mottok i 2017 kr 2 817 092 i 
bibliotekvederlag fra Kulturdepartementet, 
sammenlignet med Kr 2 764 584 året før. 



Aktiviteter

Gra�ll er en levende og aktiv 
organisasjon. Aktivitet er den frie 
utfoldelsen av evner, og holder oss 
samlet og styrket. 
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Formålet med Årets vakreste Bøker er å hedre 
utøverne, men også skape blest om helhetstenkningen 
rundt bokproduksjon, der alle ledd fra forlag, forfatter, 
boktrykker, designer og illustratør har utøvd et 
håndverk av høy kvalitet som sikrer en rikere og bedre 
leseropplevelse.

Prisutdelingen Årets vakreste Bøker og kåring av 
årets Bokkunstprisvinner ble avholdt i Marmorsalen på 
Sentralen, Oslo torsdag 30. mars 2017. Konferansier var 
Helene Uri og de musikalske innslagene var ved Anne 
Lise Frøkedal. Det var ca. 300 personer som deltok på 
arrangementet.

Prisen for Årets vakreste Bok gikk til Bård Breivik – 
”I’d love the key to the master lock”. Kristin Danielsen, 
direktør i Kulturrådet sto for utdelingen av prisen. 

Bokkunstprisen ble tildelt Guttorm Guttormsgaard, 
og prisen ble overrakt av Randi Hobøl, styreleder i 
Grafills hovedstyre. Alle vinnerbøkene ble vist i R21 i 
perioden 31. mars–30. april, med utstillingsåpning  
31. mars kl. 12.00. Utstillingen var godt besøkt. 

I samarbeid med Grafills lokallag har utstillingen 
blitt vist flere steder rundt om i landet: Bergen, Molde 
(under Bjørnsonfestivalen), Ålesund, Kristiansund, 
Trondheim, Tromsø og Kristiansand. I tillegg ble 
utstillingen vist på Lillehammer bibliotek i forbindelse 
med Lillehammer litteraturfestival. Alle ønsker å 
videreføre samarbeidet i 2018.

I 2017 hadde vi også et pilotprosjekt i samarbeid 
med Fjell folkeboksamling hvor de laget sin egen Årets 

Årets vakreste Bøker
Hvert år arrangeres Årets vakreste Bøker. Målsettingen er å 
løfte frem den visuelle delen av bokbransjen, for å inspirere 
forlag, forfattere, gra�sk designere og illustratører til å lage 
kvalitetsbøker i alle sjangre. 

Foto: Niklas Lello 

Påmeldingsfrist til konkurransen 
var 23. januar 2017. Totalt antall 
påmeldte bøker var 307. For 
innsendelse til konkurransen 
kostet det kr. 600 pr. bok.

vakreste Bøker-utstilling med vinnerbøker de har i 
sin samling. Levi Bergqvist utformet bokmerker som 
vi sendte til biblioteket sammen med årets katalog. 
Fjell folkeboksamling har ytret ønske om å videreføre 
prosjektet også i 2018. 

Dette var første året Byggstudio hadde ansvar 
for design av trykksaker (invitasjoner, diplomer, 
katalog) og design av presentasjonen, som inneholdt 
alle vinnerarbeidene som ble vist på storskjerm. 
Konsertsystemer var tilstede for å bistå Sentralen med 
det tekniske.

Arrangementet er økonomisk støttet av Den norske 
Forleggerforening. I tillegg samarbeider Grafill med 
Den norske Bokdatabasen og Arctic Paper rundt 
utsendelse og produksjon av trykksaker.

Foto: Christian Melstrøm
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Visuelt er også en konkurranse med målsetting om 
å inspirere til målrettet nytenkning og høy faglig 
standard. Konkurransen skal presentere det ypperste 
av arbeider innen grafisk design, illustrasjon, Moving 
Image og digital design med fokus på enkeltutøverne. 
Vinnerne presenteres på grafill.no i katalog og hedres 
med prisutdeling, fest og utstilling. 

 
Visueltkonkurransen 
Påmeldingsfrist til konkurransen var 15. februar 2017. 
Konkurransen ble arrangert for 24. gang og vi mottok i 
alt 722 bidrag. Fordeling av bidragene i de forskjellige 
hovedkategoriene var som følger: 
Grafisk design: 373 bidrag, Illustrasjon: 152 bidrag, 
digital design: 98 bidrag og Moving Image: 99 bidrag.

Innsendelse til konkurransen kostet kr 600 pr. arbeid 
og kr 100 for studentkategoriene.

Prisutdelingen
Prisutdeling for Visueltkonkurransen 2017 ble holdt 
på Posthallen i Oslo fredag 8. juni og var en del av 
Visueltfestivalen. Konferansier for kvelden var Steinar 
Sagen og vi samlet rundt 460 personer. Under 
prisutdelingen ble det vist over 50 mindre filmer, 
bestående av bl.a. presentasjonsfilm av hver jury og 
film for hver av gullvinnerne.

Prisutdelingen hadde 1 pause og var delt inn i 2 deler. 
Del I: Illustrasjon, Digital design og Moving Image. Del 
II: Grafisk design, Best-of-show og Klassikerprisen.

Visuelt
Visuelt så dagens lys i 1993 og er i dag nordens største 
arrangement innen visuell kommunikasjon. Visuelt har blitt 
en årlig festival hvor alle som jobber med, utdanner seg, eller 
er opptatt av design, illustrasjon og visuell kommunikasjon 
samles for inspirasjon og faglig utvikling. 

Visueltutvalget 2017
Anette Moi
Elisabeth Vold Bjone
Hans Christian Øren
Jonas Bødtker
Renata Barros

Foto: Alex Asensi

Klassikerprisen 2017 ble tildelt Kim Hiorthøy. Best-of-
Show gikk til Heydays for Oslo Bysykkel.

I 2015 ble det for første gang i samarbeid med 
IxDA Oslo, delt ut en egen IxDA-pris for fremragende 
interaksjonsdesign med brukeropplevelse i fokus. IxDA-
prisen 2017 gikk til Los & Co for Kampanjenettside for 
Hurtigruten «Plant your flags».

Etter prisutdelingen ble det avholdt fest med 
servering av burgere, også dette på Posthallen. DJ for 
kvelden var DJ Purple.

Festivalen
Festivalen ble avholdt i Oslo onsdag 7. til fredag 9. juni. 
Programmet ble kuratert av Visueltutvalget i samarbeid 
med administrasjonen, som ønsket å lage en festival 
som var relevant og inspirerende for alle som jobber 
med eller er opptatt av design, illustrasjon og visuell 
kommunikasjon. Målet var å skape én festival med 
dyktige internasjonale og norske foredragsholdere og 
engasjerende aktiviteter og skape en god møteplass 
for alle deltagere. Årets tema var ’The power of play 

Foto: Jon Gorospe og Alex Asensi

Pris for deltagelse til seminaret
Medlemmer – kr. 900* / 1.000
Ikke medlemmer – 1.300* / 1.500 
Studenter kr. 600,-  
(* Early bird pris).
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in creativity’, og Ludvig Bruneau Rossow leverte i 
samarbeid med D’tox en gjennomarbeidet grafisk profil 
som underbygget dette tema. 

Program onsdag 7. juni
Onsdag åpnet festivalen med lekende aktiviteter hos 
Grafill i R21. Her hadde vi flere med på laget og kunne 
tilby en rekke forskjellige aktiviteter slik som ’Drawing 
Jam’ og ’ Leksercise’ med Gilles & Cecilie Studio, 
Mario Kart Tournament arrangert av Visueltutvalget 
v/Jonas Bødtker, Wall of Code hosted av Bekk og en 
maleaktivitet holdt av Arctic Paper.

Man gjentok suksessen fra tidligere år og 
gjennomførte Studio Crawl rett i etterkant av 
aktivitetene hos Grafill i R21. Fra Grafill ble det satt opp 
minitog som kjørte deltagerne mellom de forskjellige 
byråene og studioene som deltok i årets Studio Crawl. 
Netlife Research, Blank Space, Galleri11 og Bekk åpnet 

Foto: Alex Asensi

dørene sine og ga publikum mulighet for å møte de 
som jobber der og ta en titt bak kulissene. Det ble 
servert øl og vin, pizza og supper, holdt utstilling, gitt 
mulighet for å teste ut VR tegning, du kunne bygge din 
egen robot og klatre deg igjennom en laser-labyrint.

Onsdagens aktiviteter var gratis og åpne for alle.

Program torsdag 8. juni
Det var ca. 280 deltagere på seminaret som ble 
holdt på Sentralen i Oslo og årets konferansier var 
Cecilie Maurud Barstad. Det var syv internasjonale 
foredragsholdere som holdt foredrag: The Line 
Animation (UK), Mesa (Brasil), Work & Co (USA), 
Brosmind (ESP), Lava (NL), Anton & Irene (USA/NL), 
Gary Baseman (USA).

Utover foredragene ble det vist to Visuelt Screeninger 
som begge var moderert av Franck Aubry, Johan Leuf 
og Rune Spaans. Sentralen stod for servering og det 
ble servert både ka®e, snack og lunsj.

Program fredag 9. juni
Fredag morgen inviterte vi til uformell frokost og 
tegneaktivitet med The Travelling Drawing Club. 
Hele festivalen ble avsluttet med screening av Stefan 
Sagmeisters film ’Happy’. 

Fredagens aktiviteter var gratis og åpne for alle.

Visueltutstillingen
Visueltutstillingen ble i år vist i R21 fra 22.juni til 
31.august. Utstillingen var en blanding av fysiske 
elementer og kapa-plansjer som viste alle nominerte 
og vinnere i konkurransen. Klassikerprisvinneren Kim 
Hiorthøy presenterte et utvalg av sine arbeider; både 
bøker og LP plater. Alle hovedkategoriene hadde hver 
sin TV hvor alle gullkommentarene ble avspilt. For 
kategorien Moving Image ble alle filmene vist på lerret, 
samt alle kortfilmene ble vist frem samlet i en egen 
seksjon med sittegruppe for besøkende. Vinnerne fra 
Digital Design ble presentert med små casevideoer 
som også ble projisert på vegg. Best-of -show ble 
presentert med egen kapaplansje og selve bysykkelen 
var utstilt. 

Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere skal bidra 
både med faglig relevans, 
målgruppeorientert og konkret 
gjennomføring, og at det stadig 
er flere samarbeidspartnere som 
støtter opp under holdningen om 
at ’sammen er vi sterkere’. 

Samarbeidspartnere for 2017
InfoGrafikk
Eizo
Arctic Paper
IxDA Oslo
Bekk
Gilles & Cecilie Studio
Netlife Research
Galleri E11
Blank Space

Pris for deltagelse til seminaret
Medlemmer – kr. 1.700* / 1.900 
Ikke medlemmer – 2.700* / 1.900 
Studenter kr. 650,-
(* Early bird pris).
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Utstillinger i R21

Lokalene inneholder administrasjonens kontor, et 
stort utstillingsområde med mulighet for 120 personer 
sittende i kinooppsett for foredrag og filmvisninger. 
Utover dette er det også møterom og kjøkken. Ved 
utstillingsåpninger eller liknende aktiviteter har lokalet 
kapasitet opp til 300 mennesker.

The Most Beautiful Swiss Books 2015 
Grafills faggruppe for grafisk design ønsket velkommen 
til utstillingen The Most Beautiful Swiss Books 2015 
i Grafill R21. For syvende året ble vinnerbøkene i 
den anerkjente sveitsiske designkonkurransen vist i 
Norge. The Most Beautiful Swiss Books ble etablert 
for å promotere og hedre det vakreste av bokdesign i 
Sveits, og var grunnlagt av typograf og designer Jan 
Tschichold i 1943. The Swiss Federal O®ice of Culture 
organiserer i dag konkurransen på en årlig basis.

Westerdals Magasinutstilling 
Maga-min, Maga-din, Maga-alle-sin
Studentene ved andre året på grafisk design ved 
Westerdals arbeidet høsten 2016 med hvert sitt 
magasin, hvor overordnet tema var livsstil. Studentene 
hadde utviklet sine egne konsepter med å utforske hva 
en livsstil faktisk kan være. Resultatene ble vist frem i 
R21 som en utstilling. 

Gra�ll har hatt lokalene i Rosenkrantz gate 21 (R21) siden 
2011. R21 har etablert seg som en møteplass for bransjen, med 
utstillinger, foredrag, kurs og workshops, m.m. 

Grafill gjennomførte i 2017 
fjorten utstillinger (hvorav tre var 
studentutstillinger), syv Earlynerds 
(frokostmøter), elleve foredrag, 
fire workshops, tre filmvisninger, 
to lanseringer, en Art Jam og en 
Speed date.

4.–10. januar 

12.–15. januar 

Foto høyre: Christian Melstrøm
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957 811 frames: Animasjonsstudioet Mikrofilm 20 år
Lekenhet og eksperimenteringsvilje, samfunnskritikk 
gjennom naivistiske skråblikk, underfundig humor og 
personlige historier – gjennom 20 år har Mikrofilm 
preget norsk animasjon. Mikrofilm bestreber seg 
på å ha et bredt forhold til animasjonsfilm: teste 
nye teknikker, nye programmer, finne overraskende 
sammenstillinger og friske uttrykk. Regissøren settes 
i sentrum, slik at hver film er resultat av en særegen 
kunstnerisk visjon. Derfor ser også Mikrofilmene veldig 
forskjellig ut, og de har ulik prosess. Utstillingen viste 
noen sentrale filmer fra skissebord til ferdig resultat 
og noen av de 957 811 animasjonstegningene som har 
strømmet ut av studioet siden 1996.

Non-alphabets-typographic material
Stipendutstillingen ”Non-alphabets — typographic 
material” viste frem dekorative ikke-alfabetiske 
topografiske materialer fra trykkekunsten på 1800- og 
1900-tallet. Utstillingen var kuratert av Johannes Lang 
og Stefan Ellmer. Antall besøkende: 759

16. februar–5. mars 

Foto: Christian Melstrøm

20. januar–5. februar 

Høstutstillingen — Plakater og kataloger, 1882—2016
Gjennom 130 avviklingsår har Høstutstillingen 
opparbeidet seg et rikt materiale av utstillingskataloger 
og plakater. Disse har ikke blitt dokumentert eller 
tilgjengeliggjort i etterkant av utstillingene. Mange av 
plakatene og katalogene er laget av kjente tegnere/
kunstnere/designere som Andreas Bloch, Willibald 
Storn, Leif Anisdahl, Paul Brand og Terje Roalkvam — 
og de siste årene NODE, Eriksen/Brown og Yokoland. 
Utstillingen ble kuratert av Aslak Rønsen fra Yokoland 
og journalist og designer Thea Urdal. Besøkende: 650

Årets vakreste bøker
Alle vinnerbøkene fra årets konkurranse ble vist i R21, i 
tillegg til en egen utstillingsdel med utvalgte arbeider 
av Bokkunstprisvinner Guttorm Guttormsgaard.

Besøkende: 1322

31days – A Veganuary conversation
31days kan beskrives som “Veganuary som kreativ 
brief”. Utfordringen, initiert av Nina Børke (Werksemd), 
Sanda Zahirovic og Metteliva Henningsen (Eat 
in common), ble tatt på strak arm av oppimot et 
hundretalls kreatører, fordelt på 31 middagsverter, 31 
fotografer og 31 skribenter og har blitt til boken “31days 
– A Veganuary conversationw”. Veganisme er et tema 
som både inspirerer og butter imot, som engasjerer 
og vekker følelser. Perspektiver og visualiseringer fra 
boken ble oversatt til utstillingsformat i R21 i mai.

Besøkende: 766

Avgangsutstilling Westerdals  
Siste års studenter ved Westerdals grafisk design stilte 
ut et bredt spekter av arbeider som studentene har 
gjort under, og utenfor skolegangen. Med fokus på 
prosess delte de feilene, frustrasjonen og gleden som 
ligger i tre års grafisk design utdannelse. 

Besøkende: 405

We killed our darlings
Grafisk design- og illustrasjonsstudentene ved 
Høyskolen Kristiania stilte ut sin avgangsutstilling 
”We killed our darlings” i R21. Utstillingen tok for seg 
tilstandene som oppstår på veien til best mulig resultat. 

16.–26. mars

31. mars–30. mai

5.–23. mai 

26. mai–. 2. juni

15. juni-17. juni
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Studentene inviterte beskuere til å etterforske åstedene 
som ble etterlatt etter å ha tatt livet av deres elsklinger 
– idéene, og viste ofringen som er gjort for deres 
selvutvikling over de to siste årene. Besøkende: 342

Visueltutstillingen 
Grafill stilte ut vinnerarbeidene fra Visuelt 2017 i 
R21. De utstilte prosjektene i utstillingen var gull og 
diplomvinnere i konkurransen og var valgt ut blant 
over 800 innsendelser. Vinnerne ble kåret av en jury 
bestående av tjue norske og fem internasjonale fagfolk 
på feltet. I Grafill R21 fikk besøkende mulighet til å 
se vinnerarbeidene i detalj, få innsikt i prosjektene 
og hvilke team og kunder som har gjort dem 
mulige. Utstillingen viste også produksjon av årets 
Klassikerprisvinner, Kim Hiorthøy. Besøkende: 1816

Tegning, form og farge
Bendik Kaltenborn (f.1980) har i de siste ti årene jobbet 
som frilansillustratør og levert tegninger i høyt tempo 
til inn- og utland. Mest kjent er han kanskje for å være 
hustegneren til musikeren Todd Terje, i tillegg til faste 
tegner for bl.a. The New Yorker, The Washington 
Post, The New York Times og Aēsop. Med utstillingen 
Tegning, form og farge og den 368 sider tjukke boken 
med samme navn benyttet han anledningen til gløtte 
bakover og forsøke å bedre forstå sin egen produksjon 
og arbeidsprosess, som han gjerne tilskriver 
magefølelse og improvisasjon. Utstillingen viste et stort 
utvalg plakater, illustrasjoner, platecovere m.m.

Besøkende: 974

Otl Aicher og designet for OL i München i 1972
Utstillingen var et samarbeid mellom Tony 
Brook (Spin og forlaget Unit Editions), Mark Holt 
(8VO og typografimagasinet Octavo) og Torgeir 
Hjetland (Work in Progress). Utstillingen viste den 
omfattende implementeringen og utviklingen av 
designprogrammet for de olympiske leker i München 
i 1972. Designet er et toneangivende eksempel på 
identitet, og spesielt arbeidet med piktogrammer, som 
senere dannet en standard for universell utforming.
Besøkende: 868

Foto høyre: Tanja Steen

22. juni–31. august

8.–27. september 

4.–22. oktober
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27. oktober–5. november

9.–26. november

Foto over og på venstre side: 
Christian Melstrøm

The Most Beautiful Swiss Books 2016
«The Most Beautiful Swiss Books» ble etablert for å 
fremme og belønne toppkvalitets bokdesign i Sveits. 
Konkurransen er åpen for grafiske designere, forlag og 
forfattere, og det mottas årlig rundt 400 innleveringer 
til konkurransen. En femårig, internasjonalt bemannet 
jury gjør et utvalg som kåres til de vakreste sveitsiske 
bøkene hvert år. Konkurransen kartlegger dagens 
trender og tendenser i moderne bokdesign og 
produksjon, samtidig som man ser på og bevarer en 
tradisjon og historie. Utstillingen viste alle de utvalgte 
bøkene for året 2016, og gir et tverrsnitt av det beste 
fra sveitsisk bokbransje i dag. Besøkende: 419

Works on Books
Gruppeutstillingen samlet forskjellige prosjekter av 
kunstnere, forfattere og designere – som ved siden av 
å adressere individuelle tematiske spørsmål, knyttes 
sammen av at de på hver sin måte kommenterte 
bokens form. Hva er det som gjør dette objektet så 
interessant, og hvorfor er det et tilbakevendende 
tema på tvers av så mange skapende disipliner? 
Arbeidene i utstillingen varierer fra objekter, tegninger 
og video – til artist books, litterære prosjekter og 
stedsspesifikke verk. Utstillingen inneholdt arbeider 
av Stuart Bertolotti-Bailey, Hans Petter Blad, Lenka 
Clayton, Michael Dumontier, Victoria Durnak, Daniel 
Eatock, Niklas Ekholm, Kim Hiorthøy, Ane Mette Hol, 
Øivin Horvei, Bernd Kuchenbeiser, Michael Marriott, 
Jonathan Monk, John Morgan, Audun Mortensen, 
Fraser Muggeridge, Miriam Myrstad, Samuel Nyholm, 
Monica Aasprong / Aron Kullander-Östling og Åbäke. 
Utstillingen er kuratert av Aslak Gurholt og Martin 
Asbjørnsen. Besøkende: 702
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Andre aktiviteter i R21

Januar 
 • Foredrag Daniel Brokstad: “Design in transit”
• Seminar: Høgskolen i Sørøst-Norge- Life after School
• Earlynerd: Cathinka Tanberg - Verdens mellomste  
 fisk: Historien om en animasjonsfilm 

Februar 
• Samtalepanel: Mangfold i design
• Samtalepanel: Nextopia  

Mars 
• Earlynerd: Trude Mohn King - De nye endringene i  
 Åndsverkloven
• The Traveling Drawing Club
• Omvisning av utstillingen ”Non-alphabets   
 — typographic material” og fremføring av Agnes   
 Hvizdalek’s oppragsverk «NON A4»
• Kurs i 3D i Cinema 4D med Remi Kristiansen
• Earlynerd: Marianne Mørk Larsen  
 – Presentasjonsteknikk
• Paneldebatt: Høstutstillingen — Grafisk design og  
 kulturinstitusjonene

April 
• Stipendforedrag
• Samtalepanel: Mangfold i design del 2 
• Foredrag Studio Moniker
• Foredrag Bänziger Hug: Foundations, Ideas,   
 Influences, Vegetables and animals 
• Earlynerd: Pil Cappelen Smith - Cappelens Forslags  
 konversasjonsleksikon, bind II 

19. januar
23.–24. januar

26. januar

9. februar
23. februar

1. mars

3. mars

20.–22. mars
23. mars

5. april
16. april
25. april
26. april

27. april

Mai 
• Omvisning Kunst i Oslo: 31days- A Veganuary   
 conversation 

Juni• 
• Visuelt Playroom
• CreativeMornings: Kim Haagensen “The struggle is real” 

August 
• Earlynerd: Visuelt Best of Show – Heydays for   
 Bysykkelen
• CreativeMornings: Michel Wolfstirn - Innovation for  
 4.5 billion years 

September 
• Stipend foredrag
• Innspillsmøte om illustrasjon, pris og forlagsbransjen
• Foredrag Maureen Mooren

23. mai

6.–9. juni
30. juni

24. august

25. august

12. september
14. september

Illustrasjon: David Stenmarck
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• Kulturnatt
• Earlynerd: Sanda Zahirovic - Er jeg en blø®?
• Foredrag Yes Studio
• Foredrag Malika Favre: “It’s complicated”
• Film screening med Grafill Animasjon

Oktober 
• Sharing possibility
• Foredrag Cordova Canillas
• Foredrag Cecilie Barstad: Drømmer til virkelighet-  
 skap en god forretningsplan
• Filmvisning Graphic Means
• Grafill og Blank Space samarbeid: temakveld om   
 kontraktskriving
• Bransjeveiledning for studenter og nyetablerte
• Earlynerd: Gunna Grähs - Vad var prisen för en   
 söderhavsresa med Pippi?
• Foredrag Territory Studio

November 
• Art Jam
• Grafill og Blank Space samarbeid: Kurs i regnskap  
 med Fiken
• Boklansering: Magikon Forlag
• Filmvisning: Animated short films by Shinkai Makoto
• Foredrag: Fraser Muggeridge – Graphic design as  
 process
• Earlynerd: Lid & Wiken - Fra skolebenken til eget byrå
• Foredrag: Niklas Ekholm - Graphic expressions of  
 coexistence

Desember 
• Lansering Arctic Papers: Illuminate - Munken  
 Agenda 2018
• CreativeMornings: GrowLab Oslo – Context
• Workshop med Even Mehl Amundsen

15. september
21. september
22. september
23. september
26. september

5.–6. oktober
10. oktober
11. oktober

12. oktober
17. oktober

18. oktober
19. oktober

20. oktober

4. november
15. november

17. november
20. november
21. november

23. november

7. desember

8. desember
17. desember

Foto venstre: Jon Gorospe
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Faggrupper

Faggruppenes aktiviteter utvikler 
faget og utfordrer organisasjonen. 
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Gra�ll Illustrasjon

Sommeravslutning for Illustratørene
Sosialt arrangement på Kulturhuset.

Foredrag: Malika Favre
Foredrag med den internasjonalt anerkjente 
illustratøren. Malika kom på besøk fra London og delte 
på en veldig spennende måte hennes virkelighet. Her 
fikk vi høre om alt fra teknikk, til hvordan man kan 
påvirke sin egen karriere og jobbe med store (og tidvis 
utfordrende) kunder. R21 var fylt til randen, da dette var 
en illustratør som tra® bredt både blant illustratørene 
og designerne i byen.

Art Jam!
Et jam med fokus på det visuelle i spill. 
Heldagsarrangement på R21. 

Illustratørenes Julebord
Julebord på Asylet, middag og quiz.

30.juni

23. september

4. november

17. november

Leder
Eivind Vetlesen

Medlemmer
Sandra Blikås
Marius Pålerud
Cathrine Louise Finstad
Magnus Lunde Engen
Martin M. Hvattum
Ingrid Rognstad
Dorte Walstad
Alexander Slotten
Inna Hansen 
Bjørn I. Thomassen

Grafill illustrasjon har hatt stor 
utskiftning i 2017 og på slutten av 
året fikk faggruppen en del nye 
medlemmer samtidig som flere 
medlemmer avsluttet sitt verv.

Illustrasjon: Art Jam!

Gra�ll Animasjon

Frame by Frame #15
I Filmens Hus. Grafill var en av hovedsponsorene av 
Oslos eneste animasjonsseminar. 

Animation Industry Beer på Misfornøyelsesbar Bar
I samarbeid med Frame by Frame og Fredrikstad Ani-
mation Festival.

Norwegian Animated Short Films Screening i R21
Et to timer langt program av animerte kortfilmer laget I 
Norge mellom 2016 og 2017. 

Fredrikstad Animation Festival
Grafill deltok som sponsor av arrangementet.

Visning av Shinkai Makotos arbeider i R21
Grafill Animasjon samarbeidet med the Japan 
Foundation og den Japanske Ambassaden i Norge om 
visningen av to animerte kortfilmer av den japanske 
regissøren Shinkai Makoto. Dette var veldig vakre 
klassisk utførte animasjonsfilmer med svært realistiske 
bakgrunnskulisser. Den japanske ambassaden var også 
til stede og introduserte filmene. Dette var et svært 
populært og godt besøkt arrangement. 

9. november

20. november

26 september

8. august

22. april

Leder 
Yaprak Morali

Medlemmer
Yaprak Morali, Kim Holm, Sigurd 
Kristiansen, Franck Aubry, Cathin-
ka Tanberg og Susanne Flender

Illustrasjon: Frame by Frame #15
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Gra�ll Gra�sk design

Utstillinger
4.–10. januar: Swiss Books 2015 
27. oktober–5. november: Swiss Books 2016

Talks
19. januar: Foredrag “Design in transit” med Daniel 
Brokstad, R21
26. april: Foundations, Ideas, Influences, Vegetables 
and Animals med Baziger Hug, R21
14. september: Maureen Moreen, R21
10. oktober: Cordova Canillas 
21. november: Graphic design as process med Fraser 
Muggeridge, R21
23. november: Graphic expressions of coexistance med 
Niklas Ekholm

Paneldiskusjoner
9. februar: Mangfold i design, del 1
23. februar: Nextopia: Internet Age Media + Recens
6. april: Mangfold i design, del 2

Quiz
3. mai: Quiz på Oslo Velo.
3. oktober: Quiz på Oslo Velo.

Leder
Bjørnar Pedersen

Medlemmer
Sara Risvåg (nestleder)
Martin Asbjørnsen 
(økonomiansvarlig)
Amina Baker 
(studentrepresentant)
Umer Ahmed
Morteza Vaseghi
Sofia Østerhus
Linda Sjursen

Illustrasjon: Nextopia poster 
Design: Morteza Vaseghi Gra�ll Interaktiv

Leder
Mathilda Gustafsson

Medlemmer
Jonatan Austigard, Marius Sunde, 
Kim Andre Ottersen, Anders 
Nærø Tangen, Bjørn, Gunnar 
Staal, Maria Bono

Foredrag
20. oktober: Territory Studio (London), R21
22. september: Yes Studio (London), R21
25. april: Studio Moniker (Amsterdam), R21

Foredrag Studio Moniker
Studio Moniker er et interaktivt designstudio startet 
av Luna Maurer og Roel Wouters i 2012 som holder til 
i Amsterdam. Studioet utforsker e®ekten teknologi 
har i samfunnet gjennom prosjekter der interaksjonen 
mellom mennesker og deres omgivelser står sentralt. 
Roel Wouters kom til Grafill den 25. april 2017 for å 
snakke i dybde om Studio Monikers digitale praksis. 
Han presenterte prosessen bak fem prosjekter av svært 
ulikt omfang. Det var 88 deltagere på foredraget.

Nextopia: Internet Age Media + Recens
What happened to future? Grafill teams up with Bar-
celona-based platform “IAM - Internet Age Media” and 
Oslo-based youth culture magazine “Recens Paper” to 
discuss Nextopia.

Gjennom foredrag og paneldebatt ble den pågående 
nostalgitrenden som for tiden gjør seg gjeldene i 
så godt som alle fagdisipliner innen den visuelle og 
estetiske kulturen og som strekker seg helt til det 
universelle og samfunnsaktuelle som bilproduksjon og 
politiske diskutert. I steden for å hele tiden se tilbake 
og gjenbesøke de gode retro vibbene har vi et ansvar 
for å finne opp våre egne splitter nye framtidsvisjoner 
gjennom å “empower” dagens unge utøvere. 

Maureen Moreen
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Gra�ll Tegneserie

OCX PANELDEBATT
Øystein tok over for Håvard Johansen på våren. Med 
Anja Dahle og Martin Ernstsen i gruppa, vart ny ledar 
Øystein med på å arrangere og invitere ekspertpanel 
til å snakke om årets nominerte, “beste norske 
tegneserieroman”, på OCX 2017. Panelet bestod av 
Kate Pendry, Aslak Gurholt Rønsen og Ellen Engelstad. 
Paneldebatten blei leda av Ingrid Brubaker. 

Bergen 24 timers tegneseriemaraton
B24 ble avholdt i Butikken Blekk sine lokaler i Lille 
Øvregaten 12. Totalt 14 deltagere, en blanding 
av kunststudenter og illustratører, gjennomførte 
maratonen, der du skal lage 24 sider med tegneserier 
på 24 timer. Resultatet ble alt fra sosialrealistiske 
tegneserier til science fiction og nytolkninger av 
eventyr. Resultatet ble samlet i en bok på 364 sider 
som ble utgitt på Bergen Art Book Fair i november 2017.

Art bubble, København
Den danske seriefestivalen Art Bubble hadde eit Grafill-
bord som alle Grafill-medlemmer fikk tilbod om å bruke 
til å selge sine bøker. Geir Moen, Øystein Runde og Are 
Edvardsen brukte bordet. 

Even Mehl Amundsen: Karakterdesign- og 
illustrasjonsworkshop, R21
Even har lang erfaring frå fleire internasjonale firma, 
dataspill, filmpitch-design, og eigne arbeid som når 
ut til ein brei følgarskare. Kurset ga tydelige rammer 
og hint om kva som gjer ein karakter og eit univers 
overbevisande.

Leder
Øystein Runde

Medlemmer
Are Edvardsen
Børge Lund

8. juni

9. september

18.–19. november

17. desember

Gra�ll Student

Grafill student ble etablert høsten 2017. 
Studentgruppen skal skape en møteplass for studenter, 
gi inspirasjon og relevant faglig påfyll, være bindeledd 
mellom studentmiljøene og Grafill sentralt og 
rekruttere nye studentmedlemmer til Grafill.

Bilde av unge medlemmer?

Foto: Fra utstillingen “We killed our 
darlings”, tatt av Tanja Steen
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Lokallag

Uten lokallagenes hjertelige 
tilstedeværelse i alle landets kriker 
og kroker ville vi aldri kunne kalle 
oss landsdekkende. 
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Gra�ll Bergen

Katrin Berge – Utstilling
Utstilling av Katrin Berges «Menneske og dyra». 
Gjennomført i samarbeid med Pamflett. 

Recens Paper – Foredrag
Elise By Olsen startet motemagasinet Recens som 
trettenåring. Sammen med designer Morteza Vaseghi 
snakket de om Recens konsept og visuelle utforming.

Geirstravaganza!
Grafill Bergen og Linjeforeningen Raster inviterte til 
en aften med Geir Goosen og bokhyllen hans. Grafill 
Bergen fortalte om Grafill.

Void – Foredrag
Bjørn Gunnar Staal fra Void presenterte hvordan de 
skaper interaktive opplevelser i skjæringspunktet 
mellom design, teknologi, kunst og arkitektur.

Trond Nordahl – Foredrag
Trond Nordahl snakket om sine arbeider som grafisk 
designer og illustratør de siste 30 årene.

Årets vakreste Bøker 2017
Utstillingen ble holdt på Bergen O®entlige Bibliotek.

Natt på museet - Tegneworkshop med Katrin Berge
Illustratør Katrin Berge og biolog Richard Mally holdt 
kurs i hvordan man studerer og tegner stilleben av 
insekter fra samlingene til Naturhistorisk museum. 
Tegningene ble utstilt på galleriet Pamflett i etterkant og 
hver deltaker fikk et trykket hefte med alle tegningene.

Kokoro & Moi – Foredrag
Antti Hinkula fra det finske designbyrået Kokoro & Moi, 
snakket om deres arbeider, prosess og utvikling siden 

19. januar

1. februar

15. mars

21. mars

24. april

4.–15. mai

26. mai

24. august

Leder 
Steve André Skog

Medlemmer 
Geir Goosen Per 
Hanevik
Magnus Nyquist 
Mads Andersen 
Ingrid Rundberg 
Ann-Kristin Stølan 
Thanee Andino 
(student-
representant).

de sist besøkte Bergen som nyoppstartet designbyrå 
for rundt ti år siden.

Fredagspils + Quiz
Linjeforeningen Raster og Grafill Bergen inviterte 
studenter ved Viskom på KMD på Fredagspils og Quiz. 
Vi presenterte Grafill og høstens program. Videre ble 
det design-quiz, etterfulgt av Rasters tegnekveld.

Studio Feixen – Utstilling, foredrag og workshop
Sveitsisk designduo som utforsker mellomrommet 
mellom det statiske og digitale. Det ble utstilt 
retrospektive plakater i forskjellige teknikker, som 
risografi, o®sett og silketrykk. De holdt også foredrag 
og en plakat-workshop der resultatene ble trykket på 
risograf. Gjennomført i samarbeid med Fakultet for 
kunst, musikk og design, UiB og Pamflett. 

Bergen 24 timers tegneseriemaraton
På 24 timer skulle deltagerne lage 24 sider med 
tegneserier. Arrangementet var et samarbeid mellom 
Überpress, Linjeforeningen Raster, Grafill Tegneserier 
og Grafill Bergen.

Foto: Steve André Skog

1. september

8.–9. september

9. september
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29. september

30. september–1. oktober

3. oktober

19.–22. oktober

20. november

4. desember

Play the City – Foredrag
Play the City fortalte om hvordan de anvender spill-
metodikk i byplanlegging der ulike interessegrupper 
deltar.

Annie Atkins – Foredrag + filmvisning av The Grand 
Budapest Hotel
Irske Annie Atkins, mest kjent for sitt arbeid som lead 
graphic designer på filmen The Grand Budapest Hotel, 
gav oss et innblikk i hvordan det er å jobbe som grafisk 
designer innenfor film- og tv-produksjon. 

Annie Atkins: Graphic design for filmmaking
To dagers workshop med Annie Atkins om hvordan 
man designer og produserer papir-rekvisitter for film- 
og tv-serier. 

Graphic Means – Filmvisning
Visning av den amerikanske dokumentaren Graphic 
Means, om utviklingen av grafisk designproduksjon fra 
1950 tallet til 1990 tallet.

Bergen Art Book Fair – Foredrag og workshop
Grafill Bergen deltok i programmet med sør-koreanske 
designbyrået Corners, marmoreringsworkshop med 
Apen Apen og panelsamtale om Publisering innen 
alternativ designutdanning (i samarbeid med Grafill 
Stavanger). I tillegg var det foredrag med Vilunki3000 
og workshop med Narves1biblioteket. 

HelloMe – Foredrag
Till Wiedeck fra designstudioet HelloMe, holdt foredrag 
om deres arbeider med hovedfokus på den nye visuelle 
identiteten til musikkselskapet Warp Records.  

John Morgan Studio – Foredrag/skuespill
Den anerkjente London-baserte designeren og 
professoren i typografi og bokkunst John Morgan 
snakket om sin tilnærming til grafisk design. Store deler 
av forelesningen var formet som et skuespill.

18. september

Foto venstre: Ann-Kristin Stølan
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Gra�ll Haugalandet
Workshop i Adobe After E�ects
• Sted: Rom For
• Kursholder: Geir Magne Kvinnesland
• Antall deltakere: 12 stk
Grafill Haugalandet arrangerte del 2 av workshop i After 
E®ects. Kurset gav en grunnleggende innføring i After 
E®ects. Hovedpunktene i workshopen var:
• Brukergrensesnitt: Hvordan fjerne (klippe ut)   
bakgrunn på film. 
• Fargekorrigering: Innføring i hvordan lage små 
animasjoner. 
• Kort om 3D

Frokostmøte med Sanda Zahirovic - Er jeg en blø�?
Frokostmøte med Sanda Zahirovic på Matbaren 
Brakstad. Oppmøte: ca 20 stk.

Workshop i papirmarmorering
To workshops i papirmarmorering. Kursholderne var 
Apen Apen, som er en prosjektgruppe etablert av 
Thomas Kjellberg, Mats Omland og Steinar Borø i 2011.
Det var en praktisk workshop som gav en rask innføring 
i marmorering, med fokus på eksperimentering og 
utprøving. Det tar mange år å lære seg marmorering 
så denne dagen gav oss grunnkunnskapen og 
inspirasjonen en trenger for å begynne på egenhånd. 
Sted: Iversen Skogen. Deltakere: 2 x 15 deltakere.

Leder
Helene Baardsen

Medlemmer
Nina Maria Nordskog
Linn-Henny Andersen
Siv Tveit
Alf Dale Wold
Kjetil Sande

12. mars

2. oktober

25. november

Foto: Workshop i papirmarmorering

Leder
Anne Olava Repstad Jensen

Medlemmer
Cecilie Fosselie (nestleder)
Atle Røisland 
Eivind Haugstad 
Morgan Kristensen 
Siv-Elin Skoglund  
(studentrepresentant)

Gra�ll Sørlandet
Sabla Bra informasjonskveld
Grafill og Sabla Bra inviterte til informasjonskveld for 
alle kreative hoder på Sørlandet. Etter 10 år uten Sabla 
Bra var det på tide å sette i gang igjen. Arrangementet 
har vært savnet og denne kvelden ble alle Grafill 
medlemmer og bransjefolk invitert til info om Sabla Bra. 

Omvisning på Makerspace Norway
• Sted: Vestre Strandgate 19B, Kristiansand   
Makerspace Norway - lekeplass for kreative mennesker

Makerspace Norway tilbyr adgang til et kreativt miljø 
med verktøy, maskiner, plass og kunnskap. 

Årets vakreste bøker utstilling
Sted: Biblioteket i Kristiansand. Utstillingen stod 
i bibliotekets andre etasje og var lett synlig og 
tilgjengelig for besøkende.

Filmvisning Graphic Means, Biblioteket i Kristiansand

Grafill Sørlandets Julebord, Bakgården i Kristiansand
Foredrag under Grafill Sørlandets julebord: 
• Op Design studio: Bjørn og Anne-Britt Evensen   
Thompson. Temaet er “Design og demokrati” samt vi  
så nærmere på prosessen rundt den nye START-logoen. 
• ReklameKollektivet: Thomas Dahl Birkeland og Paulus  
Syvertsen fra Reklamekollektivet presenterte noen av 
de siste jobbene sine, og kom med tips til inspirasjon. 
• Nomaden: Pål Hoel Syvertsen driver selskapet 
Nomad i Bergen. Han presenterte firmaet sitt og viste 
ulike case. 
• Geir Ove Pedersen: Grafisk designer og illustratør 
fra Kristiansand som i senere tid virkelig satt sine 
spor rundt i verden som storytelleren Geeohsnap i 
Snapchat. Han jobber med flere av verdens største 
merkevarer kom til oss for å dele sine hemmeligheter 
bak de kreative strekene, og for vise fram flere arbeid 
fra både før og etter suksessen sin.

28. februar

10 mai

6. oktober

24. oktober

23. november
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Gra�ll Stavanger

Mingling i ØST
Årets første og uformelle oppmøte på Øst, “siste 
torsdag”, for mingling og drinks.

Utstilling ‘Tipakning med fargestifter’ og frokostmøter
I forbindelse med Nordisk barnebokkonferanse 
(NBBK) arrangerte vi en utstilling med elleve lokale 
barnebokillustratører for å invitere til uformelle møter 
mellom konferansedeltakere og illustrasjonsmiljøet 
i Stavanger. I anledning utstillingen ble det også 
publisert en katalog. 

Utstillende illustratører: Lene Ask, Annlaug Auestad, 
Per Dybvig, Annelin Fagernes, Elin Kjøsnes, Anette Moi, 
Camilla Myklebust, Berit Sømme, Goedele Teirlinck, Pia 
Wall og Ståle Ådland.

Frokostmøte med illustratør Sara Lundberg (SE) og 
lokale illustratører.
Vorspiel og mingling med illustratørene og 
konferansedeltakerne, før NBBK-festen på Victoria 
Hotel.

Frokostmøte med illustratør Jenny Lucander (FI) og 
lokale illustratører.

Workshop: Papirmarmorering
En praktisk workshop som gir en rask innføring i 
marmorering, med fokus på eksperimentering og 
utprøving. Med Apen Apen er en prosjektgruppe 
etablert av Thomas Kjellberg, Mats Omland og Steinar 
Borø i 2011.

31days launch
Boklansering med Nina Elisabeth Børke. 

26. januar

5.–8. februar

7. februar

8. februar

18. mars

20. april

Leder
Veslemøy Holt

Medlemmer
Benjamin Hickethier
Goedele Teirlinck
Lucas Veil
Øyvind Mikkelsen
Tim Levang 

Foto høyre: Simon Kjær
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Grafillmkveld: The Happy Film (by Stefan Sagmeister)

Grafillmkveld: Graphic Means

Publishing in times of alternative art and design  
education
Samarbeid med Grafill Bergen. Paneldebatt på Bergen 
Art Book Fair om alternative former og strategier for 
kunst- og designutdanning.

Southland Institute
Samarbeid med Rogaland Kunstsenter. Joe Potts 
presenterte Southland Institute, en alternativ 
designskole som skal være et svar på mangler innenfor 
den akademiske utdanningen av grafiske designere.

Kurs grafisk fasilitering  
Samarbeid med Visfas. Grafisk Fasilitering er både 
et prosessledelses- og et kommunikasjonsverktøy 
med mange bruksmuligheter. Det er helt overordnet 
håndtegnede presentasjoner som kombinerer ord og 
bilder som er oppbygget etter fasiliteringsprinsipper.

Høstfest 2017 
To foredrag med Ellmer Stefan og Frode Helland fra 
hhv. The Pyte Foundry og Monokrom Skriftforlag 
avsluttes med felles middag på Villa 22 med de to 
skriftdesignerne og Grafill-medlemmer og lokale 
utøvere.

Riso-trykkverksted 
Samarbeid med Consulatet og Benjamin Hickethier.

PechaKucha Stavanger
Grafill Stavanger samarbeider også med PechaKucha 
Stavanger som arrangerer kreative kvelder for 
kunstnere, illustratører og designere. I 2017 
arrangerte PechaKucha Stavanger 2 kvelder med 
totalt 14 foredragsholdere. Ca. 50 deltakerne til hvert 
arrangement.

11. mai

27. september

20. oktober

23. oktober

3. november

16. november

16. desember

Foto venstre: Simon Kjær
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Gra�ll Trøndelag
Leder
Sylvia Stølan

Medlemmer
Daniel Dahn
Olav Åsheim 
Thomas Sørlie Hansen 
Katie Kulseng
Anne Beate Lingjerdet
Ingrid Kirknes  
og Ingvild Østgård  
gikk ut i løpet av 2017.

Valentinkort til medlemmene
Vi silketrykket valentinkort og sendte til medlemmene 
våre.

10. juni - Workshop i Kalligrafi 
Kurs i Kalligrafi med kalligraf Helene Jenssen. Kurset 
hadde fokus på teknikk fremfor teori, og var i stor grad 
preget av praksis. Kursholder delte sine erfaringer som 
kalligraf og viste deltagerne kalligrafi i praksis fra blant 
annet filmproduksjon og diplomer. Vi fikk god respons 
fra deltagere, hvor mange syntes det var interessant å 
lage colapenn av gamle colabokser. Kurset ble holdt i 
Klipp og Lims studio og hadde godt oppmøte.

Feminisme i grafisk design / normkritikk
Foredrag med Kristina Ketola Bole.

Prototyping av UX-design. 
Workshop i UX-prototyping i Priciple holdt av og hos 
Eggs-design.

Silketrykk Workshop med Louis Terence Everard.

Årets vakreste bøker utstilling og foredrag
Utstilling og foredrag med jury-medlem og bokdesigner 
Thomas Sørlie Hansen.

Kurs i Photoshop-animasjon med Jonas Bøtker.

Linoverksted med Anine Hansen på OLO

Skap en god forretningsplan med Gilles & Cecilie, 
foredrag/workshop

14. februar

10. juni

8. mars

10. mai

13. mai

24. august

7. oktober

2. desember

12. desember

Foto høyre: Katie Kulseng
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MORRAKAFFE 
Foredrag med Ståle Gerhardsen i samarbeid med 
NODA. Deltagere: 30+

MORRAKAFFE
Foredrag: Designdrevet museumspraksis i samarbeid 
med NODA. I samarbeide med Sámi Dáiddamusea, 
NODA og med god støtte fra Troms Fylkeskommune, 
inviterte vi til frokostmøte om designdrevet 
museumspraksis. Design kan være en kuratorisk 
tilnærming for å lage utstillinger og skaper utallige nye 
muligheter innen formidling av kunst og kunsthistorie. 
Direktør Jérémie McGowan ved Nordnorsk 
Kunstmuseum presenterte museumsperformancen 
Sámi Dáiddamusea, og sammen med designer 
Christopher Ide fra Tank Design Tromsø AS diskuterte 
de rundt design som suksessfaktor for prosjektet.
Utstillingen har vunnet flere priser. Deltagere: 40

Filmvisning: Design Disruptors
Verdensteateret. Deltagere: 100+

Bransjefest
I samarbeid med Røst kommunikasjon. Deltagere: 30+

GARY BASEMAN | Foredrag + Fotoshoot
Holdt foredrag på Visuelt i Oslo. Ønsket også å besøke 
Tromsø. Foredrag i samarbeid med Tvibit.

Los Angeles-based Gary Baseman explores the 
”beauty of the bittersweetness of life” through painting, 
performance, film and fashion. Baseman´s multifaceted 
career includes illustrations for clients including the 
New York Times, Rolling Stone, the Wall Street Journal 
and the bestselling board game Cranium; as well as 
animation for which he created the Emmy and BAFTA 
award-winning ABC/Disney series Teacher´s Pet.

With his dynamic and abundant imagination Baseman 
continues to cross media platforms addressing both 
light and serious subject matter - fitting for today´s 

Gra�ll Tromsø
10. februar

6. april

3. mai

19. mai

13. juni

Leder
Siw Bang Larsen

Medlemmer
Tor Åge Vorren
Jan Roald
Gunn Astrid Eidesen
Emma Josefin Johansson
Christopher Ide
Tonje Karlsen
Kristian Gundersen.

complex global society, where art reaches all from 
the digital and commercial realms to museums and 
beyond. Current projects include two feature-length 
films, a continuation of his collaboration with COACH 
and custom designs for Dr. Martens. Deltagere: 60 +

WILDGIRLS FOTOSHOOT
Gary ønsket også å ta bilder til sitt Wildgirls-prosjekt. 
Med god hjelp fra Nina Erdahl Casting & Costumes fikk 
vi til et flott opplegg med modeller og fotoshoot hos 
Tromsø Arctic Reindeer.

DESIGN vs MUSIC 
Kurt Glänzer og Josef Heigl, Studio Bruch. Samarbeid 
med Tank. Deltagere: 100+

ÅRETS VAKRESTE BØKER utstilling
I samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum.  
819 besøkende

Foredrag | Årets Vakreste Bok | Rune Døli
I samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum 
Deltagere: 20

20. oktober

8. november

8. november
– 17. november

Foto: Nordnorsk Kunstmuseum
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Foto: Årets vakreste Bøker Ålesund

Leder
Synnøve Hungnes

Medlemmer
Line Skjolde
Oda Opheim Vinge
Fredrik Astrup Bakke
Agnete Rønning Måseidvåg
Guro Synes
Torbjørn Sandbakk
Elisabeth Rundtom
Christine Blass

Gra�ll Møre og  
Romsdal
Inspirasjonsdag på Nordic light i Kristiansund
En felles dag for medlemmer av Møre og Romsdal 
er blitt en tradisjon å arrangere under Nordic light-
festivalen i Kristiansund. Medlemmer fikk med seg 
foredrag med Helge Skodvin, Boe Marion, John 
Swannell, Sølve Sundsbø, Peter Turnley og Boe Marion, 
samt en felles lunsj. 

Årets Vakreste Bøker + Svein Størksen i Molde
Det tredje året på rad arrangerte faggruppen i 
samarbeid med Bjørnsonfestivalen, utstillingen Årets 
vakreste bøker på Plassen i Molde. Svein Størksen, 
illustratør og forlegger i Magikon forlag, holdt foredrag. 
Svein fortalte både om det å jobbe som illustratør i 
bokbransjen og hvordan det er å sitte på andre siden av 
bordet som forlegger ovenfor andre illustratører. 

Årets vakreste bøker + utstilling med Anders Røkkum, 
Tora Greve og Turi Hoem i Kristiansund
Årets vakreste bøker ble stilt ut i Kunstforeningen i 
Kristiansund under KKKK-festivalen. På åpningen spilte 
Festivalkvartetten to stykker av Mozart, og det var en 
god stemning med korte taler. Utstillingen ble holdt 
åpen en uke. Utstillingen fikk besøk av skoleklasser på 
dagtid.

Årets vakreste bøker + By Sunde i Ålesund
Grafill Møre og Romsdal arrangerte Årets vakreste 
bøker i Ålesund. Dette var andre året utstillingen 
besøkte byen og denne gangen var lokasjonen 
Devoldfabrikken i Langevåg. Butikken By Sunde 
stilte seg til rådighet og lot oss arrangere utstilling i 
butikklokalene

5. mai

6.–12 .september

17.–24. september

27. september
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Organisasjonen, 
administrasjon og 
økonomi

Medlemmenes faglige, økonomiske 
og juridiske interesser er Gra�lls 
kjernevirksomhet.
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Organisasjonen Gra�ll
Hovedstyret i Grafill:
Randi Hobøl, styreleder
Dag Solhaug, nestleder
Aslak Gurholdt Rønsen
Anders Fabritius
Vera Pahle
Cathrine Louise Finstad
Veslemøy Holt
Truls Indrearne, vara
Fredrik Hæreid, vara
Studentrepresentant:
Ragnhild Nordgård 
(t.o.m april 2017)

Hovedstyret i Grafill avholdt syv 
hovedstyremøter og behandlet  
37 saker i 2017. 

Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen ble avholdt i Grafills lokaler i 
Rosenkrantz´ gate 21 i Oslo, onsdag 5. april 2017, 
kl. 17.30. Antall stemmeberettigede var 32, herav to 
fullmakter. Ordstyrer var Vigdis Skogli. Daglig leder Kari 
Bucher, Eva B. Bergan, Benedicte E. Paulsen, Sarah K. 
Jonassen, Iwa N. Reiersen og Marianne Lind deltok fra 
administrasjonen. Til sammen var 40 personer tilstede. 

Administrasjonen
Kari Bucher var daglig leder frem til 30.06.2017.  
I perioden 01.07-30.11.2017 var Vigdis Skogli 
fungerende daglig leder. Lene Renneflott startet  
som daglig leder 01.12.2017. 

Vigdis Skogli har ansvar for økonomi og 
administrasjon. Hun jobber i 100% stilling.  

Eva Boldermo Bergan er informasjonsansvarlig og 
webredaktør. Eva arbeider i 80% stilling.

Benedicte Ebbesen Paulsen er prosjektansvarlig. 
Hun jobber med Visueltkonkurransen og utstillings- 
og arrangementsaktiviteter i R21. Benedicte besvarer 
også henvendelser angående prising, lønn, avtaler og 
kontrakter fra utøvere. Benedicte arbeider i en  
100% stilling.

Marianne Lind er prosjektansvarlig for Visuelt-
konkurransen og European Design Festival.  Marianne 
besvarer også henvendelser angående prising, lønn, 
avtaler og kontrakter fra utøvere. Marianne jobber i 
100% stilling.

Sarah Kaurin Jonassen er prosjektansvarlig 
for utstillings- og arrangementsaktiviteter i R21, 
kontaktperson for lokallag og faggrupper, administrerer 
Grafill-leiligheten og henvendelser som kommer til 
Grafill via mail. Sarah arbeider i 100 % stilling.  

Iwa N. Reiersen er prosjektansvarlig. Hun jobber til 
daglig med Årets vakreste Bøker, medlemsutvikling, 
Young Lions, Oslo Comics Expo og har ansvar for 
arkivet. Iwa arbeider i en 100% stilling.  

Kommunikasjon
Grafill har kommunikasjon som et viktig virkemiddel 
for å markedsføre og synliggjøre medlemmer, utøvere, 
fagene vi representerer og alle våre aktiviteter. 

Grafills nettsider ble høsten 2017 lansert i en redigert 
versjon, designet av Bleed og utviklet av Værsågod. 
Nettsidene var fra 2012, og med dagens hurtige 
digitale utvikling var det nødvendig med en ny teknisk 
plattform. Craft er et fleksibelt og brukervennlig 
publiseringssystem. Vi benyttet anledningen til å 
lage en ny forside, oppdatere modulene, løfte fram 
utstillingsrommet R21, forbedre vinnersidene til Visuelt 
og Årets vakreste Bøker, og ikke minst få på plass en 
lenge etterlengtet megameny som gjør alt innhold 

Foto: Jon Skille Amundsen

Styret i Gra�ll, Foto: Johs Bøe
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lettere tilgjengelig. I tillegg er det gjort ulike justeringer 
på undersider, menyoppbygging og struktur. Det 
neste Grafill skal se på er medlemspresentasjonen 
på nettsidene. Det er en målsetting å ha mest mulig 
egenprodusert sto® på nettsidene, og Grafills 
freelancere leverer artikler og intervjuer fra inn- 
og utland. Nettsiden hadde i 2017 totalt 151 269 
besøkende, 361 427 sidevisninger og rundt 3000 
ukentlige besøk. 

Grafills ukentlig nyhetsbrev sendes til en stor 
mottaksliste. Brevene har en åpningsrate på nærmere 
40% og er en god trafikkilde til våre nettsider. I 2017 ble 
det sendt ut totalt 43 nyhetsbrev. 

Sosiale medier er en e®ektiv måte å nå ut til ulike 
målgrupper på, og Grafills kontoer oppdateres daglig. 
Antall følgere: Facebook 7899, Twitter 3625, Instagram 
5552, LinkedIn 791.

Synlighet i pressen og i eksterne medier er et mål for 
Grafill, og det utarbeides kommunikasjonsstrategier i 
forbindelse med Grafills konkurranser, utstillinger og 
arrangement med tanke på dekning i landsdekkende 
aviser, lokalpresse og andre medier.

Foto: Christian Melstrøm
Otl Aicher og designet for OL  
i München i 1972

Nettverk og samarbeid
Nasjonalt samarbeid - Kunstnernettverket
Grafill er en del av Kunstnernettverket som samler 
19 landsomfattende organisasjoner innenfor visuell 
kunst, litteratur, musikk, scene og film i Norge. 
Samlet har Kunstnernettverket 25 000 medlemmer.
Kunstnernettverket arbeider for bedre inntektsforhold, 
gode stipendordninger, vederlag for bruk og 
opphavsretten.

Kunstnernettverket er delt inn i ulike utvalg 
som arbeider for å søke allianser og påvirke 
politiske myndigheter. Utvalgene består av 
Kunstnerpolitikkutvalget, Trygd og pensjonsutvalget, 
Næringsutvalget, DKS (Den kulturelle skolesekken)-
utvalget og Opphavsrettsutvalget.

Her er Grafill medlem av Næringsutvalget og 
Trygd- og pensjonsutvalget, representert ved Grafills 
styreleder Cathrine Louise Finstad. 

Internasjonalt samarbeid
• EIF – European Illustrator Forum
EIFs formål er å sikre illustratørenes rettigheter og å 
fremme illustrasjon gjennom en samordnet europeisk 
aksjon. Medlemsforeninger fra 12 ulike land er medlem 
av EIF, og det arbeides både på lokalt nivå og med en 
rekke felles initiativer på internasjonalt nivå. Frankfurt 
Book Fair og Bologna Childrens Book Fair har hittil blitt 
valgt som de mest e®ektive steder for store aktiviteter 
og møteplasser. Styreleder Cathrine Louise Finstad 
sitter i  EIFs styre og deltar derfor på EIFs møter. Målet 
med møtene er å utveksle informasjon og kunnskap.

I oktober 2017 var alle organisasjoner i Europa som 
arbeider med og for illustrasjon invitert til seminaret 
“Sharing Possibilities” i Grafill sine lokaler. Seminaret 
hadde fokus på muligheter, samarbeid og illustratørens 
hverdag i Europa. De ulike organisasjonene holdt 
foredrag om sine viktigste arbeidsområder, utfordringer 
og løsninger. Årets generalforsamling ble også avhold 
under seminaret. Arrangementet ble støttet av Kopinor. 

Foto: Kunstneroppropet arrangert av 
Kunsternettverket i Oktober 2018.
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• BEDA - The Bureau of European Design Associations
BEDAs formål er å være et permanent bindeledd 
mellom sine medlemmer og myndigheter i EU for å 
kunne kommunisere og fremme verdien av design 
og innovasjon til den europeiske økonomien. EDA 
har 42 medlemmer fra 24 medlemsland i Europa. 
Medlemmene er designsentre, o®entlige finansierte 
organisasjoner som fremmer design, og foreninger 
med profesjonelle designere fra hele Europa. BEDA er 
en non-profit organisasjon og drives av et styre som 
velges annethvert år. BEDA har hovedkontor i Brussel. 
Grafill er medlem, og styremedlem Anders Fabritius har 
i 2017 deltatt i dette nettverket på vegne av Grafill. 

• Icograda Annual General meeting & Pro®esional                
Platform meeting.
The International Council of Graphic Design Association, 
Icograda, er en internasjonal organisasjon for grafisk 
design og visuell kommunikasjon. Grafill representerer 
Norge blant 67 medlemsland og regioner på 
verdensbasis. Icograda er en del av The International 
Design Alliance, IDA, en strategisk allianse mellom 
internasjonale organisasjoner som representerer 
design. Alliansen består av The International Council of 
Societies of Industrial Design (Icsid) og The International 
Council of Graphic Design Associations (Icograda). 
The International Federation of Interior Architects/
Designers (IFI) er invitert inn som en tredje part. Grafill 
er medlem av Icograda, og styreleder Cathrine Louise 
Finstad deltok på Annual General meeting & Pro®esional 
Platform meeting.  

Foto: Sharing Possibilities

Grafill sender hvert år to unge, norske designere til 
konkurransen Young Lions Design i Cannes. Det er 
Cannes Lions Festivalen som er arrangør for denne 
årlige 24-timers konkurransen for unge kreative, 
profesjonelle innen ulike fagområder. Capa, som 
representerer Cannes Lions i Norge, samarbeider med 
Grafill for å finne et dyktig team til kategorien Design.

Grafill søkte etter kandidater og unge kreative som 
ønsket å delta ble oppfordret å søke som team og 
sende inn en søknad, med 3 referanse caser og en 
motivering. Grafill mottok 13 søknader.

Umer Ahmed (27), designer i Neue og Haider 
Ahmad (23) designer i SMBF ble valgt ut som Norges 
representanter.

Young Lions Design

Umer Ahmed og Haider Ahmad
Foto: Mari Oshaug 
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Grafill Fond mottar og disponerer vederlagsinntekter 
fra tre kilder: Kopinor, Bibliotekvederlag og Norwaco.
Grafill Fond hadde i 2017 driftsinntekter på kr. 17 
728 154,- og besluttet i løpet av året å bevilge kr. 
17.000.000,- til Grafill som ordinær bevilgning. Grafill 
Fond avholdt ett styremøte i 2017.

Gra�ll Fond
Grafill Fond
Vera Pahle, leder
Nina Klausen
Morten Budeng
Trond Bredesen
Torgeir Hjetland, vara
Kari Bucher/ Vigdis Skogli, 
sekretær

Foto: Christian Melstrøm
Mikro�lm i R21

Gra�ll Forening
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Gra�ll Fond
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Grafill – norsk organisasjon for 
visuell kommunikasjon
Rosenkrantz gate 21, 0160 Oslo
Telefon 22 12 82 00
grafill@grafill.no
org. nr. 971 001 690

Design
Mathilda Gustafsson Johnsen
Eline Straumfors

Øvrige fotokrediteringer
Foto omslag: Christian Melstrøm
Side 6: Christian Melstøm
Side 30: Christian Melstøm
Side 36–37: ÅvB Ålesund
Side 42–43: Alex Asensi 
Side 52–53: Christian Melstøm
Side 54: Christian Melstøm
Side 62: Steve André Skog
Side 80: Christian Melstøm




