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INNLEDNING
Dette er en publikasjon som gir oss
overblikk over Grafills virke gjennom
25 år. Vi har fokusert på virksomheten
Grafill, og historien som har bidratt
til at Grafill er den organisasjonen den
er i dag. Vi har på langt nær ikke fått
med oss alle prosjekter, mennesker,
episoder eller diskusjoner. Noen er
nevnt, men langt fra alle som fortjener
heder og ære. Når du er ferdigbladd
håper vi likevel at du er litt klokere,
litt mer inspirert og aller mest:
ønsker å følge Grafill videre på veien.
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GRAFILL 25 ÅR

TUSEN TAKK
Når vi i denne jubileumspublikasjonen forteller om, og viser
frem, Grafills 25 år på 135 sider, så føles det på mange måter
som å fortelle om et helt liv på fem minutter. For Grafill er
nettopp et levd liv. Fra fødsel, til tenår – til å nå være en ung
voksen: på sine 25 år har Grafill levd et stormfullt og begivenhetsrikt liv fylt av svinger, nedoverbakker, humper, og ikke
minst: nye veier. Det at vi har endt opp her, som en moden
organisasjon, er takket være alle folkene som har stått bak
– og foran: det er takket være alle dere engasjerte Grafillere.
Takk til alle som har bidratt med å gjøre Grafill til
det vi er i dag. Takk til dere som fikk Grafill-hjulene
til å rulle, dere som har delt arbeider med oss,
dere som har inspirert og beriket gjennom kurs,
seminarer og foredrag, dere som har lyttet oppmerksomme og nysgjerrige i salen, dere som har gjort
festene så morsomme, dere som har sittet i juryer,
dere med sterke meninger om hvem Grafill skal være,
dere som brenner for faget, dere som har hevet nivået, dere som gjennom praktiske tiltak har muliggjort
kreativitet, dere som har samarbeidet med oss, dere
som ser fremover. Kort sagt: Takk til alle dere som
har brukt dager og netter på å gjøre Grafill sterkere.
Det er uendelig mange der ute som fortjener en plass
i denne jubileums-publikasjonen. For dere som ikke er nevnt,
eller som føler seg glemt: Vit at dere er med oss i tankene –
og ikke minst at dere alltid vil være en del av Grafills
levende historie.
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Vi er her stolte av å presentere 11 intervjuer med
personer vi mener er gode ambassadører for Grafill.
Vi kunne like gjerne ha intervjuet 111! Likevel føler
vi at disse personene – med sine (nesten overraskende!) varierte og personlige svar, visuelle profiler,
kunnskap, erfaringer og beretninger – står som
et symbol på den bredden Grafill skal og vil favne.
For denne publikasjonen retter vi en varm takk til Morten
Berner. Takk for at du bidro med uvurderlig informasjon og innsats for å få frem viktige begivenheter og milepæler i Grafills
historie. Mange av dem har du tross alt drevet frem selv!
En stor takk rettes også til Bernard Blatch, Aslak
Gurholt Rønsen, Ida Lund Bjørnsen, Ashley Booth,
Ted Matthews, Pia Wall, Arild Midthun, Carl Tørris
Christensen, Svein Haakon Lia, Jeppe Grüner og
Magnus Helgesen for at dere tok dere tid til å dele
deres berikende historier og tanker om Grafill med
oss. Dere var alle sammen fantastiske å snakke
med og fotografere.
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ENGASJEMENT
OG LIDENSK AP
Det var to år siden jeg kom fra Designskolen i Kolding,
Danmark, og jeg hadde nettopp blitt mor til en stor og flott
gutt. Jeg hadde også fått illustrasjonsoppdrag for Aschehoug
forlag etter et par runder hos mulige (og umulige) oppdragsgivere med en mappe fylt av «passion» for bildet, streken,
materialene, fargene og for bokstavene. Etter 6 år i Danmark
troppet jeg opp på kontoret til Grafill for å søke medlemskap
der Morten Berner og Ingrid Holmesland satt på hver sin stol
i det lille lokalet. «Velkommen som medlem av Grafill» sto
det i brevet jeg fikk i posten en stund etterpå. Medlemsbladet
kom også i posten. Spennende saker. Spaltebreddene
i bladet Snitt var smalere på 90-tallet enn noe annet jeg
hadde sett. Brosjyrene for Visueltseminaret var dristigere
og frekkere enn mye av det som de andre organisasjonene
hadde. At ikke alt var like leselig, var ikke noe henge seg
opp i; for det var stas å være medlem av Grafill.
Designeren Philippe Starck hevder at alle bør ha
en misjon med alt de gjør. Det som bare fungerer
for deg selv, har ingen verdi, sa han i et foredrag
på nettkonferansen LeWeb3 tilbake i 2007. Det er
ikke mindre relevant i dag. Historien om Babettes
gjestebud, ført i pennen av Karen Blixen, handlet
også om det meningsfylte i å gjøre noe fullt ut.
Babette satset alt da hun etter mange år i huspost
hos to frøkner i Nord-Norge, brukte alle pengene hun
hadde på sin lidenskap: det ene perfekte måltidet.
Grafill ble for meg et sted der jeg fant andre med
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den samme lidenskapen som meg selv. Noen som
jeg ikke kjente, men som jeg likevel gjenkjente …
En gjenkjennelse av at det vi holdt på med var viktig
og verdt å satse på.
Verden rundt er ikke alltid like oppmerksom på våre saker
som vi skulle ønske oss. Grafill bidrar til å synligjøre at
«noe står på spill». Og at dette «noe» handler om at noen
gjør alt for at det vi holder i hendene, det vi fyller øynene
og hodene med er utført med omtenksomhet, med omhu,
med mening. I dag er Grafill stedet der vi alle kjemper for
at det visuelle språket skal få den plassen det fortjener.
Sterke meninger fører til sterkt engasjement og det berører.
Hver tid har sine ideer å ivareta. Individualitet og
nnovasjon er ord som er viktige i dag. Ord og begreper skifter i vår bransje. Jeg startet med å studere
grafisk design, spesialisere meg i illustrasjon og bli
medlem i en organisasjon for visuell kommunikasjon.
I 2016 utfordrer nye arenaer og plattformer fagene
våre. Men, ja: bare kom igjen! Vi er klare! Vi har tro
på det vi gjør. Meningene og lidenskapen er den
samme uansett. I stort engasjement ligger alltid
mange synlige og usynlige muligheter. Gratulasjoner
og velkommen til starten på Grafills nye 25 år.

– Randi Hobøl, styreleder
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– Randi Hobøl, styreleder
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Ida Lund
Bjørnsen

Foto: Kim Jakobsen To

Hun gjør noe ingen andre i Norge har gjort før henne:
Med byHands driver Ida Lund Bjørnsen landets første
agentur for illustratører. – Jeg trives i bakgrunnen,
sier agenten.
G

Hva har Grafill betydd for deg?

ILB

Selv om jeg ikke er utøver selv, så har Grafill åpnet veldig mange dører for
meg. Det var Grafill som var veien inn i bransjen, og jeg hadde ikke vært der
jeg er i dag om det ikke hadde vært for dem, rett og slett! Grafill var det første
stedet jeg fikk prøve meg som prosjektleder, og det var utrolig gøy og inspirerende å få jobbe med Visuelt. Det åpnet seg en ny verden for meg, og ble
veldig imponert over hvor mange flinke designere og illustratører det finnes
i dette landet.

G

Har du noen daglige ritualer?

ILB

Jeg står ikke alltid opp på høyre ben eller noe slikt, men jeg fungerer ikke uten
kaffe, og må ha minst tre kopper (asap) så fort jeg kommer på kontoret. Når jeg
våkner. Også går jeg alltid gjennom en to do-liste, slik at jeg i hvert fall vet hva
det er meningen at jeg skal gjøre. Det er fint for å rydde i hodet.

G

Hva er det første du gjør når du får en arbeidsoppgave i fanget?

ILB

Jeg er løsningsorientert, og liker å få kontroll over situasjonen så fort som
mulig slik at det er lettere å prioritere hvilke deloppgaver som haster og hvilke
som kan ligge litt med god samvittighet. Litt kontrollfreak, ja.. I byHands er
en typisk oppgave å finne en illustratør til et prosjekt og prise det. Da er det
viktig å ha så mye informasjon som mulig, og ikke love noe på andres vegne
på uklare premisser. Så å stille spørsmål tilbake er ofte det første jeg gjør når
det kommer et prosjekt.

G

Hva er ditt kreative høydepunkt?

ILB

Jeg er utdannet markedsfører fra BI, men visste ikke helt da hva jeg ville med
det. Jeg har alltid sett på meg selv som en kreativ person, men har ikke kreative høydepunkt slik utøvere har. Med min type kreativitet er mitt absolutte
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G

Hvorfor trenger vi bransjen?

ILB

Vi trenger den fordi den tydeliggjør og synliggjør det vi driver med. Bransjen
samler enkeltpersoner, og gjør at man blir noe sterkere sammen. Den favner
alt i fra byråer til dem som sitter alene hjemme som frilansere, og er utrolig
viktig for at man skal vokse som et helhetlig fagmiljø.

G

Hvor er faget ditt om 10 år?

ILB

Bruken av illustrasjon i kommunikasjon vil forhåpentligvis være mer vanlig
om ti år. Jeg håper og tror at kunder tør å ta større sjanser og utfordrer oss.
Med ny teknologi blir det selvfølgelig også viktig å henge med i svingene,
og se på den digitale utviklingen som en mulighet og ikke en trussel.
Samtidig håper og tror jeg at det fortsatt er god plass til det analoge og at
godt håndtverk verdsettes. Om ti år bør også flere illustrasjonskjøpere forstå
at illustratører skal ha betalt for arbeidet de gjør.

G

Hvor skal Grafill være om 10 år?

ILB

Grafill har utviklet seg mye de siste årene. Siden jeg har jobbet der vet jeg
hvor mye de gjør med få ressurser, og ansvarsområdene til Grafill favner
veldig bredt. Grafill bør fortsatt være en organisasjon for utøverne, som samler bransjen og virker som en ressurs for enkeltpersoner. Men jeg ønsker meg
også et Grafill som er enda synligere og mer relevant for et bredere publikum.
Alle som er opptatt av visuell kommunikasjon bør kjenne Grafill. Grafill bør
i større grad være igangsetter av gode og konstruktive debatter og bidra til
å sette dagsorden. Grafill må jo heller ikke gjøre alt selv, og nettverk og samarbeid vil om ti år sikkert være enda viktigere enn i dag. Med enda flere gode
venner kan de få til mye, som setter avtrykk.

G

Hva er ditt råd til andre som ønsker en fremtid i bransjen?

ILB

Om du vil leve av å jobbe som illustratør kreves det talent og hard jobbing,
du må virkelig ville det. Om en illustratørspire har dette i bunn vil jeg råde
vedkommende til å ta kontakt med andre i bransjen, ikke være redd for å stille
spørsmål, utvid kontaktnettet ditt, bli med på arrangementer og ikke vær redd
for å vise deg frem. Ha troen på deg selv og sett deg mål. Mange illustratører
tenker på seg selv som kun kreative, ikke en forretningsperson, men de fleste
driver jo egen bedrift. Tenk business fra dag èn var det en klok designer som
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Grafill bør bli
mer relevante
for andre
i bransjen enn kun
utøverne

Illustrasjon: Frode Skaren

høydepunkt det å starte byHands. Det var en utrolig morsom prosess som
innebar alt i fra å finne en forretningsmodell, fylle en forretningsplan med
innhold, navneprosess og ta kontakt med illustratører, potensielle kunder,
agenter og andre relevante personer jeg kjente og ikke kjente som jeg kunne
lære av. Dette skjedde rett etter at engasjementet i Grafill var over, og jeg
søkte om å få dagpenger under etablering. Det fikk jeg, og jeg følte jeg fikk
gjort veldig mye på de første seks månedene med støtte. Og med mange gode
hjelpere var byHands klar til lansering med med de seks første illustratørene
februar 2010 med fest og utstilling på et bittelite galleri ved Youngstorget
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rådet meg til da jeg selv skulle starte. I oppstarten spurte jeg også en agent
spørsmålet; hva er den viktigste egenskapen en agent bør ha for å lykkes,
og fikk svaret trustworthy. Ordet favner veldig mye, og er et råd jeg også
vil gi videre. Og ikke vær en dust.
G

Hva er drømmejobben din?

ILB

Den har jeg allerede. Det å være en illustrasjonsagent for de beste illustratørene i Norge, få jobbe med ekstremt flinke folk, få et stort kontaktnettverk,
bestemme over egen hverdag og ha et så godt arbeidsmiljø som det vi har
på Carl Berner, det er helt fantastisk. Jeg trives i bakgrunnen.

G

Hvilken visuell profil ville du tatt et glass med?

ILB

Det spørsmålet velger jeg å tolke helt bokstavelig. En visuell profil som jeg
faktisk har tatt et glass med, er profilen til 100 % Norway-utstillingen i 2015,
som Robin Snasen Rengård i byHands sto bak. Det var en vakker profil, og det
var veldig stas å skåle på vernissasje i London sammen med Robin og kollegaen min Silvia. De to tar jeg for øvrig et glass med når som helst. Da vi kom hjem
igjen etter uke i London, husker jeg Robin sa «Så mye har jeg ikke fnist siden
jeg var en liten japansk pike».
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Jeppe Grüner
– En animasjon kan si så enormt mye på kort tid, sier
Jeppe Grüner. Som animasjonsdesigner i NRK og senere
medgrunnlegger av Racecar, har han satt sitt preg på
Norges lille, men levende animasjonsmiljø. Han tror
faget bare vil fortsette å blomstre.
G

Hva har Grafill betydd for deg?

JG

Grafill er et samlingspunkt og en inspirasjonskilde. Bransjen består av mange
introverte sjeler som bruker usedvanlig mye tid alene foran en skjerm eller
tegnebrett. Grafill blir et sted der en kan møtes, utveksle erfaringer og få
faglig input. De har også gitt meg stipend som ga meg muligheten til å dra
på seminar i utlandet.

G

Har du noen daglige ritualer?

JG

Nei. Jeg er egentlig veldig ustrukturert. Men om tiden tillater, er jeg innom
noen nettsider for å bli inspirert og imponert av alt det fine som lages der ute.

G

Hva er det første du gjør når du får en arbeidsoppgave?

JG

Etter å ha lest brief, eller et manus, ønsker jeg først og fremst å danne meg
et bilde av kunden. Hvem er de, hva ønsker de å si, og til hvem? Ofte visualiserer jeg stil og uttrykk for prosjektet mens jeg leser, og da er det viktig å ha en
dialog med kunden for å ivareta en felles forståelse. Når det er sagt, vil en alltid
prøve å påvirke en kunde til å gå nye veier, og ikke gjenskape det en har sett så
mange ganger før. Det er vanskelig, fordi mye står på spill, og folk er forsiktige.
Det gjelder å finne en balanse.

G

Hva er ditt kreative høydepunkt?

JG

Det må være godfølelsen en noen ganger sitter med når alt faller på plass.
Når det visuelle, timingen og rytmen i en animasjon fremhever og løfter
historien. Hvis kunden sitter med samme inntrykk, da er livet bra!

G

Hvorfor trenger vi bransjen?

JG

Animasjon er et utrolig effektivt verktøy for å fortelle en historie. Du kan si
veldig mye på veldig kort tid. Jeg tror det gir animasjon et fortrinn nå når kampen om seernes oppmerksomhet blir mer og mer intens. Det er også relativt
kostnadseffektivt.
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G

Hvor er faget ditt om ti år?

G

Hva er drømmejobben din?

JG

Jeg tror det kommer til å fortsette å blomstre. Det som er herlig befriende,
er at teknikken ikke setter noen begrensninger for hva som kan lages. Og om
det vises på TV eller i en nettleser spiller ikke lenger noen rolle. Det ligger
en stor faglig og kreativ frihet i det. Men jeg håper bransjen kvitter seg med
stempelet som underleverandører. Det er et relativt lite marked her på berget,
og hver av oss har en større innflytelse på prosessen enn det som kanskje er
vanlig i utlandet. Vi er ikke bare animatører, men også designere og regissører,
og vi sitter på stor faglig tyngde innen effektiv og tydelig historiefortelling.
Det er noe jeg håper flere kunder får med seg, og utnytter til fulle.

JG

Det må være å lage en tittelsekvens for noe vakkert, mørkt og dystert.
Det er ikke ofte slike prosjekter kommer inn døra.

G

Hvilken visuell profil ville du tatt et glass med?

JG

Det ville nok blitt noe så uoriginalt som Kyle Cooper. Som student i England
tidlig på 1990-tallet var jeg sterkt inspirert av arbeidene til Joel Peter Witkin
og Dave McKean, og filmskapere som Stan Brackage og Brothers Quay.
Coopers tittelsekvens til «Se7en» var et nytt kapittel. Han tok faget til et helt
nytt nivå. Etter å ha kommet ut av kinosalen den gangen var jeg bergtatt og
fast bestemt på hva jeg ville drive med når jeg ble stor. Jeg føler jeg skylder
ham noen øl for den der.

«Man vil alltid prøve å påvirke
en kunde til å gå nye veier,
og ikke gjenskape det en har
sett så mange ganger før»
G

Hvor skal Grafill være om ti år?

JG

De må fortsette det gode arbeidet med å fremme norsk illustrasjon og design.
Dersom animasjonsbransjen fikk mer oppmerksomhet der ute, ville det
kanskje styrke omdømmet vårt her hjemme også. Og så må vi få kunder til
å forstå at god design koster penger. Kanskje Grafill kan være en brobygger
her. Det skal ikke oppleves urimelig å ta betalt for et produkt eller tjeneste man
har levert. Som tilleggsbestillinger: Dersom jeg glemte å kjøpe melk etter
å ha betalt i kassen, spør jeg ikke om jeg kan forsyne meg gratis i etterkant.
Vi utøvere må samtidig bli flinkere til å kommunisere hva vi faktisk driver med.

G

Hva er ditt råd til andre som ønsker en fremtid i bransjen?

JG

Animasjonsdesign er nettopp det: Animasjon og design, ikke enten eller.
I de mindre byråene, som det er flest av her til lands, hjelper det å ha flere
ben å stå på. Fokuser på det du brenner for, men skaff deg kompetanse på
alle trinnene i en produksjon. Og ikke vær redd for å utvikle en personlig stil.
Som student bør du sende inn arbeider til Visueltkonkurransen. Jeg har
sittet i juryen et par ganger nå, og blir overrasket og skuffet over at det er
så få innsendte studentarbeider. Det er en gyllen mulighet til å vise seg
frem for bransjen.
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Carl Tørris
Christensen

Foto: Kim Jakobsen To

I 1962 etablerte han Norges første designkontor
sammen med Leif Anisdahl. Innen de to mottok
Klassikerprisen sammen over 40 år senere, hadde
«Calle» Christensen skapt noen av landets mest
gjenkjennelige merkevarer. – Jeg tror jeg kan påta
meg æren for at TINE eksisterer, sier han.
G

Hva har Grafill betydd for deg?

CTC

Det er faktisk litt vanskelig å si. Det blir som høna og egget. Jeg har vært
engasjert i Grafill helt fra begynnelsen av, for jeg mente at om en skal få til noe
så må en ha en forening som fungerer. Med et styre og hele balletten, som kan
fronte arbeidene og holde orden på det daglige. Til å begynne med var alt gjort
på frivillig basis. Det holder en stund, men for meg var det viktig å få på plass
en skikkelig organisasjon. Og det fikk vi til etter hvert.

G

Har du noen daglige ritualer?

CTC

Nei, det har jeg aldri hatt. Det nærmeste jeg kan kalle et ritual var den daglige
oppfølgingen av kundene mine.

G

Hva er det første du gjør når du får en arbeidsoppgave i fanget?

CTC

Det er å snakke med kunden og finne ut hvor de er i terrenget – hva de har
behov for, og hva vi kan hjelpe dem med. Det er mange som er uprofesjonelle,
og da er det om og gjøre å få dem inn på et profesjonelt spor. Først da kan en
virkelig diskutere kommunikasjon og den slags.

G

Hva er ditt kreative høydepunkt?

CTC

Jeg var jo med og skapte TINE, det som tidligere het Norske Meierier. Jeg
var pott og panne for å skape den identiteten. Norske Meierier var ikke noen
merkevare, så jeg tror jeg kan påta meg æren for at TINE eksisterer og har
blitt den merkevaren de er i dag. Og så har jeg fått jobbe mye blant annet med
Hennig-Olsen Is og Jotun.
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Noe som kunne være
et drømmeprosjekt,
er å få
orden på
Norges identitet

G

Hvorfor trenger vi bransjen?

CTC

Hvordan skulle vi få bygget merkevarer ellers? Ta TINE og Hennig-Olsen,
for eksempel. De ville ikke kommet ut i markedet og blitt kjent hvis ikke det var
noen som la premissene for hvordan identiteten deres skulle fremstå. Design
ere må tenke igjennom hvordan bedriften kan markere seg, hva som skal legges vekt på og hva som er målene. Så må en bygge opp en hel visuell identitet.
På den måten må en si at bransjen vi representerer er helt nødvendig i markedsføringen. Det er greit at du har byråer som til syvende og sist skal selge
merkevaren, men du må først ha fundamentet på plass – som hva navnet skal
være, og hvordan det skal se ut.

G

Hvor er faget ditt om ti år?

CTC

Det er skjedd en dramatisk utvikling gjennom flere år nå. Brorparten foregår
jo nå på nettet, og det er der en må markere seg. Den elektroniske delen er alfa
og omega. Å mestre det digitale og å få den spredningen som er nødvendig,
er helt avgjørende for hvorvidt en merkevare skal bli en suksess.

G

Hvor skal Grafill være om ti år?

CTC

Det er det vanskelig å svare på. De er først og fremst en medlemsorganisasjon,
og gjør ikke så mye arbeid utad. Det som er Grafills oppgave er å samle faget,
og fronte det der hvor det er nødvendig. Ellers er det jo egentlig designerne
selv som må skape faget ute i markedet.

G

Hva er ditt råd til andre som ønsker en fremtid i bransjen?

CTC

Det er mange skjønnånder i bransjen som er mest opptatt av form og estetikk
– det som er vakkert å se på. Det er fint, men det duger ikke ute i den tøffe
kommunikasjonsverden. Du må lage noe som kommuniserer tydelig og effektivt, som synes og blir husket. Skoleutdannelsen er veldig estetisk rettet og
ikke opptatt av funksjonalitet. Men om du ikke forstår kommunikasjon, så taper
du. Det handler om å få et budskap fra en person til en annen.

G

Hva er drømmejobben din?

CTC

Noe som kunne være et drømmeprosjekt, er å få orden på Norges identitet.
Det er ingen plan for det, det virker veldig tilfeldig alt sammen.

G

Hvem i bransjen ville du tatt et glass med?

CTC

Det synes jeg er veldig vanskelig å svare på. De som er unge og aktive i dag,
de har jeg ikke mye kontakt med. Det er flere uti der som sikkert er interessante, men jeg tror ikke jeg kan peke ut en enkelt person.
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Kunstnernettverket
Leser søker bok
Nordisk visuell kommunikasjon
Nordic Design Impact
European Illustrators Forum (EIF)
International Council of Design (Ico-D)
The Bureau of European Design
Associations (BEDA)

Vi lover å gjøre vårt
for at Grafill skal ta
større plass, skape
større diskusjoner,
være våkne og
modige hver dag.
– Kari Bucher, daglig leder
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Aslak
Gurholt Rønsen
Han er tidenes nest yngste vinner av Bokkunst-prisen,
og markerer seg stadig med helhetlig og kompromissløs
bokdesign. Selv håper Aslak Gurholt Rønsen at Grafill vil
jobbe mer som en vaktbikkje i tiden fremover, og mindre
som en festløve.
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folk snakke om grafisk design som noe som er ensbetydende med markeds
føring og økonomisk vekst. Først og fremst er jeg opptatt av design som en
viktig og integrert del av kulturen vår, og at det kan være et sted for
nye og interessante tanker.
G

Hvor er faget ditt om ti år?

AGR

For akkurat ti år siden ble jeg ferdig som student. I løpet av de årene har faget
endret seg så raskt at det kjennes farlig å spå hvordan ting ser ut om ti år.
Det siste året har jeg begynt å fleipe med at jeg føler meg nærmere pensjonsalder enn studiene. Det føles faktisk litt sånn noen ganger, selv om jeg ikke har
fylt 35 år ennå. Kanskje skulle jeg ikke bekymre meg for hvordan ting ser ut om
ti år siden jeg uansett vil være pensjonist når vi kommer så langt.

G

Hvor skal Grafill være om ti år?

AGR

Jeg føler at Grafill har hatt en veldig fin utvikling de siste fem-seks årene.
Som student mislikte jeg Grafill sterkt fordi jeg opplevde organisasjonen som
ekstremt lukket og ekskluderende, og fordi jeg følte den i liten grad bidro til
å sette agendaen for en faglig diskurs. I løpet av de seneste årene føler jeg at
organisasjonen har endret seg voldsomt – at organisasjonen har blitt mye mer
åpen og transparent, og at de har bidratt til å skape en møteplass for fagmiljøet. I tillegg synes jeg faggruppa for grafisk design har satt i gang mange bra
foredrag og debatter, samt at frigjøringen av stipendmidlene har støttet opp
under mange bra prosjekter. Jeg håper man kan fortsette denne utviklingen.
Jeg håper at man kan være med på å bidra til faglig diskurs, og være en vaktbikkje når det kommer til medlemmenes interesser og rettigheter, og heller
redusere fokuset på prisfester og uhemmet feiring av seg selv.

G

Hva har Grafill betydd for deg?

AGR

Jeg synes Grafill har vært viktig for å samle forskjellige deler av fagmiljøet,
spesielt etter at vi fikk lokalet R21. Mange av oss sitter hver for oss, og møtes
sjelden, så jeg føler at Grafill har en viktig rolle som en felles møteplass for
å utveksle erfaringer og ideer. Det var selvfølgelig veldig stas å få Bokkunstprisen. Jeg vet hvor mange flinke folk som har fått den før meg, og det er alltid
hyggelig å få skryt for den jobben man gjør

G

Hva er det første du gjør når du får en arbeidsoppgave i fanget?

G

Hva er ditt råd til andre som ønsker en fremtid i bransjen?

AGR

Jeg vurderer først premissene for jobben, og om det er noe jeg vil gjøre.
Deretter forsøker jeg å forstå oppgaven, før jeg kanskje begynner å gjøre litt
research og snakke med andre. Ofte er jeg litt usikker på om de tankene og
ideene jeg har er riktige, så da kan det være veldig bra å snakke med noen
for å la tankene kverne en ekstra gang, og kanskje få et blikk på det utenfra.

AGR

Tenk deg nøye om først om det er noe du faktisk vil jobbe med. Deretter arbeid
hardt, vær tålmodig, ha tro på deg selv og forsøk å ha det morsomt underveis.
Dette kan potensielt være et fantastisk interessant yrke som i beste fall er med
å gi litt mening til livet. Men det er også lett at man pushes i en retning man
selv ikke er komfortabel med, og at det ikke var så morsomt som man hadde
trodd.

G

Har du noen daglige ritualer?

AGR

Nei, men mange vaner.

G

Hva er drømmejobben din?

AGR
G

Hva er ditt kreative høydepunkt?

AGR

Å finne et kort med hjerter fem på bakken utenfor studioet, og å innse at
det noen ganger kan være fint å la tilfeldigheter, innfall og ambivalens styre
arbeidsprosessen.

Arbeidslivet er et hardt sted å være. Det er arbeidskonflikter, misforståelser,
baksnakking, intriger, posisjonering og skarpe albuer. Jeg tviler på at jeg hadde trivdes i et stort arbeidsmiljø. Derfor forsøker jeg så godt jeg kan å komme
meg gjennom arbeidslivet uten alt dette, og heller arbeide på en måte som
gjør at jeg selv kan bestemme hva jeg skal gjøre og hvem jeg skal jobbe med.

G

Hvorfor trenger vi bransjen?

G

Hvilken visuell profil ville du tatt et glass med?

AGR

Jeg vet ikke egentlig om jeg liker ordet bransje. Jeg er fryktelig lei av å høre

AGR

Paul Rand eller Paul Brand.
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Det er lett
at man pushes i en
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Arild Midthun

Foto: Kim Jakobsen To

Norges eneste autoriserte Donald-tegner er sikker
på at han har drømmejobben. Men Arild Midthuns
kreative høydepunkt finner du ikke i Andeby.
G

Hva har Grafill betydd for deg?

AM

På første halvdel av nittitallet gikk vi inn for å stifte vår egen interesseorganisasjon. Først forsøkte vi å lage Norske Serieskapere, men det ble forkortet NS.
Så prøvde vi å lage kun Serieskapere, men det ble forkortet SS. Kort sagt: de
norske tegneserieskaperne var veldig fornøyde med å bli medlemmer i Grafill,
og dannet der en egen faggruppe. Gjennom samarbeidet mellom Tegneseriegruppen i Grafill og Norsk Kulturråd, fikk vi på plass en ordentlig støtteordning
for norskproduserte tegneserier. Med daværende daglig leder Morten Berner
og Tove Bakke (saksbehandler og ansvarlig for tegneserier i Norsk Kulturråd,
journ.anm.) som viktige aktører, fikk vi jobbet frem en produksjonsstøtte til
norske tegneserier. Det medførte at forlagene kunne kjøpe inn norskproduserte tegneserier istedet for kun billige serier fra utenlandske syndikat og utgivere. Slik gikk for eksempel Pondus fra å være en bi-serie til et eget månedsblad,
og dermed den dundrende suksessen vi kjenner den som i dag.

G

Har du noen daglige ritualer?

AM

Hvis du mener ritualer som rutiner, er hele livet mitt preget av rutiner og ritualer. Arbeidsdagen min begynner i seks-syv-tiden og varer til sent på kvelden.
I to-tre-tiden blir hodet helt ullent og da tar jeg alltid en power nap. Jeg tar
rett og slett en omstart på «datamaskinen». Ja, jeg fatter ikke hvordan andre
overlever uten en daglig power nap! Mange spør meg om hvordan jeg klarer
å holde oppe proDUCKsjonen og disse arbeidsrutinene. Men for meg har det
aldri handlet om disiplin og selvkontroll; dette er bare sånn jeg alltid har levd.

G

Hva er det første du gjør når du får en arbeidsoppgave i fanget?

AM

Jeg forsøker først å forstå alt rent logisk. Er det et manuskript, for eksempel
en artikkel jeg skal illustrere, så analyserer jeg teksten nøye, samtidig som jeg
hindrer enhver idé og bildeskaping i hodet. Så legger jeg meg på sengen, tar
gjerne en utvidet power nap, og lar alle de bildene som er undertrykket komme
opp til overflaten. Da tenker jeg ikke lenger, da er det bare en flom med bilder
som kommer strømmende. Det føles som om jeg går inn i kinosalen og snurrer
film. Heldigvis er jeg da selv fotograf og regissør for filmen, så jeg kan hente
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frem og fryse det bildet som gir den beste fortolkningen av det jeg har lest.
Først da kan jeg begynne å fremkalle bildene på papiret. Dette er betegnende
for de fleste arbeidsprosesser jeg har. Det er litt annerledes hvis jeg jobber
med en lengre tegneserie, da går jeg nok inn i kinosalen noe tidligere.

Jeg går
inn i kinosalen
og
snurrer film

G

Hva er ditt kreative høydepunkt?

AM

Det er uten tvil å ha blitt far to ganger. Ingen andre kreative prosesser
kan sammenlignes med det. Skapelsen av liv er selve bildet på kreativitet.
Først sår man et frø, deretter er det så mye som bare skjer. Akkurat som med
en fødsel, kan ikke kreativiteten styres helt. Det er noe man gir seg hen til.
For de beste ideene er aldri våre egne, man får en idé! Og akkurat som
skapelsen av liv, handler det kun om å legge til rette for at den kreative
prosessen kan få utfolde seg. I all den grad en bergenser kan være ydmyk,
er jeg ydmyk og stolt over å ha opplevd dette som far.

G

Hvorfor trenger vi bransjen?

AM

Bare se rundt deg: Når vi mennesker kommuniserer gjennom utseende og
kroppsspråk, så skjer det visuelt. I tillegg er all form for kommunikasjon på
internett basert på det visuelle. Ja, alt er visuelt! Med den nye medievirkeligheten, så lever vi egentlig midt i Matrix-filmene, og det er vi i bransjen som
skaper denne virtuelle verden som omgir oss alle. Derfor har vi i bransjen
et stort ansvar for å bli mer bevisste påden visuelle kommunikasjonen vi alle
blir utsatt for. Det være seg politisk propaganda eller kommersiell reklame.
Vi har et ansvar for å få opp den visuelle bevisstheten spesielt hos barn og
unge, og gjøre folk oppmerksomme på at vi hele tiden befinner oss i en
bildestrøm som kontinuerlig ønsker å påvirke oss.

G

Hvor er faget ditt om ti år?

AM

Det blir selvsagt mer og mer skjermbasert, noe vi alle må bli flinkere til
å tilpasse oss. Samtidig tror jeg papirtegneseriens død er sterkt overdrevet.
Lik papiravis og bøker, tror jeg tegneserier på papir er et pusterom i mediehverdagen – det gir en kontemplativ ro å bla i et blad rent fysisk – og derfor
tror jeg tegneserien på papir fortsatt vil leve om ti år.

G

Hvor skal Grafill være om ti år?

AM

Siden menneskers liv avspeiles og leves i økende grad gjennom skjermene
våre, blir visuell kommunikasjonen stadig viktigere. Selv om folk produserer
mye innhold selv, via Facebook, Instagram og lignende, så er det fortsatt vi
i bransjen som er hovedleverandørene av det mest sentrale visuelle innholdet.
Siden det jo er Grafills medlemmer som leverer disse designelementene
og illustrasjonene, mener jeg at Grafills rolle i samfunnet da blir om mulig
enda viktigere.
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G

Hva er ditt råd til andre som ønsker en fremtid i bransjen?

AM

Selv om vi lever i en skjermbasert virkelighet, har hver eneste reklamesnutt,
film, hele Star Wars-universet, ja alt sammen, en gang vært skisser i et storyboard. Alt har en gang kun vært en idé. For meg handler det alltid om å fortelle
en god historie, og om visuell kommunikasjon. Hvilket medium historien skal
visualiseres i, er i den forstand underordnet. Derfor er mitt råd til unge eller
andre som ønsker en fremtid i bransjen, å holde fokus på ideen, ja, og det
å fortelle en god historie!

G

Hva er drømmejobben din?

AM

For å sitere venn og kollega Frode Øverli: «Det finnes to måter å lure systemet
på, enten så må du være gymlærer eller tegneserietegner». Så drømme-
jobben, den har jeg allerede. Spesielt det å få lage Donald er utrolig givende.
Det er fantastisk å kunne nå ut til et yngre publikum, det å skape en slags felles
historiehorisont som når ut til millioner av mennesker, uavhengig av språk
og bakgrunn. For eksempel er Donald-historiene våre veldig populære i Brasil.
Ikke minst er det vanvittig gøy å få lage sin egen verden! Om jeg vil sprenge
hele jorda i fillebiter behøver jeg ikke mer tusj enn når jeg tegner en brannhydrant i Andeby. Jeg trenger ikke forholde meg til budsjett eller virkelighetens begrensninger, jeg kan bare skape.

G

Hvilken visuell profil ville du tatt et glass med?

AM

Jeg kan ikke huske sist jeg tok et glass med noen som helst. Det er ingen
spesiell person jeg har et intenst ønske om å sette meg ned med, men hver
gang jeg møter folk som driver med visuell historiefortelling, så har vi alltid
mye til felles. Og det er alltid like gøy!
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Magnus Helgesen
De kom fra ingensteds, og endte opp med å lage plakater
for Nike. Med det lille designkollektivet Grandpeople
i Bergen har Magnus Helgesen skapt internasjonale
dønninger. – Vi gjorde helt sprø ting, sier designeren.
G

Hva har Grafill betydd for deg?

MH

Grafill var kjærkomment da vi var i startgropa med Grandpeople. De hjalp
oss mye med å få støtte til å utføre prosjekter, og juridiske rettigheter. Når jeg
tenker meg om skulle jeg faktisk ønske at vi benyttet oss enda mer av den
hjelpen da vi startet opp Grandpeople. Ikke minst er det helt topp med alle
prisutdelingene og festene til Grafill! Jeg tror det å få anerkjennelse i form
av priser og heder og ære er svært viktig for selvtilliten i denne bransjen.

G

Har du noen daglige ritualer?

MH

Nå jobber jeg i media, så jeg leser alltid papiraviser. Og så hører jeg mye
på podcaster, ja helt forferdelig mye. Jeg er helt avhengig av å få min dagli
ge podcast. Jeg hører mye på media-relaterte programmer, humor, gaming,
kultur, debatt og teknologi-ting. Jeg har akkurat begynt å dykke ned i The
Guardians podcaster, som er et veldig spennende, men tidkrevende prosjekt.
Jeg merker nå at det nesten blir litt for mye av det gode, og jeg lurer av og til
på om jeg blir teitere av å høre på alt det jeg hører på!

G

Hva er det første du gjør når du får en arbeidsoppgave i fanget?

MH

Jeg går dypt inn i researchen. Jeg begynner med å lese så mye jeg kan, notere,
kartlegge og tenke. Ofte involverer prosjektene en hel haug med mennesker,
så da lager jeg en brief. I starten er jeg alltid veldig gira, men når omfanget
på prosjektet går inn over meg blir jeg stressa og får prestasjonsangst.

G

Hva er ditt kreative høydepunkt?

MH

Det må være tida i Grandpeople på siste halvdel av 2000-tallet. Vi gjorde så
mange sprø ting, og vi fikk virkelig dyrke vår egen signatur. Selv om vi fikk mye
oppmerksomhet (blant annet ti siders omtale i det britiske bransjebladet Grafik
Magazine, journ.anm) og et internasjonalt gjennombrudd, så solgte vi oss aldri.
Kundene og de store merkevarene kom alltid til oss og etterspurte vår gjeng
og vår greie, og det var helt vanvittig å få være med på. Vi kom fra ingenting
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i Bergen, og plutselig fikk vi lage postere for Nike basketball i USA, og designe
showpakker for IMG Models i London, Australia og Paris. Det var helt vanvittig!

det litt for stort fokus på det rent visuelle? Jeg mener at alle som jobber med
visuell kommunikasjon gjør lurt i å orientere seg i samfunnet, lese så mye de
kan, skjønnlitteratur eller vitenskap, følge med på nyheter og rett og slett være
mer interessert i alt som ikke er direkte fagrelatert. Om man følger med
i verden, styrker det idéprosessen.

G

Hvorfor trenger vi bransjen?

MH

Vi skal gjøre livet til folk enklere og bedre, og verden til et bedre sted. Det er
det jeg tenker på et overordnet nivå. Men på samme tid lever vi et kapitalistisk samfunn, så det er ikke alltid det er grobunn for å kombinere fremgang
i verden med det arbeidet man gjør. Så vi trenger også bransjen for å skape
sysselsetting, merverdi, og salt i grøten rett og slett.

«Om ti år tror jeg det vil
dukke opp en helt ny generasjon som har fått det visuelle
inn med morsmelka»
G

Hvor er faget ditt om ti år?

MH

Nå ser vi at visuell kommunikasjon og design har kommet mer i fokus i grunnskolen, og det estetiske har fått mer plass i samfunnet for øvrig. Så om ti år
tror jeg det vil det dukke opp en helt ny generasjon som har fått det visuelle
inn med morsmelka. Det vil med andre ord bli flere flinke folk i bransjen, hardere konkurranse og flere folk å velge mellom. Generelt tror jeg visuell kommunikasjon vil bli enda mer synlig i samfunnet. Jeg tror skriftspråket vil forsvinne
mer og mer, og at ting som bøker vil bli mer visuelle og praktiske i formen, og
bli mer som brukermanualer. Litt sånn som i filmen «WALL-E», den må alle se.

G

Hvor skal Grafill være om ti år?

MH

Samtidig som det blir flere folk som jobber i bransjen, blir Grafills oppgave
med juridisk veiledning viktigere. Og kanskje bør Grafill bli en fagforening?
Personlig føler jeg et stort behov for organisering og profesjonalisering,
og det hadde vært interessant å se Grafill gå mer i den retningen kontra det
å kun være en interesseorganisasjon. I tillegg håper jeg Grafill blir med på
i det internasjonale miljøet, og jobber aktivt for dem i bransjen som jobber
internasjonalt.

G

Hva er ditt råd til andre som ønsker en fremtid i bransjen?

MH

Jeg har inntrykk av at folk som er yngre enn meg har som mål å bygge en så
bra portefølje som mulig, og det er selvfølgelig superviktig. Men kanskje blir
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G

Hva er drømmejobben din?

MH

For tiden jobber jeg i Bergens Tidende og Schibsted som AD og UX-designer,
og jeg synes det er en herlig befriende og spennende jobb. Jeg bidrar samfunnsnyttig ved å «redde» en viktig lokal nyhetsformidler og jeg lærer en hel
del nye ting. Men på generelt grunnlag vil jeg si at min drømmejobb er en jobb
jeg mestrer. En håpløs dårlig sjøltillit gjør at jeg jeg aldri føler meg god nok.
Jeg hørte nettopp Agnes Ravatn snakke om bedragersyndromet på P2,
og kjente meg sinnsykt igjen.

G

Hvilken visuell profil ville du tatt et glass med?

MH

Jeg skulle gjerne tatt et glass med resten av gjengen i Grandpeople, som nå er
spredt for alle vinder. Vi hadde virkelig et helt unikt arbeidsmiljø, og hadde det
rett og slett utrolig gøy.
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Grafill bli en
fagforening?
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Pia Wall

Foto: Kim Jakobsen To

Fra å illustrere erotiske fantasier til historien om et
nedlagt svømmebasseng: Pia Wall har blitt en markant
stemme i Stavangers designmiljø, og er ikke redd for
å tenke fritt. Men de gode ideene får hun først når hun
rydder ut av oppvaskmaskinen.

G

Hva betyr Grafill for deg?

PW

Det å ha Grafill i ryggen er rett og slett fantastisk. Jeg hadde ikke klart meg
like bra i bransjen uten Grafill, og spesielt det å få anerkjennelse gjennom
priser som Årets vakreste Bøker har betydd utrolig mye. Da jeg var ny i faget
kunne jeg alltid ringe til administrasjonen for å få tips og nyttig informasjon,
og de har vært veldig gode på å støtte meg med juridisk bistand når jeg
har trengt det som mest. Ikke minst har Grafill gitt meg venner for livet,
et kjempeviktig nettverk, for ikke å glemme sosiale og faglige knutepunkter
som konferanser, leie av leilighet og kurs.

G

Har du noen daglige ritualer?

PW

Haha, nei! Eller, for å si det på en annen måte: Jeg er en superfleksibel person,
og ikke et utpreget vanemenneske. Det nærmeste jeg kommer en daglig rutine
er å spise frokost med familien og gå tur med hunden. Men jeg har hjemmekontor, så om det regner venter jeg med å gå ut, for å si det slik.

G

Hva er det første du gjør når du får en arbeidsoppgave i fanget?

PW

Først blir jeg glad og entusiastisk, så blir jeg stresset og får prestasjonsangst.
Og så må jeg begynne å rydde. Rydde, rydde, rydde! Både i hodet og på kontoret. Alt må være helt rent og ryddig rundt meg. Deretter går jeg en tur med
hunden min Charlie, eller gjør hverdagslige ting som å rydde ut av oppvaskmaskinen. Først da begynner ofte ting å skje i hodet, da kommer ideene.

G

Hva er ditt kreative høydepunkt?

PW

I fjor begynte jeg på boka «Folket på Gamlingen». Boka handler om et svømmeanlegg i Stavanger som blir nedlagt etter 58 års drift. Det var et idealistisk,
personlig bokprosjekt som jeg hadde ideen til, og som jeg brakte en fotograf
og en journalist inn i. Vi startet med tre tomme hender uten å vite hvor vi
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skulle, uten penger, uten kunder, og bare lot oss dra med dit prosjektet første
oss. Det var opp- og nedturer, men et kreativt høydepunkt i form av at jeg ikke
hadde noen begrensninger, og bare kunne «go with the flow» fra start til slutt.
G

Hvorfor trenger vi bransjen?

PW

Det handler om stolthet for faget. Alle vi som jobber i bransjen vet at det
visuelle handler om så mye mer enn et håndverk. Det handler også om å
kommunisere noe eget på en ny måte.

G

Hvor er faget ditt om ti år?

PW

Teknologien utvikler jo seg stadig, og kommer til å være toneangivende i faget
om ti år. Jeg er redd for at mange kunder investerer i programvarer som kan
«gjøre jobben for oss», som kan lage materiell enklere og billigere, slik at vi blir
overflødige. Derfor må vi bli flinkere til å få kundene og samfunnet til å skjønne
hvorfor de trenger oss.

G

Hvor skal Grafill være om ti år?

PW

Grafill må være i front av utviklingen. Den viktigste jobben til Grafill fremover
er å bli enda mer kjent og anerkjent, slik at det blir et kvalitetsstempel å være
grafisk designer og illustratør, og da også medlem av Grafill. I dag kan alle
kalle seg grafisk designer, det er ingen beskyttet tittel, og det er uheldig.
Grafill må slikt sett bli flinkere til å profesjonalisere bransjen, og fronte
medlemmene sine.

G

Hva er ditt råd til andre som ønsker en fremtid i bransjen?

PW

Ta en god, og høy, utdannelse, brenn for faget og omfavn alle muligheter
som finnes innenfor teknologien. Jeg studerte i utlandet, og det anbefaler jeg
absolutt alle nye i bransjen å gjøre. Du får et unikt nettverk og innblikk i andres
kulturer, i tillegg til at du tidlig får samarbeide med flinke folk. Og det er viktig!

G

Hva er drømmejobben din?

PW

Boka om det nedlagte svømmeanlegget var en drømmejobb. Jeg fikk begynne
fra noe som var ingenting, og så skape det til noe som jeg satt mitt helt eget
preg på, det var drømmeaktig. Også elsker jeg å lage logoer, med det sterke,
bittelille formatet som bærer så mye i seg. Det er definitivt en drøm å bare få
sitte hele dager å fikle med en logo.

G

Hvilken visuell profil ville du tatt et glass med?

PW

Designer Stefan Sagmeister, når som helst, hvor som helst!
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Den viktigste
jobben til Grafill
fremover
er å bli enda mer
kjent og anerkjent

GRAFILL 25 ÅR

I løpet av de siste 25 årene har Grafill delt ut

kr 26 987 450,–
fordelt på
925 stipender

1991 – 2016

Fra vi startet opp i 1991 har Grafill delt ut

849 priser
i Årets vakreste
Bøker og 2593
Visueltpriser

Siden Grafill startet har medlemstallet økt

fra 800 til 1359
medlemmer
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Svein
Haakon Lia
Med det anerkjente designbyrået Bleed har Svein Haakon
Lia sanket inn en drøss med Visueltpriser. Men hvis du tror
at du kan hente ut noen gode råd av den kreative lederen,
må du tro om igjen.
G

Hva har Grafill betydd for deg?

SHL

Da jeg var student betydde Grafill lite. De var da i overgangsfase mellom det
digitale og analoge, og hang rett og slett ikke med. Men fra rundt 2000 klarte
Grafill å utvikle seg sammen med bransjen, og er nå synlige og relevante.
I tillegg betyr prisene som deles ut i regi av organisasjonen mye for utøverne.
Jeg vet det er en del kritikk og spørsmål om det er for mange prisutdelinger,
men jeg mener det er en viktig del av oppgaven til Grafill å feire bransjen,
og tillate den å være stolt av seg selv. Jeg syns det er et høyt nivå på
Visuelt-prisen, og ikke minst: Det er morsomt å få pris!

G

Har du noen daglige ritualer?

SHL

Utover det å stå opp å holde seg ren og spise regelmessig: Nei. Men som
en hver designer er jeg nysgjerrig og bruker noen timer hver dag med bare
å holde meg oppdatert på trender som interesserer meg. Det er vel kanskje
en rutine.

1991 – 2016

G

Hvorfor trenger vi bransjen?

SHL

Vi trenger bransjen for å bli bedre, og for å videreutvikle noe sammen,
bransjen gir mulighet til å sette lista høyt, og til å ha mer relevante diskusjoner enn de man kan ha med familien eller andre som ikke skjønner helt
hva du holder på med. Bransjen er viktig for å heve nivået, og for å ha noen
å nerde sammen med.

G

Hvor er faget ditt om 10 år?

SHL

Grunnoppgavene vil være de samme, men takten endres. Jeg tror det visuelle
og strategiske designet blir en stadig større del av hvordan man differensierer
og tilrettelegger. Dette har vært sant i hele utviklingen av det moderne samfunnet og det er ingen grunn til at det skal stoppe nå. Jeg tenker egentlig ikke
på noen negative endringer. For endring er alltid både positivt og negativt,
og ut av endringer kommer nye og utfordrende oppgaver å gå løs på.

G

Hvor skal Grafill være om 10 år?

SHL

De må følge med i tiden, og ikke få den dødtiden som var da jeg var student.
De må holde tritt og forbli relevante. I det ligger det å være raskere med å dra
flere fagområder inn i varmen. Nå har vi en del nye fagområder som ligger og
vaker mellom industridesign, grafisk design og interaktiv design – og da må
man være på hugget med å fange opp dem. Mitt inntrykk er heldigvis at Grafill
har vært flinke til å følge med, så jeg har troen på at de vil få til det.

G

Hva er ditt råd til andre som ønsker en fremtid i bransjen?

SHL

Jeg liker egentlig ikke gode råd, og jeg liker ikke smarte sitater i sosiale medier.
Bli designer hvis du er interessert. Hvis du har talent og er interessert nok blir
du mest sannsynlig ganske flink. Jobb litt mer enn du tror er nødvendig, da blir
alt ca. ti prosent bedre.

G

Hva er drømmejobben din?

SHL

Jeg har ikke noe drømmejobb. Mange vil kanskje si at det er en drømmejobb
å få jobbe med musikk, kultur eller andre kreative fagfelt. Når man utfører slike
jobber er det som andre oppdrag og det er ikke segmentet som automatisk
gjør det til en interessant jobb, men menneskene og utfordringene man jobber
med. Generelt er det viktig at jobben er meningsfull på et eller annet nivå,
at man ikke driver å gjentar seg selv eller andre, men holder på med noe som
gir en effekt.

G

Hvilken visuell profil ville du tatt et glass med?

SHL

G

Hva er det første du gjør når du får en arbeidsoppgave i fanget?

SHL

Stort sett går det ut på å omskrive og tydeliggjøre en brief for å forstå hva
kunden virkelig trenger, da må den som regel omformuleres. Man trenger
en praktisk tilnærming for at det kreative skal ha noen hensikt. Med innsikt
fra en en god brief begynner det kreative arbeidet.

G

Hva er ditt kreative høydepunkt?

SHL

Ca klokka 11.30? Jo, jeg tror det er omtrent da. Nei! Det er umulig å definere
et kreativt høydepunkt, hver dag er kreativ på en eller annen måte.

Nå er Paul Rand død (amerikansk, grafisk designer journ.anm), men jeg syns
det han lagde fra 1957 til tidlig 80-tall er veldig, veldig bra. Så da blir det Paul
Rand likevel.
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Man trenger en
praktisk tilnærming
for at det
kreative skal ha
noen hensikt

1991 – 2016

Ashley Booth

Foto: Kim Jakobsen To

OL på Lillehammer i 1994 var en milepæl i historien
til norsk grafisk design. Leder for teamet var Ashley
Booth. Innen da hadde hun gjort seg bemerket som
AD i A-magasinet, og vunnet Norske Illustratørers pris.
I dag ser hun helst at designere skal redde verden. Fordi
design er et kreativt verktøy som kan skape innovasjon.
G

Hva har Grafill betydd for deg?

AB

Da jeg først kom til Norge var det veldig godt å ha et miljø. Vi var ikke så
mange grafiske designere og illustratører da. Miljøet var lite, men organisert.
Jeg ble med i et lokallag, og vi arrangerte studiereiser, fagkvelder og fester.
Det var enormt viktig, både profesjonelt og sosialt. Det var også flere andre
med internasjonal bakgrunn der – Grafill har vært gode på å inkludere flere
ulike miljøer og stemmer.

G

Har du noen daglige ritualer?

AB

Nei. Men jeg prøver å bruke den første timen av dagen på å gjøre unna administrasjon og svare på e-post, for å gjøre plass til større tanker og kreativitet.
Senere liker jeg å gå en tur rundt blokka for å strekke på beina, koble ut,
og bli friskere i tankene.

G

Hva er det første du gjør når du får en arbeidsoppgave?

AB

Juble! Det er ofte flere trinn før du får en jobb, det er søknader og anbud.
Du har allerede satt deg inn i deler av problematikken, og har et bilde av
oppgaven – nå kan du begynne på ordentlig. Nå som jeg forsker og underviser,
er jeg ikke avhengig av kunder, men det er like vanskelig – og viktig – å få
forskningsmidler som oppdrag.

G

Hva er ditt kreative høydepunkt?

AB

Det er nesten alltid det siste oppdraget jeg har i minne. Men jeg var heldig
som fikk jobbe med OL på Lillehammer i 1994, som var et enormt, intensivt
prosjekt, og et supert høydepunkt for oss designere og design-Norge. Det var
også veldig givende å få bidra til det gamle A-magasinet. Og noe av det beste
jeg har gjort, var å få utvikle billetter for Oslo Sporveier. Det var både design
og sikkerhetsdesign, og jeg følte at det var en jobb som passet min kompetanse helt perfekt.
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Forsidefoto: Morten Krogvold

Vi mister så
mye når vi
kommuniserer
digitalt

G

Hvorfor trenger vi bransjen?

AB

Design og symboler er overalt. Det er godt at vi har kvalifiserte mennesker som
kan forbedre dem. Samtidig skal vi ikke ha endring for endringens skyld: Vi har
et ansvar for å være kritiske og bruke våre kunnskaper til samfunnets beste.
Grafiske designere må jobbe for å «redde verden», fordi design er et kreativt
verktøy som kan skape innovasjon.

G

Hvor er faget ditt om ti år?

AB

Det er umulig å si, sånn som det endrer seg. Jeg håper vi jobber ut i fra verdier
i større grad enn stil eller penger. Den verden vi lever i er svært visuell, og det
gir oss ganske stor makt. Signaler og symboler har en enorm påvirkning på oss
alle – også ubevisst.

«Det er ikke nødvendigvis
det er det som kunden ber om,
som er riktig for samfunnet»
G

Hvor skal Grafill være om ti år?

AB

De bør gjøre en større jobb med formidling ut til brukerne, og ikke bare til
bransjen. Vi må heve fagets anseelse, og sikre copyright-beskyttelse og
betaling. Litt mer fagforeningsarbeid, rett og slett. Men det er også viktig at
Grafill fortsetter å være inspirasjonskilde og inviterer til foredrag, prisutdelinger og utstillinger. Priser er både noe overfladisk – og ekstremt viktig! For de
unge og nyetablerte er det utrolig motiverende å få en slik anerkjennelse, og
da er det også viktig at vi som er mer erfarne viser at vi
blir inspirert av dem.

G

Hva er ditt råd til andre som ønsker en fremtid bransjen?

AB

At de tar et ansvar for egen utvikling. At de stiller spørsmål, og er enormt
nysgjerrige. Og at de føler et ansvar: Det er ikke nødvendigvis det som kunden
ber om, som er riktig for samfunnet. Så er det jo også den evige diskusjonen:
Bør du bli en ekspert innen ditt område, eller satse tverrfaglig? Tverrfaglighet
er veldig fasjonabelt. Men for å jobbe i et tverrfaglig prosjekt må du først ha
en trygghet i din egen profesjon og egenskaper. Jeg tror den tryggheten må
komme først.

G

Hva er drømmejobben din?

AB

Det er mitt neste prosjekt, som har fått navnet EmmaJohn. Det handler om
hvordan kroppen og hjernen reagerer på symbolikk og følelser. Jeg er opptatt
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av empati, og hvordan design kan oppfordre til større empati overfor andre.
Vi mister så mye når vi kommuniserer digitalt, og jeg prøver å finne verktøy
som gjør at vi kan vise større følelser og kommunisere bedre gjennom data.
Hvordan prosjektet vil se ut i praksis, vil vise seg. Vi har flere spørsmål
enn svar.
G

Hvilken visuell profil ville du tatt et glass med?

AB

Jeg er så heldig at jeg allerede kan ta et glass med kollegaer og venner. Det
er ikke ofte nok, men er meget givende. Men om jeg kunne velge noen helter,
skulle jeg gjerne hatt en middag eller workshop med El Lissitzky. Han er død,
da. Jeg kunne også invitere industridesigneren Victor Papanek, og forfatteren
Roman Krznaric, som skriver om blant annet empati.
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Ted Matthews
Ikke alle designere er tjenestedesignere, men alle
lever i en tjenesteverden. Alt du lager berører en større
serviceopplevelse, sier Ted Matthews, som for tiden
skriver sin doktoravhandling ved AHO. Tidligere har
han har jobbet med alt fra British Council til
Norges fotballforbund.

G

Hva har Grafill betydd for deg?

TM

Tjenestedesign er et nytt felt, og det er flott å se at Grafill nå omfavner det.
I de siste 25 årene har Grafill vært en viktig stemme, de er gode til å fremme
design, ikke minst på områder der design ikke nødvendigvis verdsettes.

G

Har du noen daglige ritualer?

TM

Dagen må starte med en stor kopp med Yorkshire-te. Det er det viktigste.
Jeg kjøper en spesiell type hver gang jeg er i England. Det står på posen at
den holder til to kopper – det er typisk Yorkshire-gjerrighet. Men det passer
meg bra, jeg lager den veldig, veldig sterk, og med melk.

G

Hva er det første du gjør når du får en ny arbeidsoppgave i fanget?

TM

Alt dreier seg om å få et overblikk. Jeg vil se alle elementene, og relasjonene
mellom dem. Og så snakker jeg med folk, og forsøker å utfordre folks anta
kelser. Hvis noen sier de vil ha en app, spør jeg hvorfor. En app er ikke et mål
i seg selv, så er det du ønsker å oppnå på et mer grunnleggende nivå? Er det
å engasjere folk – og er det i så fall en app som kan gjøre det best? Det folk
spør etter, og det de egentlig vil oppnå, er ofte ikke det samme.

G

Hva er ditt kreative høydepunkt?

TM

Kan jeg få ha to? I 2007 var jeg involvert i et byutviklingsprosjekt, som resulterte i noe som heter «Future City Game». Det er et analogt spill som ble spilt over
300 ganger i Europa og Sør-Amerika. Helt vanlige folk fra lokalsamfunnet møttes over to dager, og fikk utvikle sin egen by. Høydepunktet var et spill med
vanskeligstilte folk i Bogota, der resultatet ble vist frem i FN-bygningen som
del av en Smithsonian-utstilling. Det andre var uten tvil å få designe for norsk
toppfotball. Vi fikk ta tjenestedesign inn i landslagsopplevelsen på Ullevål.
Vi utforsket hva fotball betyr utover selve resultatene. Hvordan en kan skape
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mer engasjement, og en bedre opplevelse for spillere og fans. Jeg elsket det,
det var helt konge.
G
TM

1991 – 2016

G

Hva er ditt råd til andre som ønsker en fremtid i bransjen?

TM

Alle designere, uansett felt, må forstå at vi bor i en tjenesteverden. Det er ikke
til å unngå lenger, det er her verdiskapningen foregår. Det du gjør er et berøringspunkt i en større serviceopplevelse. Vi må ikke glemme design sin rolle
som «cultural intermediaries» – ansvaret for å løfte vår sosiale og kulturelle
empati og bli mer visuelle. Og vi må tørre å tegne igjen! Vi har fantastiske
visuelle ferdigheter som vi glemmer å bruke. Magien ligger i evnen til å visualisere, det er det som skiller oss fra mange andre konsulenter.

G

Hva er drømmejobben din?

TM

Det er å bygge videre på drømmeoppdragene jeg har hatt før. Det ene er
å jobbe med det engelske fotballandslaget. England har blitt så opphengt
i 1966 – alt handler om det. De trenger å bygge opp et nytt narrativ om hva
engelsk fotball er. Det andre er å bringe byplanlegging og tjenestedesign
nærmere hverandre, og se byen som et digert, sammensatt system av
tjenester, framfor bare et fysisk rom.

G

Hvilken visuell profil ville du tatt et glass med?

TM

Norge har et av verdens fremste fagmiljøer innen tjenestedesign, som jeg er
veldig glad for å være del av. Jeg er så heldig at jeg allerede tar et glass med
dem jeg setter pris på innenfor faget, slik som Simon Clatworthy. Jeg er gift
med tjenestedesigner Heidi Dolven, som har en sterk stemme innenfor design
av offentlige tjenester. Vi har mange fantastiske samtaler.

Hvorfor trenger vi faget ditt?
Det er mange grunner. Jeg tror mange selskaper har mistet sluttbrukeren av
syne. De glemmer at det er et menneske i den andre enden. Da blir designeren
et bindeledd mellom bedriften og sluttbrukeren, som kan sette kundens synspunkt på dagsordenen, og tilrettelegge for gode opplevelser.

«Jeg er bekymret for at
tjenestedesignere fokuserer
utelukkende på det rent
funksjonelle»
G

Hvor er faget ditt om ti år?

TM

Jeg er bekymret for at tjenestedesignere fokuserer utelukkende på det rent
funksjonelle. Selvfølgelig er det viktig å forbedre funksjonalitet og kvalitet,
ikke minst innenfor helse og andre offentlige tjenester. Men jeg tror samtidig
at vi må se forbi det funksjonelle, og fokusere mer på følelser og opplevelser.
Det høres optimistisk ut, men jeg tror vi må komme oss forbi at folk skal kjøpe
ting hele tiden. Eller, vi må kjøpe tjenester i stedet for ting. Produktene vi
kjøper er ofte symbolske for hvem vi er eller ønsker å være, men vi har ikke
den samme følelsesmessige tilknytningen til tjenestene vi bruker. Her er det
masse å hente. Uber er én slik tjeneste som folk er stolte over, og skryter av
å bruke, men det er ikke så mange andre eksempler ennå.

G

Hvor skal Grafill være om ti år?

TM

Det blir spennende å se, nå som vi beveger oss enda lenger inn i en digital
og ikke-materiell sfære. Jeg tror Grafill har en viktig rolle her. De representerer
viktigheten av visuell form, og tjenestedesign trenger også det visuelle for
å kommunisere.
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Magien ligger
i evnen til
å visualisere
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Bernard Blatch

Foto: Kim Jakobsen To

Han er en av Norges viktigste illustratører, men snakker
ikke norsk. – Hold deg til engelsk, sa elevene mine da jeg
prøvde å slå om, sier Bernard Blatch, som underviste
på SHKS (nå KHiO) og Westerdals i over 20 år.
Nå er veteranen og Klassikerprisvinneren urolig over
den digitale fremtiden.
G

Hva har Grafill betydd for deg?

BB

Vi var med på å bygge det. Da jeg kom til Norge (i 1977, journ.anm.), hadde det
ikke tatt skikkelig av med illustrasjon her. Tyskeren Peter Haars, som arbeidet
hos Gyldendal, var en slags gjeter som samlet en veldig blandet og interessant
gruppe. Stort sett utlendinger som hadde kommet hit på grunn av norske
kjærester, eller bare ville rømme fra hjemlandene sine. Vi ble ganske snart et
miljø på rundt ni stykker, og startet Norsk Illustratørforbund (NIF) i 1983 – som
raskt vokste til rundt 100 personer. Vi pleide å samles over vin og peanøtter.
Jeg var med på alt av samlinger og diskusjoner. I 1991 slo vi oss sammen med
Norske Grafiske Designere (NGD), og det var gøy å se det ta av. Men jeg kan
ikke helt sette fingeren på hva Grafill gjorde for meg. Vi var Grafill.

G

Har du noen daglige ritualer?

BB

Nei, å stå opp sent? Jeg pleide å jobbe til langt på natt. Vi hadde to barn,
som nå er voksne menn. Min kone Ingerlise (Karlsen Kongsgaard, journ.
anm.) er også illustratør, en av dem som startet NIF, som ble til Grafill. Det
å ha to illustratører med hver sin deadline var jo litt slitsomt til tider. Men det
var ingen spesiell fremgangsmåte, det var bare deadline, deadline, deadline.

G

Hva er det første du gjør når du får en ny oppgave i fanget?

BB

Det kommer an på jobben. Men jeg har alltid lært bort at du ikke bare setter
deg ned og starter på en illustrasjon. Du tenker over hva det handler om,
og prøver å finne en interessant måte å tolke det på. Jeg kom til Norge i en
tid da veldig mye engelskspråklig litteratur ble oversatt, og jeg fikk de fleste
bokomslagene. Jeg koste meg med dem, det var mange fantastiske bøker!
Men i Norge på den tiden – uten at jeg skal være slem – var det en mangel på
ideer. Jeg kom på besøk et år før jeg flyttet hit, og gikk i en bokhandel for å se
hvordan bøkene så ut her. Og det var ganske forferdelig. Det var én illustratør
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som heter Judith Allan, som er engelsk, som var fantastisk. Ja, og som fortsatt
er det – vi er gode venner nå. Vi kom inn utenfra med en annen tilnærming.
Jeg leste bøkene og tok notater, og streket under passasjer underveis. Det ble
til en liste med stikkord som kunne kombineres på ulike måter, som et puslespill. Jeg prøvde å få inn flere ulike elementer – ikke bare «han slo ham i fjeset».
For sånn var det før.

Jeg kan ikke helt
sette fingeren på
hva Grafill
gjorde for meg.
Vi var Grafill

G

Hva er ditt kreative høydepunkt?

BB

Ett høydepunkt var å lage plakater for Madame Tussaud’s. Jeg hadde jobbet
i TV i England med en tidligere studiekamerat, Brian. Etterpå bestemte vi oss
for å jobbe freelance sammen, og vi fikk oppdraget for Tussaud’s gjennom
en kontakt fra TV-bransjen. En av de beste jeg gjorde, var en plakat av Slaget
ved Trafalgar, som ble forstørret og satt ut på t-banestasjonene i London.
Den vant priser og ble vist på en plakatutstilling i Polen. Det ble laget postkort
av det også. Et annet stort høydepunkt – i alle fall for egoet mitt – var senere,
i Norge, da jeg ble medlem av AGI (Alliance Graphique Internationale). Bruno
Oldani, sveitseren, ringte meg en gang klokka fem om morgenen fra New York.
Vi hadde jobbet mye sammen, og han hadde sagt han kunne ta med noen av
tegningene mine til en agent der. Men han hadde gått rett til AGI – og ringte
for å gratulere.

G

Hvorfor trenger vi bransjen?

BB

Jeg ser mange bokomslag for tiden med bilder av anonyme mennesker fotografert bakfra. Det er forfattere som selger bøker, men omslaget skal tiltrekke
seg leseren. Dagens omslag virker ofte lite gjennomtenkte, og kan gi helt feil
inntrykk. Jeg vet ikke om illustrasjon på bokomslag holder på å dø ut, men det
kan være. Det hadde vært synd.

G

Hvor er faget ditt om ti år?

BB

Grafisk design og illustrasjon i Norge i dag er blitt veldig, veldig bra – helt annerledes enn det var da jeg kom hit. Men for en tradisjonell illustratør tror jeg
det kan være litt trist. Datamaskiner tar vekk så mye teknikk og tolkning. En sier
at en kan få til det samme på data, og på sett og vis er det vel sant. Jeg har ikke
jobbet aktivt på 20 år, så jeg er ikke oppdatert. Men jeg er redd tradisjonelle
illustrasjonsteknikker blir borte.

G

Hvor skal Grafill være om ti år?

BB

Det er vanskelig å si. Hvem som er de fremtidige medlemmene av Grafill,
avhenger av hvem som underviser dem. Flere av dem jeg underviste er nå
selv lærere, og jeg håper de viderefører det de har lært. Jeg håper de ser
tilbake på tradisjonene som går evigheter tilbake, og spør seg hvordan de
fikk til det de gjorde.

G

Hva er ditt råd til andre som ønsker en fremtid i bransjen?

BB

«Don’t do it!» Nei, da. Det er mye jobb, døgnet rundt. Men når jeg ser tilbake
så var det gode tider, og vi hadde en flott vennekrets. Vi laget bøker og var
med på alle mulige utstillinger og konkurranser. Det var gøy! Da kunne vi se
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på hva de andre utrettet, og bli inspirert av hverandre. Og vi gikk på festene,
der en kunne mingle. Har du sett et godt arbeid vil du gjerne møte den som
har laget det, og der hadde du muligheten.

TIDSREISE 25 ÅR

G

Hva er drømmejobben din?

BB

Det må være noen av arbeidene jeg allerede har gjort, som plakatene for
Madame Tussaud’s.

G

Hvem i bransjen ville du tatt et glass med?

BB

Da jeg var student var amerikanerne langt, langt foran England på illustrasjon,
og vi kastet oss over bøkene deres på biblioteket. De var mine helter, i den
betydning at jeg skulle ønske jeg kunne gjøre som dem. Innen jeg kom
til Norge var nye folk kommet til i USA, og siden jeg snart havnet i en del komiteer, fikk jeg være med på å få folk som Brad Holland hit for å holde foredrag.
Etterpå falt det på meg å ta dem med ut på middag. Da jeg underviste, tok jeg
også med studentene på turer til London og New York. Det var fantastisk,
og vi møtte mange utrolige mennesker. For meg var det en bonus som kom
fra det å undervise: Jeg fikk møte heltene mine.

På de neste sidene kan du bla deg gjennom og forbi
høydepunkter, begivenheter og milepæler i Grafills
historie – år for år.
Slik som med all historie, krysser Grafills lange
(og ikke rette!) tidslinje langt mer enn det vi har
klart å flette inn i denne publikasjonen. Så mye
har skjedd, både i og rundt organisasjonen siden
1991. Det vi presenterer er derfor et historisk
utvalg, og ikke en oppsummering av historien.
Likevel håper vi at dette visuelle overblikket gjør deg litt
klokere, og litt mer inspirert til å være med på å forme

de neste 25 sammen med oss.
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Første nummer av Grafills medlemsblad Visuelt.
Ansvarlig redaktør: Rolf Karlstrøm; Design: Joseph Leupi

80

21. mai 1991 slår Norske Grafiske Designere (tidligere
Norske Yrkestegnere) seg sammen med Norsk Illustratørforbund. Resultatet blir dannelsen av Norske
Illustratører og Grafiske designere (NIGD), som senere
får navnet Grafill. Carl Tørris Christensen utnevnes til
Grafills første styreleder, og Hans Petter Fuglerud blir
organisasjonens første daglige leder. Grafill gir ut seks
nummer av magasinet Grafisk Design.

Antall
medlemmer:

832

Stipender:

7

Stipend i kr.:

230.000,-

Lokallag:

5

Faggrupper:

3

Lokaler:

Damstredet 8

Styreleder:

Peter Haars

Daglig leder:

Morten Berner

Medlemmer:

800

Stipender:

10

Stipend i kr.:

201.000,-

Lokallag:

3

Faggrupper:

4

Lokaler:

Damstredet 8

Styreleder:

Carl T. Christensen

Daglig leder:

Hans Petter Fuglerud

Petter Haars
blir styreleder

Morten Berner blir
daglig leder

Grafills første logo. Design: Åsmund Sand

Kristian Ystehede får
Grand Prix i Leipzige

Carl Tørris Christensen
blir første styreleder

1991

3 lokallag og
4 faggrupper
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Første nummer
av Visueltmagasinet

Medlemmer:

1992

21. mai
etableres
Grafill

Grafill
Sørlandet
etableres

Morten Berner blir ansatt som daglig leder, og Grafill får
sin første visuelle profil. Medlemsbladet Visuelt (tidligere
Grafisk Design) ser dagens lys, og nyhetsbrevet Verbalt
blir lansert. Konkurransen Årets vakreste Bøker blir
arrangert for første gang etter fusjonen, og det settes
i gang en tegneseriekonkurranse i samarbeid med Norsk
Kulturråd. Grand Prix i bokdesign i Leipzig går til Kristian
Ystehede. Lokallaget NGD Oslo blir Grafill Oslo og Grafill
Sørlandet etableres.
65

Stipender:

13

Stipend i kr.:

260 000,-

Lokallag:

5

Faggrupper:

3

Lokaler:

Kongensgate 4

Styreleder:

Carl T. Christensen

Daglig leder:

Morten Berner

Bokkunstpris:

De norske Bokklubbene

Bokkunstprisen
går til De norske
Bokklubbene

926

Stipender:

13

Stipend i kr.:

237.700,-

Lokallag:

6

Faggrupper:

3

Lokaler:

Kongensgate 4

Styreleder:

Ashley Booth

Daglig leder:

Morten Berner

Bokkunstpris:

Det Norske Samlaget

Den visuelle profilen til
OL mottar internasjonal
oppmerksomhet

Ashley Booth
blir styreleder

851

Flytter til Kongensgate 4

1994

1993

Medlemmer:

Medlemmer:

Piktogram for OL på Lillehammer.
Illustrasjon/design: Sarah Rosenbaum

Grafill flytter til Kongensgate 4 sammen med
Norsk Form. Her blir Grafill en sentral del av bybildet,
og kommer nærmere både det politiske miljøet på
Løvebakken og ikke minst Norsk Kulturråd. Grafill
gjennomfører Visueltkonkurransen for første gang.
Hjulene begynner også å rulle hos tegneserieskaperne:
Norsk Tegneseriesamling blir dannet på Maihaugen
og Tegneseriegruppa i Grafill etableres.

Tegneseriegruppa
etableres

Visueltkonkurransen
arrangeres første gang

66

Visuelt årbok 1993. Design: Sissel Blekastad, Optimal.
Illustrasjon: Ivar Rødningen; Foto: Erik Fugleseth

Bildebokgruppa blir
til Illustrasjonsgruppa

TINE mottar Visueltprisen
Illustrasjon: Trond Bredesen
Design: Christensen/Lund
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OL i Norge blir ikke bare norgeshistoriens største
sportsbegivenhet, men også største designprosjekt.
Med Petter Moshus og Ashley Booth i spissen, engasjerer prosjektet store deler av bransjen og mange
involveres i stort og smått. Ashley Booth blir også
Grafills første kvinnelige styreleder. Grafills Billedbokgruppe endrer navn til Illustrasjonsgruppe.
Det redaksjonelle ansvaret for fagtidsskriftet Visuelt
overføres fra Rolf Karlstrøm til sekretariatet med et
eget redaksjonsråd. Bokkunstprisen går til Det Norske
Samlaget, og Norske Meierier hedres for TINE-produktene i Visueltkonkurransen. Grafill Rogaland etableres.

277.000,-

Grafill Oslo Tegneseriegruppa
arrangerer foredrag med
Dave Mc Kean.

deles ut i stipend

Grafill flytter til Kongensgate 4 sammen med
Norsk Form. Her blir Grafill en sentral del av bybildet,
og kommer nærmere både det politiske miljøet på
Løvebakken og ikke minst Norsk Kulturråd. Grafill
gjennomfører Visueltkonkurransen for første gang.
Hjulene begynner også å rulle hos tegneserieskaperne:
Norsk Tegneserie-samling blir dannet på Maihaugen
og Tegneseriegruppa i Grafill etableres.

1023

Stipender:

19

Stipend i kr.:

277.000,-

Lokallag:

6

Faggrupper:

3

Lokaler:

Kongensgate 7

Styreleder:

Ashley Booth

Daglig leder:

Morten Berner

1995

1996

Macintoshgruppa blir til eDIT
(elektronisk Design,
Illustrasjon og Typografi)

Medlemmer:

Grafill skuer utover den digitale fremtiden, og gjennomfører seminaret »Informasjon, teknologi og design,
et seminar med fokus på ansvar og muligheter i utviklingen av informasjonssamfunnet«. I invitasjonen kan vi lese: 
»Er du grønn på nettet? Kan du ikke surfe? Blir du urolig
ved spørsmål om web-sider? Trude Mohn overtar ansvaret
som Grafills juridiske rådgiver. Visuelt-arrangementet
blir flyttet fra høsten til våren, og gjennomføres derfor
ikke dette året.

Grafill flytter til
Kongensgate 7

Fotografi blir en kategori
i Visueltkonkurransen
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Medlemmer:

1003

Stipender:

21

Stipend i kr.:

350 000,-

Lokallag:

3

Faggrupper:

6

Lokaler:

Kongensgate 7

Styreleder:

Ashley Booth

Daglig leder:

Morten Berner

Bokkunstpris:

Redaksjonen av Hugin og
Munin. Gyldendal Norsk
Forlag (Hilde Kramer, Lars
Røtterud, Marianne Koch
Knudsen, Sirikit Lockert)

Grafills landsmøte i Kristiansand.
På programmet stod foredrag
med Marimekko og Erik Spikermann.
Trude Mohn engasjeres
som Grafills jurist
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Invitasjon til jubileumsfest for NYT
(Norske Yrkes Tegnere, senere NGD)

Forgjengeren til Grafill, Norske
Yrkestegnere, feirer jubileum

Profil for Visuelt designet
av Skomsøy Grønli

Medlemmer:

1252

Stipender:

32

Stipend i kr.:

265.000,-

Lokallag:

6

Faggrupper:

3

Lokaler:

Kongensgate 7

Styreleder:

Walter Grønli

Daglig leder:

Morten Berner

Bokkunstpris:

Knut Giæver,
Egil Haraldsen

Plakat for Visuelt.
Design og illustrasjon: Skomsøy Grønli

1998

1997

Visueltkonkurransen som løfter frem nye stjerner
på designhimmelen blir til det vi alle kjenner den
som i dag, og Nasjonalbibliotekets innkjøpsordning
for bokillustrasjon etableres. Samtidig utgir Grafill den
første Norsk Illustrasjon, en bok som presenterer norske
illustratører. Dataseminaret til eDIT arrangeres på Geilo.
Grafill får e-post (grafill@grafill.no) og egne nettsider.
Grafill Telemark/Vestfold starter opp på nytt.

Grafill får e-post
og egne nettsider

Multimedia blir en kategori
i Visueltkonkurransen

Medlemmer:

1123

Stipender:

16

Stipend i kr.:

215.000,-

Lokallag:

6

Faggrupper:

3

Lokaler:

Kongensgate 7

Styreleder:

Ashley Booth

Daglig leder:

Morten Berner
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Norsk Illustrasjon utgis. En presentasjon
av norske illustratører. Omslagsillustrasjon:
Liv Andrea Mosdøl Design: Aud Gloppen

Norsk Illustrasjon. Omslagsillustrasjon: Liv Andrea
Mosdøl, Design: Aud Gloppen

(Grafill@grafill.no)

Walter Grønli
blir styreleder
Organisasjonen blir større. Sekretariatet utvides og teller
nå fem ansatte. Grafill jobber videre digitalt, og setter opp
et pilotprosjekt for å vise portfolio for medlemmene på
nett. Utstillingen Årets bildebøker og illustrerte bøker for
barn og voksne etableres. Tegneseriegruppa arrangerer
Serieskriveri 98 i samarbeid med Kulturrådet. Bergen
samler hele det norske seriemiljøet og arrangerer Bergen
Tegneseriefestival, Raptus 98.

Utstillingen Årets bildebøker
og illustrerte bøker etableres
71

Rammeavtalen mellom
DnF, NBK og Grafill inngås

Grafill Kjøper
Skovveien 20 i Oslo

Grafills bygningmasse vokser: Grafill kjøper leilighet
i Gimleveien 24 i Oslo for utleie til medlemmer,
og kjøper lokaler i Bygdøy allé 58B, som blir benyttet
til stipend-arbeidsplasser. Grafill får nye nettsider.
Rammeavtalen mellom Den Norske Forleggerforening,
Norske Billedkunstnere og Grafill inngås. Selv om Grafill
mente det ikke var en optimal avtale, var det
et stort skritt i riktig retning.

Foto: Katinka Lund Bergskaug

Grafill får nye nettsider, igjen

1400

Stipender:

35

Stipend i kr.:

560.000,-

Lokallag:

6

Faggrupper:

3

Lokaler:

Kongensgate 7

Styreleder:

Walter Grønli

Daglig leder:

Morten Berner

Bokkunstpris:

Aud Gloppen

1999

2000

Chris F. Pain og Graphic
Thought facility gjester Grafill

Medlemmer:

Invitasjon til Visuelt. Design: Deville Design

Kjøper utleieleilighet for
medlemmer i Gimleveien

Deville Design har ansvar for
den visuelle profilen til Visuelt
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Medlemmer:

1367

Stipender:

31

Stipend i kr.:

387.000,-

Lokallag:

6

Faggrupper:

3

Lokaler:

Kongensgate 7

Styreleder:

Walter Grønli

Daglig leder:

Morten Berner

Bokkunstpris:

Hans Normann Dahl

Debattkveld Etiske rammer
og nasjonalt lovverk
Grafill kjøper Skovveien 20 med tanke på et fremtidig
kurssenter. Nettverket Ord & Bildet etableres formelt den
13. januar dette året, og blir viktig for samarbeidet mellom
forfattere og illustratører.

Nettverket Ord
& Bildet etableres
73

Utdelte stipender
har økt med
228% siden 1991

Klassikerprisen deles
ut for første gang til
Bernard Blatch

Jubileumsfest holdes i
Det Militære Samfunnd

Medlemmer:

1442

Stipender:

33

Stipend i kr.:

660.000,-

Lokallag:

6

Det forrige året gikk fortere enn normalt! 10-års

Faggrupper:

4

Lokaler:

Kongensgate 7

Styreleder:

Walter Grønli

Daglig leder:

Morten Berner

Bokkunstpris:

Harald Nordberg

jubileet feires derfor stort dette året med gallamiddag
for medlemmer 1. februar på det Militære Samfunn.
Visuelts klassikerpris deles ut for første gang, og går
til Bernard Blatch. Grafill publiserer boken Bokens ansikt,
Norske bokomslag i 100 år. Kurssenteret i Skovveien 20
er operativt. Grafill Tromsø og GRIM, Gruppe for Interaktive Medier, etableres.

Kategorien Multimedia
i Visueltkonkurransen
blir til Skjermbasert

2002

2001

Grafill Tromsø
etableres

Grafill runder 10 år, og utvider sekretariatet med å ansette
en egen kursansvarlig. Samtidig inngår Grafill en rammeavtale
med tilbud om forsikring for medlemmer. Norsk Barneog ungdomsbokforfattere, Norsk faglitterær forfatter- og
oversetterforening og Grafill starter et treårig stipendprogram
for grafiske designere, illustratører og forfattere for å sette
søkelys på bøker for lesere med utfordringer. Animasjonsgruppa kommer formelt på plass i Grafill og får navnet AHEAD
(Animatørenes Hovedkvarter for Effekts- og Animasjondesign).

Grafill

er 10 år
74

AHEAD
opprettes

GRIM
(Grafill Interaktiv
Medier) etableres

Bokens ansikt, norske bokomslag i 100 år.
Design: Kjetså+Hole Design

Bokens ansikt
gis ut av Grafill
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Medlemmer:

1461

Stipender:

39

Stipend i kr.:

742.000,-

Lokallag:

7

Faggrupper:

5

Lokaler:

Kongensgate 7

Styreleder:

Walter Grønli

Daglig leder:

Morten Berner

Bokkunstpris:

Jesper Egemar

Klassikerpris:

Bernard Blatch

Grafill etablerer Leser søker bok, og overtar sekretariatansvar for foreningen Nordisk Visuell Kommunikasjon.
Det blir avholdt 43 kurs i Grafills kurssenter med totalt
285 deltagere, og Grafill arrangerer for første gang
konkurransen og utstillingen Uttrykket for alle med hittil
upubliserte arbeider. Årets vakreste Bøker fyller 70 år.
Grafill Oslo samarbeider med Kunstindustrimuseet om
utstillingen Hommage a Toulouse-Lautrec. Lokallaget
Vestfold etableres.

Finn Graff

får Klassikerprisen
Invitasjon til Uttrykket.
Design: Bleed

Invitasjon til Årets vakreste Bøker. Design: Stian Hole

Utrykket nr 2.
arrangeres

Konkurransen Uttrykket
arrangeres for første gang

1472

Stipender:

40

Stipend i kr.:

552.500,-

Lokallag:

7

Faggrupper:

5

Lokaler:

Kongensgate 7

Styreleder:

Jan Neste

Daglig leder:

Morten Berner

Bokkunstpris:

Thore Hansen

Klassikerpris:

Finn Graff

2004

2003

Leser søker Bok
etableres

Medlemmer:

fyller 70 år
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Lokallaget
Vestfold
etableres
Medlemmer:

1442

Stipender:

38

Stipend i kr.:

850.250,-

Lokallag:

7

Faggrupper:

5

Lokaler:

Kongensgate 7

Styreleder:

Walter Grønli

Daglig leder:

Morten Berner

Bokkunstpris:

Fam Ekman

Klassikerpris:

Bruno Oldani

Grafill Illustrasjon tar initiativet til å utgi boken Norsk
Illustrasjon 2004, som viser arbeidene til 131 illustratører.
Designbyråforeningen etableres med 26 byråmedlemmer, noe som tilsvarer 95 prosent av hovedaktørene
i designbyråbransjen. Jan Neste blir ny styreleder.
Skrivekurs og foredrag for illustratører gjennomføres
av Grafill Oslo på Kunstindustrimuseet.

Jan Neste
blir styreleder
77

Norsk illustrasjon 2004. Design og
omslagsillustrasjon: Tor Edvin Strøm

Årets
vakreste
Bøker

Designbyråforeningen
etableres

Norsk Illustrasjon
2004 utgis

Siden oppstarten har
medlemsmassen økt
med nesten 100%

Anne-Mette Hoel
blir daglig leder

Lokallaget Grafill
Trøndelag etableres
Åndsverkloven endres som følge av digital utvikling.
Den endrede lovgivningen gir Kopinor mulighet til å reforhandle de eksisterende avtalene, slik at de også inneholder lisensiering av digital utnyttelse av åndsverk. Etter 13 år som daglig
leder går Morten Berner over i annen stilling i Grafill, og gir
stafettpinnen videre til Anne-Mette Hoel, som ansettes som
ny daglig leder. Grafill får ny visuell profil, og oppdaterer
merkevaren. Dette innebærer nye navn på både lokallag
og faggrupper. Lokallaget Grafill Trøndelag opprettes.
Grafill Sørlandet innleder samarbeid med Kreativt Forums
lokallag om deres årlige reklamekonkurranse. Grafill Tromsø
er medarrangør og sponsor av Insomniafestivalen.

1555

Stipender:

42

Stipend i kr.:

725.000,-

Lokallag:

8

Faggrupper:

5

Lokaler:

Kongensgate 7

Styreleder:

Jan Neste

Daglig leder:

Anne-Mette Hoel

Bokkunstpris:

Akin Düzakin

Klassikerpris:

Fam Ekman, illustratør

2005

2006

Visueltkatalogen 2005.
Design: SKIN DID IT;
Omslagsillustrasjon: King Kessel

Medlemmer:

Utstillingen
100 norske plakater

Design: www.kleivan.net

Visueltprofilen
designes av SKIN DID IT

1505

Stipender:

45

Stipend i kr.:

740.000,-

Lokallag:

8

Faggrupper:

5

Lokaler:

Kongensgate 7

Styreleder:

Jan Neste

Daglig leder:

Anne Mette Hoel

Bokkunstpris:

Therese Moe Leiner

Klassikerpris:

Leif Frimann Anisdahl
og Carl Tørris Christensen

78

Grafill får ny visuell
profil og merkevaren
oppdateres

Design: SKIN DID IT;
Redaktør: Judit Næland

Medlemmer:

Ny logo (designet av Åsmund Sand) og
visuell profil. Design: SKIN DID IT

Åndsverkloven
endres som følge
av den digitale
uviklingen

Grafill opplever dramatisk fall i inntekter etter en
forhandlingskonflikt mellom Kommunenes Sentralforbund
og Kopinor. Fagtidsskriftet Visuelt relanseres som Snitt,
og Grafill introduserer de etiske retningslinjene for
bransjen. Grafill Oslo gjennomfører perleplateworkshop.
Grafill Bergen deler ut Årets beste visuelle uttrykk på
Natt&Dag sin Bergenspris. Grafill Sørlandet gjennomfører
arrangementet Sabla Bra i samarbeid med Kreativt Forum.
Grafill Tromsø gjennomfører seminaret I see what you
mean i forbindelse med Forskning i Fin Form-utstillingen.

Grafill introduserer etiske
retningslinjer for bransjen
Fagbladet Visuelt relanseres
under navnet SNITT

79

Designbasen
lanseres

Foto: Snorre Bryne

Det brenner i
kontoret til Grafill
Det innføres beskyttet tittel i Grafill AMG = Autorisert
Medlem Grafill. Dette medfører endrede opptakskrav og
kursing av Grafills medlemmer. Grafill avslutter samarbeidet
med Designbyråforeningen som går inn i Kreativt Forum.
Det brenner hos Grafill! Heldigvis gikk ingen uvurderlige
verdier tapt, og Grafill får endelig spalteplass i Dagbladet.
Grafill Oslo er med på å arrangere utstillingen Jul på Papiret.
I forbindelse med Oslo Comic Expo samarbeider Grafill
Tegneserier med Norsk Filmutvikling med å lage tegneserieseminar. Verbalt legges om til elektronisk nyhetsbrev.

Wanda Grimsgaard
blir styreleder

Medlemmer:

1480

Stipender:

27

Stipend i kr.:

630.000,-

Lokallag:

8

Faggrupper:

5

Lokaler:

Skovveien 20

Styreleder:

Wanda Grimsgaard

Daglig leder:

Anne-Mette Hoel

Bokkunstpris:

Iben Sandemose

Klassikerpris:

Niels Hartmann

2007

2008

Motion Graphic/Animasjon blir
ny kategori i Visueltkonkurransen

Medlemmer:

1494

Stipender:

32

Stipend i kr.:

530.000.-

Lokallag:

8

Faggrupper:

5

Lokaler:

Kongensgate 7

Styreleder:

Jan Neste

Daglig leder:

Anne-Mette Hoel

Bokkunstpris:

Morten Berner

Klassikerpris:

Sven Skaara

Flytter fra
Kongensgate 7 til
Skovveien 20

De tre vinnerene av konkurransen Jul på papiret, Darling
Clementine, Håvard Hesten
og Kjersti Barli, fikk sine
motiver trykt på gaveesker
til inntekt for Redd Barna.

AMG
innføres
80

På høsten lanseres Designbasen, en nettbasert tjeneste
som for første gang samler norsk designkompetanse.
Bak tjenesten står Norsk Designråd i samarbeid med
Grafill, Innovasjon Norge og Norske Industridesignere.
Næringslivsprisen blir introdusert, Grafill flytter til nye
lokaler i Skovveien 20, mens kurssenteret i Skoveien
legges ned. Wanda Grimsgaard blir styreleder, og organisasjonen vokser til et sekretariat på syv personer.

81

Grafill blir medlem
av Bureau of European
Design Associations
(BEDA) og Kunstnernettverket

I 2009 har Grafill ingen egne utstillingslokaler, men
gjennomfører utstillinger på DogA, Nasjonalbiblioteket
og Litteraturhuset. Initiativet DesignNorge, en fellesorganisasjon for designorganisasjoner i Norge, opprettes
og Grafill tar i bruk sosiale medier – Facebook og Twitter.
Wanda Grimsgaard er fungerende daglig leder, og
avløses av Martin Biehl som ansettes som ny daglig leder
i mai. Grafill Hedmark/Oppland etablerer samarbeid med
Markedsføringsforeningen og gjennomfører arrangemenetet Gullkornet. Grafill Oslo gjennomfører workshopen
og foredraget: Mapping the City – a wayfinding strategy
for Oslo. Grafill Sørlandet gir ut kompendiet under
navnet Utvalgte arbeider: Grafill Sørlandet 2009.
Grafill Rogaland oppretter fadderordning for byråer.
Grafill Tromsø arrangerer Things I have learned so far
med Stefan Sagmeister, mens Grafill Illustrasjon
gjennomfører seminaret Hvordan presentere seg som
illustratør. eDIT-seminaret «Effekt« blir holdt på Geilo.

1405

Stipender:

37

Stipend i kr.:

880.000,-

Lokallag:

8

Faggrupper:

6

Lokaler:

Skovveien 20

Styreleder:

Wanda Grimsgaard

Daglig leder:

Martin Biehl

Bokkunstpris:

Svein Nyhus

Klassikerpris:

Kai Gjelseth

2009

2010

Visuelt får egen logo.
Design: Virtual Garden

Medlemmer:

Utgivelse av Norwegian
Illustrator No.03
Grafill Illustrasjons Norwegian Illustrators No.3. Omslagsillustrasjon: Kristine Agøy Sand; Design: Gunnlaug Moen Hempbery

Initativet DesignNorge,
en felles organisasjon
for designorganisasjoner

Grafill Oslo blir
Grafill Grafisk design

Medlemmer:

1408

Stipender:

29

Stipend i kr.:

650.000,-

Lokallag:

8

Faggrupper:

5

Lokaler:

Skovveien 20

Styreleder:

Wanda Grimsgaard

Daglig leder:

Martin Biehl

Bokkunstpris:

Stian Hole

Klassikerpris:

Pjotr Sapegin

82

Morten Berner
takker for seg
Martin Biehl
blir daglig leder

Klassikerprisen
til animatør
Pjotr Sapegin

Snitt magasinet lanseres.
i Narvesen. Design: Haydays

Billedlig Talt
arrangeres på
Litteraturhuset

Snitt i Narvesen
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Morten Berner takker for seg etter lang og tro tjeneste
i Grafill. Grafill utgir sin tredje illustrasjonsbok, denne
gangen under navnet Norwegian Illustrators No3,
en presentasjon av Grafills medlemmer. Samtidig
knytter Grafill flere bånd: organisasjonen blir medlem
av The Bureau of European Design Associations (BEDA)
og Kunstnernettverket i Norge. I samarbeid med
Den Norske Forleggerforeningen, Den Norske Forfatterforeningen og Norsk Kulturråd er Grafill med på
å bestemme nye regler for Statens innkjøpsordning
for ny norsk faglitteratur for barn og ungdom. Magasinet
Snitt er i salg på Narvesen! Nettverket Ord & Bilde blir
til Vis Litt mens lokallaget Grafill Oslo blir til faggruppen
Grafill Grafisk Design. Grafill Animasjon inntar Frogner
Kino og arrangerer frame by frame #8.

Nye lokaler! 24. august 2011 flytter Grafill ned til
Rosenkrantz gate 21. Innflytningsfest holdes i nye R21.
Grafill får ny stipendordning og fordobler stipendmidlene fra 2010. Magasinet Snitt legges ned, og det
redaksjonelle innholdet lever videre på nettsidene.
Det siste eDIT-seminaret gjennomføres på Røros.
Randi Hobøl blir ny styreleder, og det ansettes for
første gang en jurist i en 50% stilling. Grafill Rogaland
blir til Grafill Stavanger.

Bruno Oldani utnevnes
til Ridder av 1. klasse av
Den Kongelige Norske
Fortjenestorden

Illustrasjonskatalogen Norwegian
Illustrators No.04 utgis

Medlemmer:

1340

Stipender:

79

Stipend i kr.:

1.895.000,-

Lokallag:

7

Faggrupper:

6

Lokaler:

Rosenkrantz gate 21

Styreleder:

Randi Hobøl

Daglig leder:

Martin Biehl

Bokkunstpris:

Tronsmo Bokhandel

Klassikerpris:

Enzo Finger

2011

2012

flytter til
Rosenkrantzgate 21
24. august

Lars Fiske og
Steffen Kverneland
stiller ut i R21

Omslagsillustrasjon: Maja Nøkleby; Design: Kristine
Vintervold og Nina Nordal Rønne. Utgitt av Magikon forlag.

820%
Siden oppstarten er stipendmidlene er økt med

Omgivelsesdesign
er ny kategori i Visuelt

Gjestene delte sine ønsker for Grafills
nye lokaler under åpningsfesten i R21.
Foto: Espen Schive

Siste Edit seminar
gjennomføres
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Medlemmer:

1360

Stipender:

70

Stipend i kr.:

1.850.000,-

Lokallag:

7

Faggrupper:

6

Lokaler:

Rosenkrantz gate 21

Styreleder:

Wanda Grimsgaard

Daglig leder:

Martin Biehl

Bokkunstpris:

Øyvind Torseter

Klassikerpris:

Kari Grossmann

R21 slår an, og blir et levende samlingssted. I løpet av
året har lokalet over 4400 besøkende, og stipender til
utstillinger i galleriet på R21 utlyses for første gang.
Grafill får ny visuell profil, og nye nettsider med økt fokus
på featurestoff og freelansskribenter lanseres. Illustrasjonskatalogen Norwegian Illustrators No04 utgis. Kulturrådet
etablerer innkjøpsordning for tegneserier, og Grafill inngår
et samarbeid med Deichmanske Bibliotek Grünerløkka om
visningsrommet Galleri VIS for tegneserie og illustrasjon.
Grafill Interaktiv arrangerer workshop i samarbeid med
IxDA, Geeks and Hipsters.

Randi Hobøl
blir styreleder

Kulturrådet etablerer
innkjøpsordning for
Tegneserier
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Ny visuell profil
og nettsider
Design: Bleed

Best of Show deles
ut for første gang under
Visuelt. Prisen går til
Katachi Magazine

Sharing Possibilities seminar.
Illustrasjonsorganisasjoner
fra 25 nasjoner samlet i R21

The Most Beautiful
Swiss Books of the year
vises i R21

Medlemmer:

1354

Stipender:

91

Stipend i kr.:

3.500.000

Lokallag:

9

Faggrupper:

5

Lokaler:

Rosenkrantz gate 21

Styreleder:

Randi Hobøl

Daglig leder:

Martin Biehl

Bokkunstpris:

Anna Fiske

Klassikerpris:

Jason

Bob Geldof
er innom R21

2014

2013

Grafill selger leiligheten i Gimleveien og kjøper en
ny i Maridalsveien 15 F på Vulkan-området. Grafill,
ved representant Cathrine Louise Finstad, blir president
i EIF (European Illustrator Forum). Grafill Grafisk Design
får utstillingen Swiss Books til R21. Grafill Tromsø kjører
visjonsworkshop i samarbeid med Nordnorsk Design
og arkitektursenter Social Arctic.

Vinnerbidragene i Norges
Banks konkurranse om
design av nye pengesedler
stilles ut i R21

Foto: Espen Schive

Foto: Eivind Vetlesen

Grafill illustrasjon stiller ut to store
installasjoner i Spikersuppa i Oslo
i forbindelse med Oslo Bokfestival

Klassikerprisen
går til Halvor Bodin
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Stipend i kr.:

2.200.000,-

Lokallag:

8

Faggrupper:

6

Lokaler:

Rosenkrantz gate 21

Styreleder:

Randi Hobøl

Daglig leder:

Martin Biehl

Bokkunstpris:

Per Dybvig

Klassikerpris:

Halvor Bodin
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Ny utleieleilighet
for medlemmer på
Vulkan i Oslo

Foto: John A. Poulsson

1364

Stipender:

Foto: Espen Schive

Medlemmer:

Årets vakreste
Ebok deles ut

Marmoreringsutstilling og gratis
mini-workshop med Thomas
Kjellberg i forbindelse med Oslo
Kulturnatt
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Den digitale lesegleden brer om seg, og Grafill
deler for første gang ut prisen Årets vakreste Ebok.
Visuelt-konkurransen blir til en festival med flere parallelle
arrangementer med faglig innhold, og Nordic Design
Impact etableres sammen med prosjektpartnerne Sveriges
Designere, Svenske Tecknare, Danish Designers, Ornamo
og Grafia. Grafill arrangerer samtidig seminaret Sharing
Possibilities i R21, og samler med det 25 ulike organisasjoner
som jobber for og med illustrasjon. Konkurransen om design
av nye pengesedler, utlyst av Norges Bank, stilles ut i R21.
Bob Geldof sikker innom R21, og det gjør også 6000 andre.
Grafill Sørlandet arrangerer workshop og foredrag med
Frode Skaaren/Uglylogo. Grafill Illustrasjon holder seminar
om illustrasjonens rolle i samfunnet. Grafill Tegneserier
lanserer nettsiden Empirix. Grafill overtar ansvaret for
å sende representanter til den årlige designkonkurransen
Young Lions Design i Cannes.

Barnebokfestivalens
hovedutstilling i R21

Grafill, Serieteket og Tronsmo
lanserer ny pris. Vinner av
Årets Tegneserie pris går til
Anja Dahle Øverbye

Bidragene i Politidirektoratets designkonkurranse
for pass, ID-kort og reisedokumenter trekker oppmerksomhet til R21. Grafill Illustrasjon får Barnebokfestivalen
i Oslo sin hovedutstilling til R21, og foredrag om digital
strategi på 45 minutter, Earlynerd, sparkes i gang i R21.
Det gjennomføres en stor lønnsundersøkelse blant
Grafills medlemmer i samarbeid med IxDA og Making
Waves. Grafills utvalgte deltakere vinner gull for Norge
i Young Lions Design i Cannes. Martin Biehl takker for
seg, og Randi Hobøl fungerer som daglig leder ut året.
Grafill Bergen holder foredraget A New type og Imprint
Vol2, med påfølgende fest. Grafill Trøndelag gjennomfører utstillingen Postkorthefte, med egen slippfest.
Grafill Illustrasjon gjennomfører Grilldagene, kjører
animasjonsworkshop i flash og silketrykkworkshop
i samarbeid med Blank Space Gallery. Grafill Tegneserier kjører seminardag under Oslo Comics Expo.

25 ÅR
JUBILEUM

Stipend i kr.:

3.900.000

Lokallag:

8

Faggrupper:

5

Lokaler:

Rosenkrantz gate 21

Styreleder:

Randi Hobøl

Daglig leder:

Kari Bucher

Bokkunstpris:

Espen Holtestaul

Klassikerpris:

Junn Paasche-Aasen

2015

201 6

Kari Bucher
blir daglig leder

Foto: Espen Schive

Grafills utsendte team,
Ida Louise Andersen
og Sunniva Grolid,
vinner gull i Young Lions
Design i Cannes

Medlemmer:

1359

Stipender:

90

Stipend i kr.:

3.700.000

Lokallag:

8

Faggrupper:

5

Lokaler:

Rosenkrantz gate 21

Styreleder:

Randi Hobøl

Daglig leder:

Martin Biehl

Bokkunstpris:

Aslak Gurholt Rønsen

Klassikerpris:

Morten Throndsen

I Visueltkonkurransen
endres kategorien
interaktiv til digital og
IxDA prisen deles ut for
første gang og går til
Bleed for NRK TV app

Utmerkelse til Snøhettas
Living the Nordic Light og
Yokolands Farvell til romanen.
24 timer i grenseland i konkurransen Best Book Design from
all over the World

Utstilling av vinnerbidragene
til Politidirektoratets konkurranse
for nye pass og ID-kort
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Grafill feirer 25 år med storstilt fest og utgivelse av
jubileumspublikasjon. Grafill, Serieteket og Tronsmo
lanserer den nye tegneserieprisen Årets Tegneserie,
med Anja Dahle Øverbye som første vinner. Grafillappen, hvor man får medlemskortet digitalt, kan lastes
ned. Kari Bucher blir ny daglig leder fra januar 2016.

Stipendutstillinger
med Harald Nordberg,
Trond Bredesen og
Aslak Gurholt Rønsen
Logo til prisen Årets tegneserie.
Illustrasjon og design: Kristoffer Kjølberg
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1991 – 2016

MOT DE NESTE 25
Arbeidet med denne jubileumspublikasjonen har vært
litt av en dugnad! Vi har dykket ned i arkiver, vi har
hentet frem gamle invitasjoner og bilder, vi har lest
årsberetninger til vi har kunnet alt på rams (nesten!),
vi har bladd oss gjennom gamle publikasjoner og
gjennomgått styrereferater. Vi har bestemt oss, ombestemt oss og så bestemt oss igjen. Vi har ledd og mimret. Hva skal med, og hva skal ikke med? Det kunne blitt
en bok av det, men det rakk vi ikke. Vi håper likevel vi
klarte det: Å inspirere deg, gjøre deg litt klokere og gi
deg overblikk og innblikk i Grafills virke gjennom 25 år.
Vi har lagt 25 spennende år bak oss, og mon tro – hva
bringer de neste 25? Det vi er helt sikre på, er at det ikke
skjer uten gode og faglige diskusjoner. Ikke uten alle
dere engasjerte Grafillere som kan skape faglig endring,
og sette kurs og retning fremover. Vi vet at det visuelle
språket får større plass, og derfor ligger det så uendelig
mange muligheter foran bransjen. Vi er optimister på
vegne av alle som jobber med visuell kommunikasjon.
Og på vegne av Grafill. Vi lover å gjøre vårt for at Grafill
skal ta større plass, skape større diskusjoner, være våkne
og modige hver dag. Vi skal være organisasjonen som
tar vare på og er tettest på medlemmene.
Vi går for høyere puls og mer pasjon i de neste
25 år. Håper du er med oss videre!

– Kari Bucher, daglig leder
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GRAFILL 25 ÅR

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE
AV GR AFILL
Grafill er en interesseorganisasjon for alle som arbeider
eller utdanner seg innen visuell kommunikasjon. Vi er landsdekkende, og har 1350 medlemmer innenfor fagområdene
grafisk design, illustrasjon, tjenestedesign, tegneserieskaping, animasjon, moving image og digital design.
Grafill sin hovedoppgave er å ivareta medlemmenes
og fagutøverenes faglige, økonomiske og juridiske
interesser. Vi jobber hver dag med å synliggjøre
utøverne og heve fagenes kvalitetsmessige og
etiske nivå.
Grafill arbeider for gode medlemsfordeler. Vi kan tilby
juridisk bistand, leie av leilighet i Oslo, rabatter på arrangementer, medlemspris på ulike produkter og tjenester med mer.
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, og navnet ble Grafill. Siden har det blitt 25 år med kjærlighet
for faget, stort faglig engasjement og høy temperatur
i diskusjoner.
Grafill holder hus i R21 i Oslo – et levende galleri og aktivt
samlingssted for den kreative bransjen. Grafills ni lokallag
og fem faggrupper arrangerer i tillegg egne lokale foredrag,
workshops og utstillinger.
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1991 – 2016

Grafill står bak Visuelt, Nordens største årlige
arrangement innen visuell kommunikasjon, i tillegg
til Årets vakreste Bøker, Norges eneste konkurranse
som hedrer bøkenes visuelle egenskaper.
Grafill lever primært av vederlagsinntekter fra Kopinor,
Norwaco og Bilbliotekvederlaget. Av disse midlene deler
Grafill ut rundt 90 stipender hvert år. Stipendene er ikke
forbeholdt medlemmene, men deles ut til alle yrkesaktive
i fagene vi representerer.
Grafills øverste organ er Generalforsamlingen.
Hovedstyret består av seks hovedmedlemmer
som representerer bredden av fagfeltene, samt
to vararepresentanter og en student-representant.
Administrasjonen i Grafill består av syv årsverk.
Til sammen utgjør dette en samling dedikerte
mennesker med stort hjerte for faget og
organisasjonen.
Grafill er medlem av internasjonale nettverk som
EIF - European Illustrators Forum, BEDA - THE BUREAU OF
EUROPEAN DESIGN ASSOCIATIONS og Ico-D - The International Council of Design. I Norge og Norden er Grafill aktive
i blant annet Kunstnernettverket, Leser søker bok, Nordisk
Visuell Kommunikasjon og Nordic Design Impact. Vi deltar
i nettverkene på flere ulike måter, og målet er å fremme
våre fagområders interesser nasjonalt og internasjonalt.
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Jeg må sende noen varme tanker til hele dugnadsgjengen som fikk det til tross for dårlig
tid og vanskelig tilgjengelig materiell: gjengen hos Bleed, Julie og Mikael fra Newslab for
ypperlige tekster, fra Grafill; Marianne, Benedicte som er Grafills interne leksikon, Katinka
som har gitt oss oversikt over det levde livet i Grafill, år etter år, og til alle dere andre som
har strukket ut hendene og velviljen når ting ble litt vanskelig!
Uten dere ville vi ikke hatt denne. Jeg er skikkelig stolt! Takk!
Kari Bucher, daglig leder
Oslo, oktober 2016

Utgitt av Grafill - Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon
Rosenkrantz’ gate 21, 0160 Oslo
Telefon: 22 12 82 00
grafill@grafill.no
www.grafill.no

Tekst: Julie Nordby Egeland og Mikael Lunde
Foto: Kim Jakobsen To
Design: Bleed AS
Trykk: Nilz og Otto grafisk, Oslo
Opplag: 1000
Papir: 115g Arctic Volume High White, 130g Profil Gloss, 300g Munken Lynx

Fonter brukt i publikasjonen:
Trixie, Blur, Dynamoe, Mason, Morire, Blaze, Template Gothic, Sick Capital
Vice, Zapfino, Matrix, Praxis, Graffonti, Double Vision, Farnham, Bello Pro,
Proxima Nova, Fakir, Landmark, Museo, Lobster, Founders Grotesk,
Neue Haas Grotesk, YoFreckles, Px Grotesk, Domaine, Mirador, Ace Lift,
Adobe Caslon Pro, Graphik

Denne publikasjonen er produsert i anledning Grafills 25-års jubileum

