• VERKSAMHET

• UTRUSTNING

• MEDLEMSSKAP

• UTSTÄLLNINGSGRUPPEN

KKV, Konstnärernas Kollektiva Verkstäder bildades år 1973 av Malmökonstnärer. Under 1982 blev Gr a fiken en självständig del och flyttade in i Tullhuset. Mellan år 1985
och år 2006 fanns verkstaden på
Borrgatan i Frihamnen. Sommaren
år 2006 flyttades verksamheten till
Västmanlandsgatan 3, i området
Sofielund, nära Dalaplan. Verkstaden är en arbetsplats för uttryck
med grafiska förtecken. Här pågår
både traditionellt hantverk och
konstprojekt med grafisk ingång.

Djuptryck/högtryck:
Eldriven press valsbredd 90x180 cm
Eldriven press valsbredd 80x150 cm

Verkstaden är öppen för professionella konstnärer. Verkstadens utrustning kräver gedigen erfarenhet och
kvalificerade tekniska kunskaper.

Verkstaden arrangerar olika typer
av utställningar för medlemmarna.
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Studerande eller medlemmar i början av sitt arbete med grafiska tekniker kan också beviljas projektmedlemsskap under en begränsad tid,
vanligtvis ett år.
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Valsar för viskositetstryck
Syrarum
Plåtklipp
Pappersklipp
Dator, digitalkamera, skrivare
Bokbinderiutrustning

Projektmedlemsskap kan sökas
för tillfälligt medlemsskap genom
enskilda eller samarbetsprojekt
utan att man uppfyller formella behörighetskrav. Kontakta styrelsen.
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Vakuumbord med belysning

• PROJEKTMEDLEMSSKAP

Hansson

Screentryck:
Två screentrycksbord varav det
ena bordet är utrustat med enhandsrakel. Borden ska användas
med vattenbaserad miljövänlig färg.

Västmanlandsgatan 3, plan 5
214 30 Malmö

Fosieväg

Verkstaden har ett utbyte av internationella stipendier varje år i samarbete med Künstlerhaus Lukas.
Se mer information angående stipendierna på internet:
www.kuenstlerhaus-lukas.de

Offset:
Litopress

Medlemsskap söks med arbetsprover och C.V. Ansökningar tas
emot under hela året och ställs till
styrelsen via mail eller normalpost.

• HITTA HIT

Per Albin

• INTERNATIONELLT

Högtryck:
Cylinderpress med tillhörande blyoch trätyper

KK V GR A FIK M AL M Ö

FÖR MER INFORMATION OCH KONTAKT BESÖK VÅR HEMSIDA WWW.KKVGRAFIKMALMO.SE

KKV GRAFIK MALMÖ
VÄSTMANLANDSGATAN 3, PLAN 5
214 30 MALMÖ
TEL 040 18 57 31
kkvgrafik@telia.com
www.kkvgrafikmalmo.se

