Jaarverslag 2020 Stichting Grafein

Algemeen
Na de oprichting van Stichting Grafein in 2018 hebben de bestuursleden Maria Kapteijns, Cisca
Poldervaart en Joyce Gabeler een aantal activiteiten ontwikkeld om samen met anderen vorm te
geven aan projecten op het gebied van grafiek.
Door de Covid-19 pandemie zijn er vanaf maart 2020 geen tentoonstellingen georganiseerd.
Hieronder beschrijven wij de activiteiten die wel zijn gerealiseerd.
Activiteiten in 2020
•

Symposium
Op 15 februari 2020 heeft Grafein het symposium Panta Rhei georganiseerd in de
Tuinkamer van het Centraal Museum in Utrecht. Zo’n 50 mensen waren aanwezig
om te kijken en luisteren naar de korte presentaties van deelnemers in de ochtend
en lezingen in de middag, met tussendoor een heerlijke lunch en als afsluiting een
borrel. Zie https://www.grafein.nl/grafeingrafiek-symposium/

•

Voorbereiding Grafeinpublicatie
Het vervolg van het project Ad Dekkers en het proces van het maken in 2019 met Rogier
Arents, Leonie van Santvoort, Monique Kwist, Véronique Driedonks, Jadranka Njegovan
en Marco Arwert heeft nogal wat wijzigingen ondergaan.
Aanvankelijk zou er een tentoonstelling worden georganiseerd, maar met name door de
Covid-19 pandemie is het plan gewijzigd.
Uiteindelijk is gekozen voor een uitgebreide publicatie waarin de zes kunstenaars in
woord en beeld op Dekkers filosofie reageren. Terwijl Dekkers zich in de jaren ‘70
steeds verder beperkte tot een minimalisme waarbinnen vrijwel niets aan de eisen
voldeed, laten de makers in De lijn waaiert uit dit nulpunt weer los en waaieren uit
over het kunstenlandschap van nu. De publicatie is begin 2021 uitgekomen en is te
bestellen bij stichting Grafein https://www.grafein.nl/grafeinpublicatie-de-lijnwaaiert-uit/

•

Graphic Transformations
Het project Graphic Transformations / Digital and Hybrid Graphic techniques is in 2018 in
Sofia opgezet om meer aandacht te schenken aan hedendaagse grafiek en
kunstenaarsboeken waarbij met name digitale toepassingen en technieken een rol spelen.
Voor de derde editie heeft Snezhina Biserova Maria Kapteijns, voorzitter van Grafein,
uitgenodigd om Nederlandse grafici van verschillende generaties uit te nodigen om deel te
nemen aan dit project. Door de covid-19 pandemie is de fysieke tentoonstelling in Sofia
uitgesteld en heeft Biserova een online-publicatie samengesteld met werk van de 9
nederlandse en 17 Bulgaarse kunstenaars. Deze is in 2021 online gepubliceerd, o.a.
via https://issuu.com/grafein/docs/catalogue_graphic_transformations_2020

Communicatie
Grafein heeft in 2020 uitsluitend via digitale media en online-vergaderingen gebruik gemaakt.
• De Digitale Nieuwsbrief GrafeinGrafiek verscheen in 2020 vijf keer. Het aantal van 538
abonnees bleef stabiel. Nieuwe aanmeldingen en afzeggingen hielden elkaar in evenwicht.
• Er zijn in 2020 vijf speciale brieven voor de Vrienden van Grafein verstuurd.
• Eind 2020 waren er ongeveer 500 mensen lid van de Facebookgroep GrafeinGrafiek.
• De Facebookpagina Grafeinprojecten is aangemaakt
• De vernieuwde website Grafein.nl is in het laatste kwartaal van 2020 voorbereid en in 2021
gelanceerd.
• De Instagram account grafein_grafiek deelde 43 berichten en had ongeveer 300 volgers
• De Twitteraccount GrafeinGrafiek die in 2019 was aangemaakt is in 2020 nauwelijks ingezet.
• Het bestuur heeft vele malen telefonisch en online vergaderd om de voortgang van de
projecten te bespreken, zowel intern als met betrokken kunstenaars en adviseurs.
Financiën
Het financieel jaarverslag 2020 laat een positief resultaat zien van € 5167, na een verlies van € 3718
in 2019. Dit verschil kan verklaard worden door lagere project- en pr-kosten en ontvangen
creditnota’s van het bestuur van Grafein in 2020.
De jaarrekening 2020 is – met dit jaarverslag - gepubliceerd op https://www.grafein.nl/cultureleanbi-status/.
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