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Algemeen 
 
Grafein heeft in 2021 ondanks de beperkingen door Covid-19 twee publicaties uitgebracht en twee 
tentoonstellingen georganiseerd.  
Het bestuur werd uitgebreid met twee bestuursleden: Maja Anna Chris (in juni 2021) en Hans Laban 
(in december 2021).  
Online en telefonisch werd de grafiekmanifestatie Grafiek2022 voorbereid, die van 01.09.2022 tot en 
met 30.11.2022 zal plaatsvinden. 
 
 
Publicaties 
 

De lijn waaiert uit 
 – de abstracte lijn als uitgangspunt voor zes hedendaagse kunstenaars 
(ISBN 9789083120065)  
In januari lanceerde Grafein deze publicatie als vervolg op het project Ad 
Dekkers en het proces van het maken (2019) met Rogier Arents, Leonie van 
Santvoort, Monique Kwist, Véronique Driedonks, Jadranka Njegovan en 
Marco Arwert.   
In deze publicatie reageren de zes kunstenaars in woord en beeld op 
Dekkers filosofie. 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. https://www.grafein.nl/grafeinpublicatie-de-
lijn-waaiert-uit/ 
 
 

Catalogus International Print Mail Art Project 2021 – See Things in 
Perspective (ISBN 9789083120003) 
Grafein nodigde grafische kunstenaars in Nederland en daarbuiten uit om 
een kleine prent te maken op briefkaartformaat (10x15 cm) en deze per post 
naar Grafein te sturen. In totaal kwamen 286 kaarten uit 33 landen binnen 
bij Grafein.  
Naast ruim 150 Nederlandse deelnemers waren er kunstenaars uit 
Argentinië, Australië, België, Brazilië, Bulgarije, Canada, Denemarken, 
Finland, Frankrijk, Duitsland, India, Irak, Ierland, Italië, Japan, Kroatië, 
Mexico, Nieuw-Zeeland, Noord Macedonië, Noorwegen, Oostenrijk, 
Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Thailand, Turkije, 

Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika, Zweden en Zwitserland 
 
 
 
 



Tentoonstellingen 
 

 
In het kader van het negende ‘Fête de l’Estampe’, georganiseerd door 
Manifestampe, een Franse organisatie van drukkers en ateliers, 
organiseerde Grafein een tentoonstelling met alle kaarten van het 
International Print Mail Art Project 2021 met als thema See things in 
perspective in het atelier en in de gang bij Grafisch Collectief Thoets, op de 
Haparandadam 7 in Amsterdam van 26 mei tot en met 6 juni 2021. 
 
Met tijdslots en kleine aantallen bezoekers per tijdslot konden we toch een 
mooie tentoonstelling maken met alle kaarten.  Manifestampe zette 
Grafein in de schijnwerper met een online artikel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naar aanleiding van de tentoonstelling van het International Print Mail Art Project 2021 schreef 
Jurjen K. van der Hoek een mooie recensie op zijn Blog Kunst-stukjes: 
“…Het	is	bijzonder	te	zien	hoe	de	denkbeelden,	indrukken	en	gedachten	van	over	de	hele	wereld	samen	
komen	in	dit	project.	Op	welke	manieren	er	uitdrukking	is	gegeven	aan	de	tijd	van	nu.	Wat	het	met	de	
kunstenaars	heeft	gedaan	in	de	beperkingen	waarin	de	meeste	van	hen	maandenlang	hebben	moeten	
werken.	Ik	kan	me	voorstellen	dat	het	voor	de	initiatiefnemers	spannend	moet	zijn	geweest	wat	en	of	er	
iets	door	de	oproep	op	het	kleed	zou	komen.	Iedere	dag	opnieuw	bracht	de	post	een	nieuwe	zending	
door	de	deur.	Steeds	weer	zullen	ze	verbaasd	geweest	zijn	in	welke	vorm	en	naar	welk	idee	de	kaart	is	
samengesteld…”		



 
 
 

De tweede tentoonstelling, Graphic Dimensions, vond plaats in MLB 
Galerie, Witte de Withstraat 32a in Amsterdam, van 15-30 oktober 
2021. 
 
Rogier Arents en Monique Kwist maakten deze duo-expositie op 
uitnodiging van Grafein.  
Zij namen eerder deel aan het project ‘Ad Dekkers en het proces van 
het maken’ dat Grafein initieerde in het kader van Grafiek2019.  
 
In deze duo-expositie laten zij werk zien dat in de publicatie ‘De 
lijn waaiert uit’ (2021) is afgebeeld; ook maken zij een nieuwe 
selectie waarbij spannende raakvlakken ontdekt kunnen worden. 
 

 
 

 Voor de internationale tentoonstelling Graphic 
Transformations in Sofia, Bulgarije heeft co-
curator Maria Kapteijns (namens Grafein) in 2020 
Astrid Florentinus, Francine Steegs, Guido de 
Boer, Inge van den Thillart, Joyce Ennik, Maria 
Kapteijns, Peter Kalkowsky, Rogier Arents en 
Rutger Paulusse uitgenodigd.  
De Bulgaarse curators Snezhina Bisserova heeft 
Alexandra Dimitrova, Alexandra Mladenova, 
Anna Tzolovska, Bouyan Filchev, Violeta 
Apostolova, Desislava Hristova, Dora Ivanova, 
Kalina Milanova, Krasimira Drenska, Laura 

Dimitrova, Maria Tselkinska, Nevena Nenova, Nikoleta Ivanova-Stoimirova, 
Regina Dalkalacheva, Snezhina Biserova, Sofia Popyordanova en Tseva Petrova uitgenodigd. 
De tentoonstelling zou uitgesteld worden tot 2021. Uiteindelijk is deze niet doorgegaan vanwege de 
pandemie. Wel is er een publicatie online en in boekvorm gemaakt met werk van de 9 Nederlandse en 
17 Bulgaarse kunstenaars https://issuu.com/grafein/docs/catalogue_graphic_transformations_2020 
 
 
Communicatie 
 
Grafein heeft in 2021 op diverse manieren met vrienden en het brede publiek gecommuniceerd. 

• De Digitale Nieuwsbrief GrafeinGrafiek verscheen in 2021 elf keer. Het aantal abonnees 
groeide tot 633 eind 2021.  

• Er zijn in 2021 zes speciale Vriendenbrieven aan Grafeinvrienden verstuurd.  
• Eind 2021 waren er ongeveer 640 mensen lid van de Facebookgroep GrafeinGrafiek.  
• De Facebookpagina Grafeinprojecten is aangemaakt en er is een begin gemaakt met het 

posten van interessant nieuws. 
• De vernieuwde website www.Grafein.nl is begin 2021 gelanceerd.  
• De Instagram account @grafein_grafiek is actief geworden sinds het International Print Mail 

Art Project 
• Op de Twitteraccount GrafeinGrafiek is in 2021 ongeveer eens per maand een bericht gezet, 

en gedeeld via de website van Grafein .  



• 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.  

• Als hart onder de riem in Coronatijd hebben de bestuursleden voor de Grafeinvrienden een 
speciale eindejaars/nieuwjaarskaart gedrukt.  
 
 

Financiën 
 
Het financieel jaarverslag 2021 laat een positief saldo zien van €6.447.   
Donaties van Grafeinvrienden namen toe, evenals de overige inkomsten, waarbij verkoop van de 
publicaties voor een groot aandeel zorgde. 
  
De jaarrekening 2021 is – met dit jaarverslag - gepubliceerd op https://www.grafein.nl/culturele-
anbi-status/.  
 
 
Vastgesteld op 4 april 2022 
 
Het bestuur van Stichting Grafein 


