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Cisca Poldervaart: winnaar Ysbrand Grafiekprijs
Het bestuur van Grafein is er trots op dat 'onze' Cisca deze
grafiekprijs heeft gewonnen.
Enkele citaten uit het Juryrapport: Cisca Poldervaart maakte
met haar lino’s grote indruk op alle vier de leden van de
commissie. Ze zet de techniek niet alleen op originele wijze
naar haar hand, maar laat op indrukwekkende wijze
consistentie in haar werk zien, waarbij een sterk verhalend
element steeds aanwezig is...
Ze onderzoekt de technische mogelijkheden en maakt die tegelijk ondergeschikt aan de
composities die haar muzikale achtergrond verraden... De commissie is dan ook unaniem van
mening dan haar werk in aanmerking komt voor de Ysbrand Grafiek Prijs 2022.
Het uitgebreide juryrapport en informatie over het Jos van Amsterdam Fonds staan op de
website van Grafisch Atelier Alkmaar. Een tentoonstelling met werk van Cisca is daar vanaf
30 oktober te zien.

In de aanloop naar Grafiek2022
Van 1 tot en met 26 augustus is de Grafeintentoonstelling
Meeting Up in Amsterdam te zien in de Amstelkerk.
Elke werkdag (maandag t/m vrijdag) van 9-17 uur zijn daar de
290 kaarten van het International Print Mail Art Project
2022 te zien èn werk van een klein aantal kunstenaars die
wonen en werken in Amsterdam:
Hilly van Eerten maakte digitale prints van herkenbare
plaatsen in Amsterdam.
De vijf leden van Grafisch Collectief Thoets laten
impressies van hun oude en nieuwe atelier en omgeving zien:
de Nassaukade en Haparandadam.
Maja Anna Chris en Ida Kleiterp tonen grafiek met
Amsterdamse natuur en architectuur.
Domenique Himmelsbach de Vries laat houtsneden met
portretten van ongedocumenteerden in Amsterdam zien.
Kijk voor meer informatie op de website.

Catalogus International Print Mail Art 2022
De online catalogus IPMAP2022 Meeting Up is te zien via
een link.
Als je liever een papieren catalogus wil, kun je deze via dit
formulier bestellen (alleen in NL). De prijs voor een catalogus
incl. verzending is €10. Als je meer dan een exemplaar
tegelijk bestelt bij Grafein zijn de kosten lager. Het ISBN
nummer van deze Grafeinuitgave is 978-90-831-2001-0.
Bestellingen uit het buitenland kunnen alleen via e-mail
worden aangevraagd.
Op 19 en 26 augustus kun je 's middags andere deelnemers
ontmoeten en de catalogus ter plaatse kopen. Als je ons tijdig
een berichtje stuurt dat je komt, vermelden we dit op de
website. Zie Amstelkerk.

Pr materiaal voor Grafiek2022
Het papieren A5 programmaboekje met 48 pagina's en meer
dan 100 locaties die meedoen met Grafiek2022 rolt volgende
week van de pers.
De website Grafiek2022 is online. Er is een kaart (Google
Map) waarop deelnemende locaties staan aangegeven en je
kunt per provincie zien wat er te doen is.
We verzoeken je na te gaan of de informatie voor jouw locatie
up to date is. Je hoeft alleen te reageren als er een onjuistheid
in staat.
Er zijn A2 posters gedrukt met hetzelfde beeldmerk en er zijn
dubbelzijdige A5 flyers beschikbaar met het beeldmerk en
informatie over G22 (zie hieronder). Op de achterzijde kun je
eventueel een etiket plakken met details over jouw locatie.
Je kunt dit pr-materiaal bestellen - zie pr-info- of na afspraak ophalen in de Amstelkerk, op 19
of 26 augustus 's middags.

Met vriendelijke groeten van
Maria Kapteijns
Cisca Poldervaart
Maja Anna Chris
Hans Laban
Joyce Gabeler
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@grafein.nl toe aan uw adresboek.

