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Grafiek2022 is begonnen
Na drie jaar is het weer zo ver: grafiek in alle vormen, soorten
en maten is op talloze locaties in Nederland te zien.
De aftrap van Grafiek2022 vond 1 september plaats in de
Amstelkerk, tegelijk met de opening van Mirror Face to Face
door de ambassadeur van Italië in Nederland en door Grafein.
Een mini fotoimpressie is hieronder te zien.
Mirror - face to face
De titel van deze tentoonstelling verwijst naar het concept van
het project – het is een vergelijking/spiegeling tussen
hedendaagse grafiek in de twee landen die deelnemen: “The
universal language of art connects cultures which meet in a
common celebration of their similarities and differences.
Aan deze editie doen in totaal 60 Italiaanse en Nederlandse
kunstenaars mee.
De tentoonstelling is elke werkdag te zien van 9 - 17 uur (aanbellen bij Stadsherstel en de deur
openen bij de klik).

Een willekeurige selectie van andere grafiekactiviteiten in
september:
Vestingsmuseum Oudeschans
Galerie de Roos van Tudor in Leeuwarden
Openingsmanifestatie in de binnenstad van Middelburg
op 4 september
Kunstzaal Dommeldal in Mierlo
Het Loket in Delden
Amsterdam Pop-up Print Gallery
Museum Het Rembrandthuis en Escher in Het Paleis laten
prachtige grafiek zien.
En een vooruitblik voor oktober en november:
2 oktober in Enschede een feestelijke route langs
deelnemende locaties.
5-6 november activiteiten in de Vlampijpateliers in Utrecht.
Kijk op www.grafiek2022.nl voor alle aangemelde evenementen per provincie.

PR
In de Kunstkrant van september/oktober die in een oplage van
meer dan 70.000 exemplaren via musea gratis wordt
verspreid is een kleine advertentie opgenomen om met het
sprekende beeld van grafiek2022 aandacht te vragen voor
deze grafiekmanifestatie.
Flyers worden op grote schaal verspreid en natuurlijk zijn ook
de posters aandachtstrekkers.
De informatie die in het papieren programmaboekje staat is op
de website aangevuld en aangepast met actuele
gegevens. Als je nog foutjes ziet, kun je die doorgeven via
grafiek2022@grafein.nl.
Wij sturen je de downloadlink naar logo, banner en poster als
je een e-mail stuurt naar grafiek2022@grafein.nl. We hopen
dat iedereen verwijst naar Je kunt ook verwijzen naar
grafiek2022.nl.
Eerder gaven we aan dat open ateliers een eenmalige materiaalvergoeding van €25 kunnen
ontvangen voor hun demonstraties en workshops tijdens grafiek2022. Lees meer hierover via
bovenstaande link.

Wij wensen jullie veel mooie ontmoetingen
tijdens Grafiek2022.
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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.

