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Laatste kans

Grafeintentoonstellingen die al in oktober te zien waren:
Dodog & Friends in Kapitaal, Utrecht (tot en met 4 november)
Mirror - face to face in Kunstliefde, Utrecht (tot en met 13 november)
CreAct, de grenzen van het kunstenaarsboek in Huis van het boek, Den Haag (tot en met 11
december)
En natuurlijk zijn er veel andere locaties die in november hun tentoonstellingen, workshops en
andere grafiekactiviteiten tonen, onder andere: Kunstmaand Ameland, De Katoendrukkerij,
SAKB, Acec, de Transformatie, LingeW'art, Grafiekgroep Bergen, Galerie Lukisan, Kunstpost,
De Vrijhof, Gallery McSorley, Vrijdag, Vlampijpateliers, Nederlands Steendrukmuseum, Museum
't oude Slot, Atelier in Wijhe en andere grafische ateliers.

Grafisch Atelier Alkmaar 30/11/2022 - 17/01/2023
Expositie & Vriendenprent presentatie Cisca Poldervaart,
winaar van de Ysbrand Grafiekprijs 2022
GAA Doelenstraat 23, 1811 KX Alkmaar
Galeriebezoek maandag t/m vrijdag 10-17 uur
Cisca aan het woord: 'Grafiek- en met name sjablonen en
lino’s- vormt de hoofdstroom van mijn werk. Daarnaast maak
ik tekeningen en ruimtelijk werk.
Het verhaal in mijn werk loopt als één lange consistente lijn
door de tijd. Plattegronden van een onmogelijke wereld waarin
iedereen en alles zijn onhandige zelf mag zijn. De precieze
afstanden tussen de verschillende vormen hebben voor mij
met respect te maken.
De eeuwige zoektocht naar de ontroerende lijn blijft me ook
achtervolgen.
Als schaduwen van toekomst en verleden, verklevingen aan stenen.
Vaak dansen de grenzen om elkaar heen.
Mijn nieuwste werk ‘Het licht van de schaduw’- met dubbele lino’s- laat letterlijk en figuurlijk
gelaagdheid zien en verlaat soms even dat platte vlak.
Het is een mysterieuze wereld van beweging, onderstromen en patronen als puzzelstukjes.
Weefsel van leven, heimwee en meevoerende maalstromen. Een leven in het licht van de
schaduw.
Lees mijn werk als was het poëzie'.

Nieuw in november
Kunstruimte de Melkfabriek, Guldenvliesstraat 4H, 5211
AM ‘s - Hertogenbosch
11 t/m 13 en 16 t/m 20 november 2022 13-18 uur
Druk & Proef
Een uitwisselingsproject, waarbij 43 Grafeinvrienden een
kleine oplage van een nieuw werk hebben gedrukt en naar
huis gaan met een mapje met vijf prenten van andere
vrienden, hun eigen prent en de catalogus.
In de Melkfabriek worden de prenten tentoongesteld en is één
exemplaar van elke prent te koop voor €175. Met de aanschaf
van een prent steun je de kunstenaar, Grafein en de
Melkfabriek.
Deelnemers: Angelique Kleijne, Anita van Hout, Anna van
Suchtelen, Anna van Stuivenberg, Anna Mulder, Anne van Dalen, Bert Menco, Cas De Vries,
Cisca Poldervaart, Frans Baake, Hans Laban, Harriet Rademakers, Hilly van Eerten, Ida
Kleiterp, Jeroen van Lente, Joop Overkleeft, Josée Wuyts en Frans de Groot, Joyce Ennik, Kai
Ming Li, Karin Schreppers, Klaske Prins, Leni van den Berge, Leonie van Santvoort, Lia
Stouten, Loes Huis in 't Veld, Louise De Vries Lentsch, Maaike Heukelom, Maja Anna Chris,
Marga Verhoeven, Maria Klerx, Maria Kapteijns, Marie-Louise Saanen, Monique De Leij, Paco
Kamil, Paul de Ruiter, Petra Berghorst, Petra Rouwendal, Roos Marthe Thijsen, Tim Hinterding,
Valeria Vangelista, Véronique Driedonks, Willemijn van Dorp, Zita Uiterwijk.
De catalogus van Druk&Proef is te koop voor €5,00 (formaat 21 x 21 cm, 48 pagina’s), zolang
de voorraad strekt.
Op zondag 20 november is de finissage van de tentoonstelling van 16-17 uur. Hartelijk welkom
allemaal!

Kunstruimte de Melkfabriek, Guldenvliesstraat 4H, 5211
AM ‘s - Hertogenbosch
CreAct - de grenzen van het kunstenaarsboek
24 t/m 27 november en 30 november t/m 4 december 2022
13-18 uur
Naast de bijzondere tentoonstelling in Huis van het boek in
Den Haag biedt Grafein jonge kunstenaars, studenten en
afgestudeerden van kunstacademies ook gelegenheid om
prototypes, schetsen en eindresultaten van hun
kunstenaarsboeken van CreAct te tonen in de Melkfabriek.
Op verschillende dagen zullen kunstenaars aanwezig zijn om
een toelichting te geven op hun werk (zie de Grafeinwebsite
voor actuele informatie).
Op zondag 4 december is de finissage van deze tentoonstelling van 16-17 uur. Hartelijk
welkom allemaal!

Grafeinpublicaties
Grafeinpublicaties zijn online te bestellen en zijn te koop
tijdens de openingstijden van de tentoonstellingen in de
Melkfabriek. De genoemde prijzen zijn exclusief eventuele
verzendkosten.
IPMAP2021 catalogus nog enkele voorradig (€6,00)
IPMAP2022 catalogus (€10,00)
De lijn waaiert uit (€15,00)
Catalogus Mirror - face to face (Grafeinprijs €15)
Dodog Soeseno - ontmoeting in een stroom van beelden
(15,00)
Catalogus Druk&Proef (€5,00 zo lang de voorraad strekt).

Publiciteit
Graag ontvangen we krantenartikelen of foto's over
grafiekactiviteiten die jij organiseert of bezoekt tijdens
Grafiek2022 en korte verslagen van je ervaringen. Deze
informatie kunnen we gebruiken voor het Grafeinsymposium
in 2023 en voor Grafiek2025.
Er zijn nog een aantal papieren programmaboekjes
verkrijgbaar voor locaties die in november open zijn. Op de
website van Grafiek2022 staat de actuele informatie.
Reminder: open ateliers kunnen een eenmalige
materiaalvergoeding van €25 ontvangen voor hun
demonstraties en workshops tijdens grafiek2022. Lees meer
hierover via bovenstaande link.

Wij wensen je nog veel
mooie ontmoetingen
tijdens Grafiek2022.
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.

