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Panta Rhei
Alles stroomt, maar niet altijd zoals we willen. Het Covid-19 virus zette ook bij Grafein een
streep door de activiteiten. Panta Rhei, maar dan anders…. We hebben met name onze
plannen voor 2021 en 2022 verder ontwikkeld.
Grafein heeft in de afgelopen periode ruimte gegeven aan grafische kunstenaars om posts te
plaatsen in de Facebookgroep GrafeinGrafiek en we moedigen grafici aan hier verder mee te
gaan. We zien heel wat moois voorbijkomen. In onze Nieuwsbrief delen we graag afbeeldingen
van onze vrienden.

In Line / Graphic Transformations

In GrafeinGrafiek nieuws van maart 2020 berichtten we over de tentoonstelling In Line in
Eindhoven (n.a.v. de Masterclass Ad Dekkers en het proces van het maken) en de
tentoonstelling Graphic Transformations in samenwerking met Snejhina Bisserova in Sofia.
Beide tentoonstellingen zijn helaas geannuleerd. Wel zullen er publicaties verschijnen.
Hierboven alvast een detail van werk van Leonie van Santvoort voor de publicatie In Line.

GRAFIEK 2022
1 SEPTEMBER T/M
30 NOVEMBER
Grafiek2022
Na de afsluiting van Grafiek2019 met het symposium op 15 februari hebben we de contouren
van Grafiek2022 geschetst. Voor nu hebben we al een thema, een nieuw logo om te
downloaden en een enkele ideeën over de opzet en organisatie.
Thema
Na het thema 'Panta Rhei - verandering, alles stroomt' kiezen we voor 2022 het thema
'Ontmoeting'.
Opzet
Wederom zal drie maanden lang, van 1 september tot en met 31 november 2022 het hele land
bruisen van grafiekexposities, presentaties, lezingen, workshops en andere grafiekactiviteiten.
Organisatie
Een veel gehoorde opmerking zowel in 2016 als in 2019 was dat de (landelijke) pr te weinig
zichtbaar was. Daar zijn we het mee eens, ondanks online-pr, vermelding op de website
Grafiek2019, advertenties, posters en vouwagenda’s die verspreid zijn. Voor 2022 zijn we nu
ruim op tijd om samen met jullie te kijken hoe we pr zo effectief mogelijk kunnen organiseren en
hoe we de kosten dekken die dit met zich meebrengt.
Iedereen wil een uitgebreide goed opgezette pr-campagne voeren die al vroeg in 2022 begint
met persberichten, flyers, een herkenbaar beeldmerk en online media-aandacht.

Wat zijn jouw ideeën over G22?
2022 lijkt misschien nog ver weg. Voor ons is het belangrijk om nu al te beginnen met
inventariseren wat de ideeën en tips van kunstenaars en bezoekers zijn.
Aarzel niet te mailen en ons je reactie te sturen over het thema, de opzet en de organisatie van
Grafiek2022.
Later dit jaar of begin volgend jaar zullen we de plannen verder uitwerken met 'de mensen in het
veld' tijdens face-to-face of on-line Impactmeetingen.

Nu nog te zien

Kunstliefde
Tot en met 30 augustus in Kunstliefde (Utrecht) de ledententoonstelling Zomercollectie ’20.
Met grafiek van Qassim Alsaedy, Dominique Ampe, Maja Badnjevic, Mariaan van den Berg,
Janneke Berendsen, Roel Berg, Petra Berghorst (afbeelding 'Watching the Crowd, ets met
zeefdruk) en vele anderen.

(Geweest) in Eindhoven: Posterproject Hoop

In de stad Eindhoven zijn bij Make Eindhoven v/h Beeldenstorm/Daglicht op initiatief van het
Constant van Renessefonds door 10 kunstenaars grote posters gezeefdrukt in groen en zwart
voor het project Hoop. Ze waren in juli en augustus overal in Eindhoven te zien. Nu nog?
Fotograaf Esther van Waalwijk maakte in haar thuisstudio de fraaie, verstilde foto met een
camera uit 1890. Een jong meisje achter het raam lijkt te communiceren met een kraai op de
vensterbank. "De twee lijken vriendjes, maar tegelijk staat de kraai voor iets donkers. Enfin, vul
zelf maar in in deze tijd."
Bron tekst: Eindhovens Dagblad 12-07-2020 Dieter van den Bergh

Vooraankondiging september en oktober
Spannend en leuk om te volgen is ook het speciale project van Grafiekplatform: Contact in
Coronatijden. Het resultaat zal te zien zijn in september.
25 spotjes kleine grafiek in het Garnizoenskerkje in Ravenstein – organisator Jiri Buunk i.s.m.
Stichting Cultuur Ravenstein vr-za-zo 23-24-25 oktober en vr-za 30-31 oktober 11-17 uur.

Vriend worden van Grafein?
Subsidieaanvragen en crowdfundingacties zijn meestal gericht op kortetermijndoelen. Grafein
wil graag een langduriger relatie aangaan met haar vrienden.
Wie vanaf nu vriend wordt, blijft dat tot eind 2022. Kijk voor meer informatie op Vriend worden.
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