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Een nieuwe website
Sinds begin dit jaar heeft Grafein een nieuwe website,
gemaakt door Jip Asveld, waar informatie gemakkelijker en
sneller te vinden is. Klein detail is het etsperswiel dat draait en
aangeeft waar Grafein zich voor inzet: het draait om grafiek.
Wie nog geen kijkje heeft genomen op de site nodigen we van
harte uit dit te doen. En we zijn natuurlijk benieuwd naar jullie
reacties.

De lijn waaiert uit
In 1971 schreef beeldend kunstenaar Ad Dekkers de
tekst Over de lijn. Een nog altijd relevante verhandeling over
zijn zoektocht naar de universele waarheid achter de aard en
functie van de abstracte lijn. Met deze publicatie reageren zes
hedendaagse kunstenaars in woord en beeld op zijn filosofie.
Terwijl Dekkers zich in de jaren ‘70 steeds verder beperkte,
laten de makers in De lijn waaiert uit dit nulpunt weer los en
waaieren uit over het kunstenlandschap van nu.
Rogier Arents, Marco Arwert, Véronique Driedonks, Monique
Kwist, Jadranka Njegovan en Leonie van Santvoort namen
deel aan de Masterclass Ad Dekkers en het proces van het
maken. In deze publicatie de resultaten van hun maakproces, met begeleidende teksten van
Maria Kapteijns en Christel Andrik en een essay van Katja Rodenburg. Vormgeving Jadranka
Njegovan, eindredactie teksten Véronique Driedonks. Zie preview.
Het boekje is verschenen onder ISBN 978-90-831-2006-5 en kost €15,00 (€19,10 inclusief
verzendkosten met Track & Trace binnen Nederland). Na ontvangst van de betaling op NL91
TRIO 0379 2999 25 t.n.v. Stichting Grafein sturen we de publicatie snel op naar het adres dat je
aangegeven hebt bij de betaling of in de e-mail.

International Print Mail Art Project
Elke dag is er een nieuwe post te zien op Instagram met
grafiek uit Nederland of landen als Thailand, Duitsland,
Bulgarije, Frankrijk, Italië. Deelnemers uit andere verre landen
hebben ons al laten weten mee te doen, maar de post heeft
nogal wat vertraging denken we.
Ook meedoen? Stuur ons voor 30 april 2021 per post een
werk toe gedrukt op briefkaartformaat (10x15 cm, stevig
papier, minimaal 250 g/m2). Alle grafiektechnieken zijn
toegestaan; ook werk in combinatie met grafiek kan
ingezonden worden. Als je vragen hebt: mail ons.
Het volledige reglement is te vinden op international print mail
art project.

GRAFIEK2022
1 SEPTEMBER T/M
30 NOVEMBER
Deelname en pr
De basisorganisatie van G22 en de pr-plannen beginnen vorm te krijgen.
Een samenvatting van de uitgangspunten:
Iedereen kan zonder kosten meedoen met G22
Wie betaalt krijgt meer pr-aandacht.
Vrienden van Grafein betalen minder dan niet-vrienden.
Grafein verzamelt de gegevens voor G22 via digitale formulieren.
Belangstellenden kunnen zich vanaf nu aanmelden voor G22.
Als algemeen kenmerk van G22 worden een poster en/of een banner ontworpen met
vermelding van G22, Grafein en het logo G22.
Digitale beelden/elementen van de poster en de banner wordt kosteloos (digitaal)
beschikbaar gesteld aan alle deelnemers.
Grafein publiceert in 2022 de ontvangen gegevens digitaal onder G22.
Grafein laat een A5-brochure drukken (148x210mm) met vermeldingen van de activiteiten
per plaats en locatie. Het beeldmerk van G22 wordt op de voorkant van de brochure
getoond.
Op de website is op de pagina Grafiek2022 het aanmeldformulier te vinden en informatie over
de pr-pakketten.

Met vriendelijke groet,
Maria Kapteijns, Cisca Poldervaart en Joyce Gabeler
Stichting Grafein
Tel. 06 1432 7420
www. grafein.nl
info@grafein.nl
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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.

