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We richten ons in de laatste twee maanden van 2021 al steeds meer op de landelijke
grafiekmanifestatie Grafiek2022 die volgend najaar gaat plaatsvinden.
Als voorlopige aankondiging van G22 heeft Grafein dit ontwerp gemaakt, met een uitsnede van
de IPMAP-kaart van Paco Kamil. Dit als aanvulling op de eerdere flyer met informatie over
Grafeinprojecten in 2021 en 2022.
Studenten van de AKI in Enschede gaan ons eind dit jaar verrassende ideeën sturen om een
pakkende presentatie voor G22 te maken en zo meer mensen enthousiast te maken om grafiek
te maken, te kijken en zich te verbazen over de mogelijkheden.
Ook zijn er al enkele projecten ontwikkeld voor 2022 - zowel buiten als binnen Grafiek2022.

International Print Mail Art Project 2022
Na het succes van het IPMAP2021 - See Things in Perspective gaan wij ook in 2022 een
internationaal mailartproject organiseren. Deze keer is het thema: Meeting Up!
In de eerste maanden van volgend jaar wordt het project gelanceerd.

Mirror - Face to Face 2022
De tentoonstelling met het werk van 30 Nederlandse en Italiaanse kunstenaars in Nederlands
vindt plaats in Kunstliefde, Nobelstraat 12a in Utrecht in oktober-november 2022. Grafein zoekt
nog een tweede mooie, goed bereikbare en betaalbare locatie voor dit project.

CreAct
In samenwerking met de stichting Harry van
Kruiningen, AGA LAB en Huis van het boek
heeft Grafein - na gesprekken met
werkplaatsen van kunstacademies - een project
opgezet: CreAct - on Printmaking and the Artist
Book.
Gemma Meulendijks is de projectleider van
CreAct.
Met dit project wil Grafein studenten van
kunstacademies enthousiast maken om kennis
te maken of verder te experimenteren met
grafiek.
Er zijn ook enkele plaatsen voor recent
afgestudeerde kunstenaars.
Op CreAct kun je details van de Open Call
bekijken. Deadline voor aanmelding is 15
december 2021.
In januari/februari 2022 gaat het project echt
beginnen. In november 2022 komt er een
tentoonstelling in Den Bosch.

Masterclasses
Op de vorige Nieuwsbrief hebben enkele kunstenaars al enthousiast gereageerd, zowel om zelf
een Masterclass te geven als ook om een Masterclass te volgen. Als je ook belangstelling hebt,
dan kun je een mailtje sturen naar info@grafein.nl.
In november/december 2021 nemen we contact op met de belangstellenden.

Met vriendelijke groet,
Maria Kapteijns 06 2715 1281
Cisca Poldervaart 06 8196 8725
Maja Anna Chris 06 1994 6719
en Joyce Gabeler 06 1432 7420
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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.

