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T

wee curatoren die met passie deze tentoonstelling hebben mogen samenstellen,
maar bovenal zelf (grafisch) kunstenaar zijn. Dat is natuurlijk een voorrecht, maar
vooral ook een mogelijkheid om zelf te groeien. Je zit dicht op de (schilders-)huid van
andere kunstenaars die met dezelfde herkenbare liefde hun grafische werk benaderen.
Maar allemaal zo anders, zo eigen. Je kijkt objectief naar de techniek en het materiaalgebruik en subjectief naar de inhoud. Grote gedachten. Wat willen ze vertellen met
hun werk. Vijfenzestig kunstenaars en dus vijfenzestig ego’s die het allemaal verdienen om gezien te worden.
Het diepe zwart van de inkt op het smetteloze witte papier. De korrelige lijn van het
lithokrijtje of het weerbarstige hout waarin een guts zijn weg zoekt. Traditie naast
experiment, behoudend naast uitdagend, klein formaat naast wandvullend, intiem
moment naast groot gebaar.
Gedrukt op papier, maar ook een vier meter hoog vilten object in de ruimte. Grafiek
als uitgangspunt, grafiek als inspiratie. Het kader is opengebroken, wat ons betreft
voor altijd. Grafiek is meer dan de gedrukte prent aan de muur.
Bij de editie van PulchriGrafiek in 2012 hebben we onder het motto ‘waar ligt de
grens’ deze al opgezocht, maar in de tentoonstelling ‘Grafiek en Ruimte’ spat de spanning af van het werk dat een relatie aangaat mét deze ruimte, in de breedste zin van
het woord.
Bijna tweehonderd werken op ruim zevenhonderdvijftig vierkante meter grondoppervlakte en muren van vijf meter hoog. Uitdagend en spannend. We zijn trots op het resultaat, we hebben er een geweldig geheel van kunnen maken, een waar ‘Kunstwerk’,
ons Kunstwerk; een Huis vol grafici in een van de mooiste kunsthuizen van Europa.
BAM! Het slaat in als een bom. Het komt zo bij je binnen. En het smaakt naar meer,
laat van je horen. Grafiek Moet!
Maayke Schuitema | Marijke Verhoef
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Voorwoord

De Stichting Ilse Boon Fonds is door mevrouw Mr. Dr. Ilse Boon tijdens haar leven opgericht. Zij was
zelf voorzitter van de stichting. Deze Haagse advocate uit een Haags kunstenaarsgeslacht kreeg de
liefde voor de kunst met de paplepel ingegeven. Haar vader was de beeldend kunstenaar Jan Boon sr.
Haar broer - Jan Boon jr. - is een bekend filmer. Toen Ilse Boon in 2005 overleed is haar erfenis ten
gunste van de Ilse Boon Stichting gekomen. De stichting heeft als doelstelling de kunst en cultuur te
bevorderen, met name door de ondersteuning van kleinschalige kunstprojecten.
Het bestuur bestaat uit de volgende vijf leden, Mr. W.B. Teunis (voorzitter), Mr. C.R.N. Monterie
(secretaris), Mr. C. Molenaar (penningmeester), mw. J.A. Rijnveld-Stortenbeek en Ir. R. Pfähler.
Het bestuur van Pulchri is de Stichting Ilse Boon Fonds zeer erkentelijk voor de ondersteuning van de
Pulchri Grafiek-tentoonstelling en de instelling van de Ilse Boon Grafiek-prijs.

STICHTING ILSE BOON FONDS

‘Volg je dromen!’

D

e derde Pulchri Grafiek-biënnale is een droom die werkelijkheid wordt. Wat in 2010 - op initiatief van oud-Pulchri voor-

zitter Siebrand Weitenberg - op bescheiden schaal begon als een
biënnale van beperkte omvang is uitgegroeid tot een Grafiekbiënnale met landelijke betekenis. Aan deze Biënnale is een prestigieuze Grafiekprijs verbonden die door een deskundige vakjury
wordt toegekend. Hier stopt de ambitie echter niet. De droom is
nog niet ten einde, want de volgende stap die wordt gezet is de organisatie van een internationale Grafiek-Biënnale. De curatoren
van deze editie - Maayke Schuitema en Marijke Verhoef - hebben
een indrukwekkende en inspirerende Grafiek-Biënnale samengesteld. Het smaakt naar meer en ik hoop dat ze de droom blijven
volgen. De Braziliaanse schrijver Paulo Coelho schreef daarover
dat ‘nooit een hart heeft geleden door het volgen van een droom,
want elke seconde van die zoektocht is een seconde in contact
met het goddelijke en de eeuwigheid’. Daar gaat kunst volgens
mij over. Een droom volgen en daarmee een vonk doen overslaan.
Door die droom met anderen te delen, worden ook anderen

De Pulchri Grafiek-Biënnale 2014 Grafiek & Ruimte is mede dankzij een financiële
bijdrage van Stroom Den Haag mogelijk geworden. Door die bijdrage werd het
mogelijk om een aantal Haagse kunstenaars (Annemarie Petri, Inez van Dillen,
Jadranka Njegovan, Jurjen Ravenhorst, Margot Rood, Jos de l’Orme, Hetty van der
Kloot en Ton Martens) uit te nodigen om aan deze biënnale deel te nemen en ze in de
context van deze biënnale een platform te bieden om hun recente werk aan het publiek
te tonen. De directie wil hiermee Stroom graag nog eens bedanken voor de steun die
Pulchri de afgelopen jaren mocht ontvangen voor de organisatie van speciale projecten.

geraakt en geïnspireerd. Dat blijkt onder andere uit de onbaatzuchtige steun die Pulchri kreeg om deze editie van de GrafiekBiënnale te realiseren. Dankzij de bijdragen van de Mr. Ilse

BoonStichting, Stroom Den Haag, het M.A.O.C.
Gravin van Bylandtfonds en de prettige samenwerking met
de directie van Den Haag Centraal kunt u zich ter voorbereiding op een bezoek aan de Pulchri Grafiek-Biënnale met deze
gratis Grafiekkrant al orienteren op de tentoonstelling en na een
bezoek nog eens rustig nagenieten van het gebodene.

De or ga ni s at o re n

De Biënnale toont een overzicht van de uiterst gevarieerde en
levendige manier waarop kunstenaars tegenwoordig de grafiek
benaderen. Daarbij bewegen de kunstenaars zich (altijd?) op de
rand, aan de grenzen van het mogelijke en het denkbare en
vragen zij om reflectie op de verbeelding van hun ideeen. Ik hoop
dat deze krant u inspireert om zelf te komen onderzoeken wat
grafiek u anno 2014 heeft te bieden. Dat deze bijzondere
Biënnale in Pulchri plaatsvindt, is natuurlijk geen toeval. Een
kunstenaarsvereniging die is voortgekomen uit het volgen van
een droom dient zijn kunstenaars natuurlijk ook in deze tijd die

V. l.n.r. Sa sk i a Mo nsho uw er, Ma r i j k e Ve r ho e f , Di c k B ro ng e rs en

mogelijkheid te bieden.

Maayke Sc huit e ma in d e b e st uur sk ame r v a n Pul c hr i .

Dick Brongers
Zakelijk directeur Pulchri Studio
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Op een mooie zaterdagochtend ga ik op atelierbezoek bij Tom Kok (1987) en Jan Willem Deiman
(1986). Zij delen een atelier in een Utrechtse buitenwijk vlak bij het buurtschap De Meern. Ik reis met
Door: Sa sk i a

M o nsho uwe r

het openbaar vervoer en kijk naar de grasgroene omgeving vol loodsen en bedrijven die langs de
kaarsrechte asfaltweg liggen. De inrichting van het landschap doet me enigszins denken aan die van
de Haarlemmermeerpolder, ook daar is alles nieuw en schoon: Teletubbieland. Het is herfst. In de

Grafiek, Ruimte en Beeldende Kunst

grote overslaghal waar ooit grondstoffen voor
cosmetica werden opgeslagen, raken we onmid-

dellijk aan de praat. We wisselen enkele losse opmerkingen uit over architectuur en industrie en beginnen zodoende bij de kern van de zaak. Voor alle drie, want hoewel het werk van beide kunstenaars
fundamenteel verschilt, is er ook sprake van overeenkomsten: Hun gedeelde interesse in technische
en industriële processen is daar één van.
Sas kia Monsho uw e r

is freelance curator en criticus. Zij organiseerde in de afgelopen jaren meerdere grafiekmanifestaties, waaronder de expositie
‘Anno 2005’, naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van het inmiddels opgeheven Grafisch Atelier Utrecht (GAU) en in 2013, Make a Move, een manifestatie
van Grafiek Amsterdam. Voor de Puchri Grafiek Biënnale 2014 werd zij door de organisatie aangetrokken als adviseur: www.monshouwereditions.nl

ln wedloop met
de tekenmachine
O

Tom Kok | In Concordance with the
Cones: The Stack / In Overeenstemming met de Kegels: Stapelen, 2013, Installatie, vilt
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ok het thema van de Pulchri Biënnale 2014
Grafiek & Ruimte verwijst naar architectuur en
industrie. In de hedendaagse nieuwbouw worden met regelmaat verschillende druktechnieken toegepast, denk bijvoorbeeld aan de enorme fotocollage van
Arno Coenen en Iris Roskam aan de binnenkant van het
dak van de nieuwe markthal in Rotterdam. En omdat
(vrijwel) alle drukmethoden mechanische processen
zijn, zijn zij nauw gelieerd aan industriële productieprocessen.
In de werkkamer van Deiman, een kleine voormalige
kantoorruimte achter glas, raap ik een folder van de
vloer waarop aan de voor- en de achterkant een reeks
schematische tekeningen van rubberprofielen staan.
‘Om af te dichten of als stootrand’, lees ik.
‘Is dit ook een van de tekeningen die je voor je werk
gebruikt?’
Deiman pakt de folder, vouwt het ding open en legt het
op het toetsenbord voor het beeldscherm neer.
‘Niet concreet, maar het zijn natuurlijk wel vormen die
mij interesseren. Wat zou dit voor rubber zijn?’, vraagt
hij aan zijn collega.
Kok kijkt over mijn schouder mee en noemt de chemische samenstelling op. Er is één stof waar hij niet direct
op kan komen: ‘Dan zou het eigenlijk moeten glanzen
zoals de kunststoffen rand van het scherm, hmmm …
Het zal wel iets ander zijn!’

IN DE KERN EEN INDUSTRIËLE TECHNIEK

Tom Kok en Jan Willem Deiman zijn twee jonge kunstenaars die de Pulchri Grafiek Biënnale 2014 deelnemen.
Beide studeerden aan de HKU (de Hogeschool voor de
Kunsten in Utrecht)en deden daarna een vervolgopleiding. Zij staan met hun werk model voor de manier
waarop een markante groep hedendaagse kunstenaars
grafische technieken gebruiken. Op de eerste plaats
vanwege de nieuwe artistieke wending die zij geven
aan de moderne, abstracte kunst van het begin van de
vorige eeuw.
Op de tweede plaats vanwege de rol die reproductie- en
druktechnieken in hun oeuvre spelen. Deze staan zij aan
zij met technieken zoals fotografie, stansen, (laser)snijden en (computer)printen. Zij vormen slechts één cluster van de handvaardige en mechanische
methoden die zij gebruiken. Dat is een verschil met
‘vroeger’. Naast hout en linoleumsnede, gravure, ets en
steendruk die in het verlengde van de schilder- en tekenkunst staan omdat de tekening meestal met de hand
werd aangebracht, staan allerlei fotografische en filmische reproductietechnieken. Media die door jonge kunstenaars vrijelijk gecombineerd worden.
‘Maken jullie ook grafiek?’, vraag ik.
‘Het is maar hoe je het bekijkt’, luidt het antwoord. ‘We
werken met grafische technieken en drukwerk heeft een
plek in de installaties die we maken. Het komt voor dat
we prenten maken die als het ware een samenvatting
tonen van de inhoud van ons werk.’
Dit antwoord is exemplarisch voor kunstenaars die met

Jan Willem Deiman | Outlines of the
Shadow of the Shadow of the Contents
of the building / Omtrek van de schaduw van de schaduw van de Inhouden
van het gebouw, 2014
Primer en spray op gegalvaniseerd aluminium

Tom Kok | In Concordance With the Cones /
In Overeenstemming met de Kegels (detail), 2013
Dit werk bevat elementen van het diagram van het
‘kennisboomsysteem’ dat Gregg Henriques ontwikkelde om weer te geven hoe kennis zich in de loop
van de tijd ontwikkelt en stapelt. Tom Kok focust op
de esthetische aspecten van dit diagram en diagrammen in het algemeen.

Jan Willem Deiman | The Possibilities of an Alphabet /
De mogelijkheden van een alfabet, 2014
Gesso, acryl, olie, spuitverf, lak, inkt, aluminium, staal, koper, hout, gips, rubber, doek

druktechnieken werken en / of regelmatig prenten drukken: Het gaat niet om de techniek, maar om de inhoud
en het artistieke resultaat. Of je nu simpele technieken
gebruikt zoals de frottage (of rubbings) van Ton Martens
(1946) en de houtsnedes van Rob Voerman (1966), óf
complexe technieken gebruikt zoals Stefan Hoffmann
die onder andere zeefdrukken op glas aanbrengt en
Martijn Sandberg (1967) die aluminium stanst, werkt
met lichtgevende verf – al jaren voordat Daan Rosegaarde met zijn lichtgevende fietspaden kwam – en voor
één opdracht zelfs munten sloeg en ontwierp.
De relatie tot de inhoud is de reden dat de Pulchri
Grafiek Biënnale in 2014 voor de eerste keer een thema
kreeg. De organisatie hoopt op deze manier beter aan te
kunnen sluiten bij nieuwe artistieke ontwikkelingen.
Ton Martens is dus uitgenodigd omdat hij rubbings
maakt – een vel papier wordt op een oppervlak gelegd
waarna het met pigment of grafiet wordt ingewreven
zodat er een afdruk van het; hij tast het oppervlak van
gebouwen af en maakt een zintuiglijke ervaring van de
ruimte en de muren waarneembaar. En ook Martijn
Sandberg is behalve vanwege zijn materiaalgebruik
gekozen, vanwege zijn bijzondere visie op binnen- en
buitenruimtes. Via brailleachtige teksten, een schrift vol
gaten in plaats van verhogingen, benadrukt hij het gemeenschappelijke en communicatieve aspect van de
openbare ruimte.

MALEVICH EN RODCHENKO, STRUYCKEN EN BONIES…
GRAFIEK EN ARCHITECTUUR

Wanneer je naar de inhoud van de werken van de Biënnale kijkt, zou je een tweedeling kunnen maken. Er zijn
kunstenaars die voortbouwen op de abstracte traditie en
kunstenaars die de figuratie en de menselijke figuur als
uitgangpunt nemen. Waarbij ik wil aantekenen dat ik de
kunstenaars niet in hokjes wil duwen, maar enkel
probeer om een aantal nieuwe ontwikkelingen te beschrijven.
De abstracte route start aan het begin van de vorige
eeuw, bij kunstenaars Kazimir Malevich (1879 – 1935) en
Alexander Rodchenko (1891-1956), bij suprematisme,
constructivisme en agitprop, kortom de moderne kunst
die langzaam fotografische en ruimtelijke aspecten toelaat. Ook de (Nederlandse) Stijl en Bauhaus hebben een
vernieuwende visie op architectuur en de omgang met
materialen. Eigenlijk zijn vrijwel alle tot nu toe genoemde kunstenaars op de een of de andere manier
door hen beïnvloed, ook Stefan Hoffmann en Martijn
Sandberg, en voorgangers als Peter Struycken (1939) en
Bob Bonies (1937). Op dit moment geven jonge kunstenaar het modernisme een nieuwe draai, wat ik aan de
hand van het werk van Jan Willem Deiman wil laten zien.
Deiman maakt werk gebaseerd op modellen van verschillende aard. Het kunnen computermodellen zijn,
maar ook tekeningen, tabellen en andere representaties.
Maar op dit moment is hij vooral in de ban van één specifieke tekening: een ontwerptekening voor de Walt Disney Concert Hall in Los Angeles van de postmoderne
Londense architecten James Stirling (1926-1992) en Mi-

chael Wilford (1938). Het is een tekening van een treffende eenvoud van een gebouw dat uit een aantal lage
cilinders bestaat. De vorm wordt met enkele scherpe,
schematisch weergegeven schaduwen benadrukt. Deiman maakte op grond van de tekening een maquette,
gevolgd door een sculptuur die alleen uit de fictieve
schaduwen is opgebouwd. Die schaduwen functioneren
in daarop volgende werken als losse vormen, waarin je
het alfabet kunt lezen, wat hij in enkele risoprints verbeeldt.
De keten die Deiman volgt is fascinerend; een tweedimensionaal beeld, wordt driedimensionaal, het totaal
wordt uiteengenomen en er ontstaan losse vormen, die
hun oorspronkelijke functie en betekenis verliezen, om
associatief een nieuwe betekenis te krijgen, die als een
blokkendoos, een letterdoos functioneert. Kortom het
werk is zowel abstract als concreet, maar in een andere
volgorde dan voorheen. Tom Kok speelt een soortgelijk
spel en neemt, abstracte, absurde wetenschappelijke
ideeën en schema’s als uitgangspunt. De vormen maken
zich los van de oorspronkelijke betekenis, een patroon
dat je ook bij andere jonge kunstenaars ziet.
Louis Reith (1983) maakt bijvoorbeeld fotocollages van
doolhoven, een mozaïek van foto’s van tuinen en architectuur die speels wisselen van formaat. Ook het materiaal van de drager verandert. Tweedimensionaal werk
wordt plat, klein werk groot en omgekeerd. Mogelijk
speelt het een rol dat Reith oorspronkelijk vormgever is,
evenals Ton Martens. Alsof vormgevers zich sterker bewust zijn van het gegeven dat je inmiddels alle mogelijke
beelden op alle mogelijke materialen printen kan. Maar
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Martijn Sandberg | Angel / Engel | 2012 | 100 x 100 cm |
Geperforeerd aluminium

Louis Reith | Nachttuin 8 | 20,5 x 27,7 cm |
Collage van gevonden boekpagina’s

Louis Reith | Zonder titel | 2013 | 50 x 50 cm |
Collage van gevonden boekpagina’s en gekleurd papier

misschien is die conclusie oppervlakkig. Er is een
tweede verklaring mogelijk die op een ander niveau naar
technieken en automatismen verwijst.
MACHINES EN HANDVAARDIGHEDEN;
LOGARITMEN EN TOEVAL

De toegenomen aandacht voor abstracte patronen, kan
ook vanuit een ander startpunt worden verklaard. Namelijk met een verwijzing naar automatismen, die zowel
lyrisch en onderbewust kunnen zijn, zoals de druipers
van Jackson Pollock (1912-1956), als systematisch en
wiskundig, zoals in de Nulkunst van onder andere Jan
Schoonhoven (1914-1994). De hedendaagse beeldende
kunst en grafiek lijkt ook sterk door deze stromingen
beïnvloed. Ik zie de tendens terug in de lange kleurrijke
reeks experimenten van bijvoorbeeld Koen Taselaar
(1986). En ik zou ook de lange reeks tekenmachines die
ik inmiddels voorbij zag komen, tot deze ontwikkelingen
willen rekenen.
Op de Kunstvlaai van 2013 bracht het Amsterdams Grafisch Atelier (AGA) het Belgische duo Indianen, die een
simpele tekenmachine maakten door een computerprogramma aan een matrix te koppelen. Een eenvoudig potlood wordt door een machine over het papier getrokken.
Jeroen Diepenmaat (1978) maakte in 2013 een hele
eenvoudige: drie krijtjes rood, blauw, geel die aan een
stangetje vastzitten, aangedreven door een kleine elek-
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Jeroen Diepenmaat | RBY | 2013 | Installatie met elektromotor en krijt

tromotor die aan het plafond hangt; ze trekken drie
cirkels op de vloer. Daniel Berio (1978), een ontwerper
en programmeur uit Italië die deelnam aan het wetenschappelijk programma van de Koninklijke Academie
(KABK) in Den Haag, maakte meerdere heel complexe
machines. Wat Mickey Mouse in de Jaren 80 was, hij
kwam voor op vele schilderijen, is de tekenmachine nu.
De opleving in de interesse voor mens en machine, vrije
hand en systematiek is geen toeval, maar sluit aan bij de
nieuwe digitale mogelijkheden: Met alle aandacht voor
de logaritmen die aan computerprogramma’s ten grondslag liggen, is een hernieuwde aandacht ontstaan voor
wat creativiteit binnen een vastgesteld stramien betekent. Is handwerk nog nodig als machines en computers
alles kunnen?
‘Oulipo’ (Werkplaats voor potentiële literatuur), een los
verband van Franstalige schrijvers en wiskundigen dat in
1960 werd opgericht, vindt van wel. Georges Perec
(1936-1982) die zich in 1967 bij het gezelschap aansloot, liet zien hoe je literatuur kan maken zonder een
enkele e in de tekst te gebruiken (De roman ’t Manco /
La Disparition uit 1969), of door spelletjes in je tekst te
verweven. Meer recent is het voorbeeld van ‘Conditional
Design’, een vormgeversgroep die spelletjes bedacht
om te kijken hoe je op basis van eenvoudige regels
zaken vorm kunt geven. De animatiefilmer Johan Rijpma
(1984) gebruikte deze achtergrond om bijzondere stopmotionfilms te maken. En zo is ook het abstracte werk

van zowel Peter Struycken te begrijpen – die in Nederland als een van de eersten computers voor zijn kunst
gebruikte - als dat van vele jonge grafici.
DE MAAT DER DINGEN …

Dat in deze tekst veel aandacht wordt besteed aan de
abstracte kunst wil niet zeggen dat figuratie tijdens de
Puchri Grafiek Biënnale 2014 geen rol speelt. Integendeel. Er is immers ook een grote groep kunstenaars die
binnen- en buitenruimtes, stedelijke gebieden en mensfiguren verbeeldt. Maar ook hier is veel veranderd. Wanneer een tekenaar of schilder grafiek maakt, lijkt het al
snel een klassieke prent, maar vaak spelen mediabeelden bij de bemiddeling een belangrijke rol. Als voorbeeld
twee groten, die met hun werk een duidelijke uitpraak
doen. Luc Tuymans brengt de relatie tussen schilderkunst en fotografie tot uiting in de titel ‘De Diagnostische Blik’, Marlene Dumas noemt haar tentoonstelling in
het Stedelijk Museum van Amsterdam ‘The Image as
Burden’. Het zijn indicaties van de manier waarop vrijwel
alle figuratieve beelden nu aan foto’s en fotografische
technieken gelieerd zijn. Ook als de kunstenaar de beelden met de hand heeft getekend of gesneden. Mens en
landschap, mens en urbanisatie en mens en fotografie.
Hoe lang zal de mens nog maat der dingen zijn? Groot,
groter, groots: prenten met de hand en met de machine
gemaakt, automatisch, machinaal en surreëel.

De Gra
fische
W
erkpla
bestaa
ats
t veert
ig jaar
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e Stichting Grafische Werkplaats in Den Haag is een

che met de tekst ‘wij drukken bij de Grafische Werkplaats’ waaron-

productiewerkplaats voor beeldend kunstenaars, grafici,

der Pat Andrea, Bob Bonies, Dennis Koot, Navid Nuur, Elisabeth

fotografen, vormgevers en andere belangstellenden. De

de Vaal, Eugène van Veldhoven en Zeloot.

werkplaats staat bekend als een van de weinige werkplaatsen in
Nederland met faciliteiten voor groot formaat zeefdruk, litho, etsen,

Op initiatief van de gemeenteraad heeft de Grafische Werkplaats

hoogdruk en textieldruk. Daarnaast zijn er twee analoge risografen

gelukkig weer subsidie gekregen voor de huidige kunstenplanperi-

en een zwart/wit doka.

ode. Minder, maar de deuren konden open blijven.

Je kunt er bijvoorbeeld een werkplek huren als je wilt zeefdrukken

Sinds twee jaar is een grotendeels nieuwe beheerdersploeg aan de

of je een workshop volgen, zoals tijdens de populaire Monday Prin-

slag. Jurjen Ravenhorst staat borg voor de continuïteit en coördina-

ting Club-avonden. Daarnaast zijn er regelmatig exposities, demon-

tor Carola van de Heijden en beheerder Annika Syrjämäki zorgen

straties of lezingen.

voor nieuwe impulsen. Het textielfestival Analog 2014 is zo’n
nieuwe impuls. Ter ere van het veertig jarig bestaan werd in sep-

1974-2014

tember 2014 dit festival georganiseerd met exposities, masterclas-

De Grafische Werkplaats is opgericht in 1974. De werkplaats is

ses, performances, workshops en lezingen. Het festival stond in het

ontstaan als een kunstenaarsinitiatief. Begin jaren zeventig van de

teken van het bedrukken van textiel op het snijvlak van mode, de-

vorige eeuw hebben de Haagse grafici John de Rijke, Adelbert

sign en beeldende kunst en tussen analoge en digitale technieken.

Foppe, Barney de Krijger, Joost Albronda en Paul de Koning het initiatief genomen om een grafisch atelier op te zetten. Bevlogen kun-

Risograaf

stenaars die diverse grafische technieken beoefenden; vaklieden

Een van de apparaten die de werkplaats heeft, is een analoge riso-

die hun passie wilden uitdragen.

graaf, een stencilmachine. Tijdens het festival Analog werden de fly-

Met eigen apparatuur en door de toenmalige Jacob Marisstichting

ers op een hypermoderne variant gedrukt, maar de oude besjes in

mogelijk gemaakte aanschaf van apparatuur ontstond aan het

de werkplaats doen het best. Hoewel de mogelijkheden beperkt zijn

Groene Wegje een plek in Den Haag waar je de diverse grafische

(bepaald formaat en kleuren) biedt het veel mogelijkheden voor

technieken kon beoefenen.

zowel beeldend kunstenaars als designers en kan het werk opleve-

In 1974 werd de Stichting Grafische Werkplaats officieel op-

ren, dat meer is dan alleen een reproductie van bestaand werk.

gericht. Al snel bleek de werkplaats aan het Groene Wegje

0
4

te klein en werd uitgekeken naar een nieuwe plek. Dat
werd Prinsegracht 16.

Wat is een risograaf?
Een risograaf is een stencilmachine waarbij van een ontwerp op papier via een glazen plaat een master wordt gemaakt. Deze master

Gedurende veertig jaar Grafische Werkplaats

bekleedt als het ware een kleurendrum met inkt. Het ingevoerde pa-

hebben honderden kunstenaars gebruik gemaakt

pier wordt langs de master gevoerd terwijl de drum met hoge snel-

van deze faciliteiten. Lang heeft ook Grafiekwinkel Inkt

heid roteert en zo het beeld afdrukt op het papier.

voor de presentatie van grafiek gezorgd. Eerst in de voorruimte op

Prinsegracht 16, later onder het oude stadhuis en nog later als

Riso-expo en -workshop

buur. Jammer genoeg is deze presentatieplek er niet meer. De

In de werkplaats is vanaf 26 november een risowall te zien met

werkplaats ziet mede daarom het ook als haar missie om grafische

riso’s van kunstenaars en ontwerpers onder wie Viktor Hachmang,

kunsten of werk waarbij grafische technieken zijn gebruikt, tentoon

Erik-Jan Ligtvoet, Ton Martens, Jordy van den Nieuwendijk, Jurjen

te stellen en deze onder de aandacht van het publiek te brengen en

Ravenhorst, Stephanie Scholte en Julian Sirre.

het gebruik van grafische technieken te stimuleren.

En krijg je zin om ook zelf aan de slag te gaan op de risograaf? Dat
kan. Ton Martens geeft speciaal tijdens de Grafiek Biënnale twee

De tijd heeft bewezen dat er een behoefte is aan een voorziening in

korte workshops.

Den Haag waar kunstenaars terecht kunnen als ze één van de grafische technieken willen beoefenen. Dit is wel gebleken toen in 2012

Grafische Werkplaats Den Haag

het voortbestaan van de werkplaats onder druk stond. Ruim zestig

Prinsegracht 16

regelmatige gebruikers van de werkplaats ontwierpen toen een affi-

www.grafischewerkplaats.nl

Workshop ‘Zelf aan slag op de risograaf’ (max. 6 per workshop)
ma. 15 dec. 19.00 - 22.00 uur of ma. 29 dec. 14.00 - 17.00 uur.
Grafische Werkplaats, Prinsegracht 16, Den Haag.
Kosten 35 euro per persoon incl. materiaal.

Ga zelf aan de slag op de risograaf onder leiding van Ton Martens
en ontdek de mogelijkheden van deze machines. Waar moet je op
letten, hoe werken deze machines, wat kan wel en wat kan niet?
Na deze korte workshop kun je zelfstandig aan de slag op deze
machines in de Grafische Werkplaats.

Reserveren verplicht via: info@grafischewerkplaats.nl
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Mo Swillens | Peter Buwalda | 70 x 90 cm | Toyoboprint

Arno Kramer | 2012 | 27 x 30 cm | Litho

Henning Rosenbrock | Cut out | Tekening op kraskarton/rep

Joyce Ennink | Boot op rivier | 2013 | 120 x 130 cm | Gomdruk

Anuli Croon | 2011 | 50 x 70 cm | Zeefdruk

Inez Odijk | Arrangements | 2014 | 135 x 340 | Houtdruk
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Gijs van Noort | Feestpaleis 3 | 35 x 95 cm | Ets aquatint

Dianne Bakker | 24 x 33 cm | Gemengde techniek
Melle Hammer | A voor Ada |
120 x 80 cm | Zeefdruk

productie; zeefdruk op aluminum

Carola Rombouts | Face of history (foreland) | 2013 |
80 x 60 cm | Stempel, linodruk, g-print

Judith de Haas | 50 x 50 x 80 cm | Zeefdruk op plexiglas
Ton Martens | Frottage | 1350 x 1530 cm | Bodem waterreservoir
Watertoren aan het Wantij te Dordrecht, nu Villa Augustus.
Zwart vetkrijt op Chinees papier
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Simon Koene (1946) is kunstenaarslid van Pulchri Sudio,
graficus en als docent in de etskunst jarenlang verbonden
geweest aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Zijn volledige etsoeuvre van meer dan 350 werken is
integraal aangekocht door het Rijksmuseum te Amsterdam.

De grafische technieken kunnen globaal in vier hoofDstukken worDen ingeDeelD: De
hoogDruk, De DiepDruk, De vlakDruk en De sjabloonDruk.

Door: Simo n

Ko e ne

nen van de houtgravure hoger liggen dan de rest,
wordt de houtgravure hoogdruk genoemd.
De linoleumsnede is van nog recentere datum
(20e eeuw) en heeft hetzelfde principe als de
houtsnede. Het materiaal wordt sedert de introductie van het linoleum als vloerbedekking
vooral op scholen en door amateurs gebruikt.

De grafische
technieken
1. De hoogDruk: De houtsneDe,
De houtgravure, De linoleumsneDe
De houtsnede dateert van omstreeks het jaar
1400 en werd gebruikt om boeken mee te illustreren en andere drukgrafiek te maken. De tekening wordt op een blok hout (een plank)
gemaakt en de omgeving van de lijnen met diverse soorten gutsen weggesneden. De lijnen
kunnen met een inktrol worden ingerold en afgedrukt. Omdat de lijnen hoger komen te liggen
dan de rest, wordt de houtsnede hoogdruk genoemd.

De houtgravure is van iets later datum en in
principe een verfijning van de houtsnede. De
houtgravure wordt op kopshout gemaakt, van
een boomsoort met een fijne nerf. Van een tekening op het hout wordt de omgeving van de lijnen met een burijn (een fijn massief gutsje)
weggestoken. De lijnen worden met een inktrol
ingerold en vervolgens afgedrukt. Omdat de lij-

2. De DiepDruk: De DrogenaalD,
De gravure, De pons- of stippelgravure, De mezzotint, De
ets, De aquatint, vernis mou
De drogenaald is de voorloper van de gravure en
dateert van omstreeks het jaar 1400. Bij de drogenaald wordt de voorstelling rechtstreeks met een
scherpe naald in het koper gekrast. Hoewel er
ook wel van een drogenaaldets gesproken wordt,
is het eigenlijk geen ets, omdat er geen zuur en
dus ook geen etsproces aan te pas komt. Door het
krassen in het metaal wordt het koper als een
braam naast de groeven gedrukt. Deze braam zal
bij het afdrukken de (dikke) inkt vasthouden en
geeft daardoor duidelijk herkenbare, vervloeiende lijnen. Omdat de braam door het afslaan
(ontdoen van overtollige inkt) van de plaat en de
druk van de pers snel slijt, kunnen er van een
drogenaald maar weinig afdrukken gemaakt
worden.

Rob Voerman | 5 Green Factory | Litho

Sophia den Breems | Detail, gemengde techniek

Peter Zuur | Interior, gomdruk/gemengde techniek
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De gravure als druktechniek is omstreeks het jaar
1450 uitgevonden. In de wapenindustrie werd ze al
eerder gebruikt, maar niet om prenten mee te
maken. Bij de gravure worden de lijnen met een
burijn rechtstreeks in het koper uitgestoken. De
braam die daarbij ontstaat wordt weggeslepen,
waarna de lijnen met dikke inkt kunnen worden
gevuld en de plaat onder zeer zware druk worden
afgedrukt. Omdat de uitgestoken lijnen dieper liggen dan het beeldvlak, hoort de gravure bij de diepdruktechniek.

De pons- of stippelgravure werd zowel in de zeventiende als achttiende eeuw regelmatig gebruikt,
vooral om reproducties en portretten mee te
maken. Het is een diepdrukmethode, waarbij met
een drevel of ponsoen kleine putjes in de plaat
worden geslagen, die met inkt worden gevuld en
vervolgens afgedrukt.
De mezzotint dateert van omstreeks 1640 en is
door Ludwig von Siegen uitgevonden om reproducties van clair-obscurschilderijen mee te kunnen maken. De koperplaat wordt met een
wiegijzer (een metalen instrument met scherpe puntjes) geruwd en vervolgens in
verschillende gradaties weer
gepolijst om op die manier
verschillende toonnuances te
bereiken. Omdat de meeste
mezzotinten nogal donker
zijn, wordt de techniek ook
wel ‘zwarte kunst’ genoemd.
De etstechniek om prenten
mee te maken dateert van omstreeks het jaar 1500, maar
werd al eerder in het wapenatelier gebruikt. Rond 1600
begon de grote bloei van de
etskunst, waar Holland groot
in is geworden (Rembrandt).
De koperplaat wordt van een
dunne grondlaag (de etsgrond) voorzien, waarin de
etser met een scherpe naald
zijn tekening kan maken.
Daarna wordt de plaat in het
zuur gedompeld en de lijnen
geëtst. Vervolgens worden de
door het zuur ontstane groeven met inkt gevuld, de plaat
afgeslagen (ontdaan van overtollige inkt) en afgedrukt.

De aquatint werd rond 1770 door Le Prince uitgevonden om gewassen tekeningen mee te reproduceren. Het is een toontechniek die door etsers
wordt gebruikt, om verschillende toongradaties
(of kleurvlakken) mee te maken.
Bij de vernis mou-techniek wordt de etsgrond door
toevoeging van schapenvet niet-drogend gemaakt.
Vervolgens kunnen materialen in de etsgrond worden afgedrukt, waarna de plaat wordt geëtst. De
techniek is bedacht om potlood- en krijttekeningen mee te imiteren.
3. De vlakDruk: De lithografie of
steenDruk
De lithografie of steendruk is in 1789 in Duitsland
door Senefelder uitgevonden. De techniek is gebaseerd op het principe dat water vet afstoot. Op de
lithosteen, een zware dikke platte steen, wordt
met vetkrijt of vette inkt de tekening aangebracht.
Daarna krijgt de steen een speciale behandeling
met verdund zuur en Arabische gom, waarna de
steen wordt schoongewassen. Vervolgens wordt de
steen met vette inkt ingerold, waarbij de steen met
een spons wordt nat gehouden, en onder zware
druk afgedrukt. De lithografie is belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de moderne grafische industrie met name de latere offsetdruk.
4. De sjabloonDruk: De zeefDruk
De zeefdruk komt oorspronkelijk uit de grafische
industrie en is in de jaren zestig door de Popartkunstenaars als artistiek medium geïntroduceerd.
Een met gaas bespannen raamwerk, de zogenaamde zeef, wordt gedeeltelijk afgedekt, waarna
de inkt met een rakel door de zeef op het eronder
liggende papier wordt geperst, waarbij de niet afgedekte delen de inkt zullen doorlaten.

Judith de Haas | 100 x 30 x 27 cm | Sculptuur geoxideerd metaaldraad

Klein Formaat Grafiek
Niet veel ruimte in huis, smalle beurs of leuk cadeau geven?
Kijk eens in de gang van Pulchri. Daar hangt gedurende de GrafiekBiënnale veel grafiek in klein formaat en tegen een redelijke prijs.
Iedereen kan kunst kopen

s
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Grafie
1. GRAFIEKMANIFESTATIE | 11 januari - 8 maart
11 januari t/m 8 maart 2015,
Galerie de Ploegh
Pimpelmees 3, Soest
Landelijk Kunstenaarsgenootschap de Ploegh houdt haar traditionele
Grafiekmanifestatie, een grootse tentoonstelling van Multiples. Veel
grafiek, maar ook andere kunst in oplage. Aangeboden worden: etsen,
gravures, litho's, houtsneden en lino's, maar daarnaast ook andere
werken die in oplage gemaakt worden, zoals keramiek, foto's, sieraden
en kleinplastiek.
Traditiegetrouw is er tijdens de manifestatie van iedere kunstenaar een
werk te koop voor een aanbiedingsprijs. Na afloop van de expositie
worden deze werken weer tegen de reguliere prijs verkocht
2. Moti, ‘Museum of the Image’, Breda, Welcome to the Imagesphere
3. Galerie Nouvelles Images, Kees de Goede, Zwarte Sterren-Schaduwen

!
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Dit artikel is in december 2012 eerder gepubliceerd in het eigen orgaan van Pulchri
‘Blad’. Helaas was het toen niet mogelijk dit artikel op te nemen in de Grafiekkrant
die bij de Pulchri Grafiek-Biënnale verscheen. Als postuum eerbetoon aan de auteur
en graficus/prentmaker Henc van Maarseveen (1926 - 2012) is het artikel nu in
deze tweede editie van de Pulchri Grafiekkrant opgenomen.
Henc van Maarseveen studeerde aan de Academie Artibus in Utrecht. Hij was de
ontdekker van schuifdrukken. De graficus stuurt daarbij het proces, maar heeft weinig invloed op wat er gebeurt en daarmee op het eindresultaat. Van Maarseveen
richtte in 1960, samen met zijn collega’s Dirkje Kuik en J.H. Moesman, het

Utrechtse ‘Grafisch Gezelschap De Luis’ op. Zij wilden ‘de luis in de pels’ van de
moderne kunst zijn. Dat heeft hem zijn leven lang gemotiveerd.
Hij heeft gewerkt in Utrecht, Parijs en - na zijn emeritaat als hoogleraar in de
rechtsgeleerdheid - in Gouda. In 1993 was hij medeoprichter van de Vereniging van
Originele Grafiek (tegenwoordig Grafiekplatform VOG), waarvan hij tot het jaar
2000 voorzitter was. Tevens was hij lid van de Grafiek Coalitie Gouda, die sinds
2002 bestaat. Van Maarseveen exposeerde onder meer in Rotterdam, Parijs, Utrecht,
Amsterdam, Laren, Eelde, Leiden en Museum Gouda.

A UTONOME GRA F I EK, EE N SI T UAT I E B E PA LI NG
Kunstbeschouwingen van niet-kunstenaars zijn meestal van weinig praktisch belang voor de
Door: He nc

v an M a a r se v e e n

prentmaker

kunstenaars zelf. Hun eigen posities, verlangens en twijfels komen er zelden aan de orde.
Daarom worden hier vanuit het standpunt van een prentmaker enkele ontwikkelingen beschreven
die kenmerkend zijn voor de huidige positie van de autonome grafiek in ons land.

G

rafische kunst die gemaakt wordt met geen
ander doel dan een uiting te zijn van een kunstenaar, is
autonome grafiek. Als het om
toegepaste grafiek gaat of om grafische vormgeving, als er sociale
of politieke doeleinden beoogd
worden, als het om opdrachtenwerk gaat, kan er wel sprake zijn
van grafische kunst maar niet van
autonome grafiek. Duidelijker
zou het zijn als er algemeen kon
worden gesproken van autonome
prentkunst, maar het woord
prentkunst klinkt velen te ouderwets in de oren. Er is door grafici
altijd wel autonome grafiek gemaakt, vaak naast hun andere grafiek. De meeste prentmakers van
vandaag houden zich echter in
hoofdzaak met alleen autonome
grafiek bezig.

Aantallen

In ons land zijn er meer prentmakers dan prentkopers. Het aantal
prentmakers ligt naar schatting
boven de 500. Het aantal regelmatige kopers is nog geen tien
procent daarvan. De meeste zijn
trouwens verzamelaars en die
richten zich vooral op veilinggrafiek, dat wil zeggen prenten uit
het verleden. Naast de schilders
en tekenaars die zich incidenteel
wel eens aan een prent wagen, is
er de categorie kunstenaars die
zich in het maken van prenten
hebben gespecialiseerd en zich
daartoe ook beperken. Deze categorie kenmerkt zich door ‘multiple jobholding’. Dat wil zeggen
dat men naast het grafisch beroep
een of meer andere beroepen uitoefent. Een halve eeuw geleden
was dat in mindere mate het

grafiek als ‘volwaardige kunst’ te
propageren, betekende dat men
zich miskend voelde. In de jaren
negentig onderstreepte de oprichting van de Vereniging voor Originele Grafiek dat de prentkunst
in het dubieuze vaarwater van de
reproductiehandel dreigde te verzeilen. De recente oprichting in
Amsterdam van de stichting Promotie Actuele Grafiek, die een
bijdrage wil leveren aan het in
stand houden van de grafische
Beeldvorming
kunst en de lithografie in het bijKunstbeoordelaars hebben de ar- zonder, laat een vrees zien dat de
tistieke betekenis van de prentgrafiek misschien op zijn eind
kunst altijd betwijfeld. Hun
loopt.
dominante beeld van grafiek was Ook leeft het beeld dat de grafiek
en is meestal dat van een ambach- de laatste decennia sterk achter de
telijke reproductietechniek.
museumschilderkunst is aangeDat vóór WO II door kunstenaars hobbeld. Dat is echter een verde vereniging ‘De Grafische’ werd draaid beeld. De realiteit was dat
opgericht met als hoofddoel de
wie niet achter de musea aanliep,
geval en sprak men vaak in termen van professional tegenover
amateur. Dat is voorbij.
Er zijn nog wel enkele fulltime
grafici, maar de meeste zijn parttimer. Het onderscheid professional versus amateur heeft weinig
belang meer. Men is zowel professional wat betreft het vak als amateur wat betreft de broodwinning.
Every artist is an amateur (but
not every amateur is an artist).

Stefan Hoffmann | Zeefdruk op glas
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uit de officiële circuits werd gestoten of daar niet aan bod kwam
en in het publicitaire duister
bleef. De kunstautoriteiten hebben in meerderheid niet willen
aanvaarden dat autonome grafiek
een zelfstandige kunstvorm is met
eigen artistieke opvattingen en
doelstellingen. Aan grafische
kunstenaars valt te verwijten dat
zij wat al te inschikkelijk zijn geweest en zich weinig hebben verweerd tegen de miskenning van
hun artisticiteit. Dat heeft echter
ook te maken met de cultuur van
bedachtzaamheid en bescheidenheid die typisch is voor de beroepsgroep. Een ander, meer
terecht verwijt is dat grafici sterker geconcentreerd zijn op de realisatietechnieken van het beeld
dan op de inhoudelijkheid ervan.
Vanuit een vals bewustzijn dat

goede technische vaardigheden
ook goede kunst opleveren.
Veranderingen

Anders dan in de schilderkunst
doen zich in de grafische kunst
veel productietechnische veranderingen voor. Die hebben de artistieke inhoudelijkheid van prenten
nogal eens naar het tweede plan
verdreven. Een voorbeeld is de
opkomst en neergang van de
wandgrafiek. Vóór ongeveer 1750
waren prenten bestemd voor boek
en map. Daarna kwamen prenten
ook als wandgrafiek in gebruik en
kregen ze vooral na 1945 schilderijachtige formaten.
De vraag of de eigen aard van de
grafische kunst geen grenzen stelt
aan de afmetingen van prenten,
kwam niet aan de orde. Het werd
allemaal groter en groter. Ook
kleuriger en kleuriger, om de
schilderkunst te evenaren.
Tegelijkertijd verfijnden de reproductietechnieken zich en werden
schilderijreproducties als originele prenten verhandeld, vaak gesigneerd door de schilder zelf.
Het slot was dat geen leek nog
het onderscheid kon zien tussen
originele prent en reproductie.
Het belang van de originaliteit
van de prent verdween. Fotodruk
en poster drukten de originele
wandgrafiek weg. Die is nu aan
het afsterven en er is een terugkeer gaande naar boek en map. Je
zou kunnen zeggen dat de autonome grafiek in dit opzicht bezig
is aan een proces van inkeer.
Er zijn meer technische veranderingen te noteren. De gravures,
zowel de houtgravure als de staalen kopergravure, zijn niet helemaal verdwenen maar wel goeddeels in onbruik geraakt net zoals
de mezzotint. De lithografie lijkt
op de terugtocht. Nieuw opgekomen zijn onder meer de fotokopie
en de schuifdruk. Maar de grootste technische verandering is zonder meer de digitalisering. Die
wordt in de prentkunst pas zo’n
30 jaar gebruikt en de artistieke
gevolgen ervan zijn niet helder.
Een kernvraag is of de klassieke
technieken zoveel extra’s bieden
voor de beeldinhoudelijkheid dat
zij niet goed te vervangen zijn
door de digitale. Ook dat is nog
onduidelijk.

faël (1483-1520). In 1848
stichtte hij ‘a society to advance
the style and spirit of Italian
painting before Raphaël’. De
mensen die tot de ‘Pre-Raphaëlite Brotherhood’ behoorden of
erdoor werden beïnvloed, noemt
men de prerafaëlieten.
Predigitalen zijn grafische kunstenaars die pleiten voor het behoud van de klassieke analoge
grafische technieken. Zij hebben
geen kritiek op digitale kunstvormen. Die hebben hun eigen,
soms grote, artistieke kwaliteiten. Ze verlangen alleen dat de
oude, analoge methoden die aan
de prentkunst bijzondere karakteristieken en een eigen identiteit
geven, behouden blijven. Het
gaat ze om de drie traditionele
grafische technieken: de hoogdruk, zoals de houtsnede, de diepdruk zoals gravure en ets, en de
vlakdruk zoals steendruk of lithografie. De doordruktechniek zoals
de zeefdruk hoort daar niet bij,
ook niet de sjabloondruk of de
stencildruk. Deze laatste zijn in
de vorige eeuw uitgevonden technieken die niet de karakteristieken hadden die aan de prentkunst
in de 19de eeuw al eigen waren,
zoals de spiegelbeeldigheid. Het
is de vraag of de predigitalen zich
zullen ontwikkelen tot een artistieke ‘beweging’ binnen de grafische kunsten. Dat zal vooral
afhangen van de vraag of zij kans
zullen zien de oude technieken te
gebruiken voor een nieuwe beeldinhoudelijkheid die niet digitaal
kan worden bereikt. Het lijkt
moeilijk maar niet onmogelijk,
zoals niets en alles in de kunsten
onmogelijk is.
Ongelijkheid van kunstenaars

In de politiek wordt de gelijkheid
van de mensen en hun gelijkwaardigheid gepropageerd maar in de
in de kunsten is ongelijkheid het
ideaal! Het ritselt er van de concoursen, prijzen, ballotages. Meer
dan ooit. Men verlangt rangordes
binnen de kunstenaarspopulatie.
De gedachte dat alle kunstenaars
gelijk zouden moeten worden behandeld is allang verworpen: het
gaat om de betere, de beste. Wie
wint er? En kunstenaars zijn zo
volgzaam dat zij inzenden voor
prijzen, zich laten balloteren en
meedoen aan concoursen.
Gebrek aan zelfrespect? Velen
Nieuwe beweging?
Wat waren ook weer de prerafaë- hebben zich ook onderworpen aan
de ballotage voor de huidige
lieten, wat zijn de predigitalen?
De Engelse schilder/dichter Dante Pulchri grafiektentoonstelling!
Daarmee accepteren zij de onderGabriël Rossetti (1828-1892)
linge ongelijkheid als norm en
meende dat de schilderkunst
terug moest naar de tijd vóór Ra- plaatsen ze zichzelf in een hiërar-
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chie van (veronderstelde) kwaliteiten, een hiërarchie die in de
praktijk meestal minder met de
artistieke waarde van hun werk te
maken heeft dan met de aard van
hun netwerken of de artistieke
voorkeuren van de balloteurs. In
de regelmatige Elsevieruitgave
over de honderd bekendste kunstenaars van Nederland komt
geen enkele pur sang graficus
voor. Dat zegt iets over de publicitaire waardering. In het huidige
kunstklimaat dat gedomineerd
wordt door publicitaire concurrentie is er voor de prentkunst
weinig of geen plaats. Op de sociale kunstladder staan grafici bepaald niet bovenaan.
Overvloed

Het enige boek dat een overzicht
geeft van de Nederlandse prentkunst door de eeuwen heen is van
Ad van der Blom, ‘Tekenen dat
het gedrukt staat, 500 jaar grafiek
in Nederland’, uitg. Kosmos,
1978. Een plezierig boek, goed
geschreven, met veel relativering
en humor. Van bijna 35 jaar geleden maar volop het lezen waard.
Een citaat eruit: ‘Er zijn in Nederland sinds 1430 enige tientallen miljoenen prenten gemaakt
...; verreweg de meeste hiervan
bestaan nog: een gedeelte - zeg
ruim een miljoen - zit in prentenkabinetten en musea, de rest moet
dus nog onder de Nederlandse bevolking circuleren.’ (blz.9).
Het grootste deel van die miljoenen prenten is in de 19de en
20ste eeuw vervaardigd. Deze
prentenberg is voor een deel allang bij het oud papier terechtgekomen. Elk jaar overlijdt een
tiental grafici. Die laten duizenden prenten na. Nu de families
klein zijn geworden en men zeker
in de grote steden beperkte woonruimte heeft kan men die prenten
niet bergen en moeten ze geruimd
worden. Dat is de prijs van de

overvloedmaatschappij van nu.
Ook als het werk goed gecatalogiseerd is, wordt het uiteindelijk
toch wegwerppapier. De meeste
autonome grafiek wordt dan ook
ter vernietiging gemaakt. Met een
dergelijke noodlottigheid worden
ook de andere kunstdisciplines
geconfronteerd. Nu steeds duidelijker wordt dat musea en verzamelaars niet in staat zijn om een
voldoende representatieve selectie
van de kunstproductie van vandaag te bewaren voor het nageslacht, ontstaan er vanuit
kunstenaars en samenleving andere initiatieven tot kunstbehoud.
In Pulchri jaargang 2012, nr. 3
werd het project Transferkunst
beschreven. In Den Haag werd
begin 2012 een project weggeefkunst voor bepaalde uitkeringsgerechtigden opgezet. In Utrecht
werd al in 2003 de Stichting
Kunstcollecties Utrecht 19002000 in het leven geroepen. Zo is
er overal in het land wel wat aan
de gang. Deze problematiek is
voor jongere grafici van weinig
belang. Zij zijn nog bezig met het
opbouwen van een oeuvre. Voor
oudere grafici ligt het anders.
Wie boven de vijftig is en zich
niet verzekerd weet van een redelijke afzet van zijn of haar werk,
kan dat gemiddeld genomen ook
verder wel vergeten. Dat doet aan
de gedrevenheid tot en de bevrediging in het maken van prenten
op zichzelf niks af. Niettemin zou
het goed zijn als die grafici zich
wat meer bekommerden om het
uiteindelijke lot van hun werk.
Dat werk behoort tot het cultureel erfgoed en dient minstens
voor een deel voor het nageslacht
bewaard te blijven.
Perspectief

De situatie van de autonome
prentkunst stemt niet direct tot
vrolijkheid. Volstrekt in tegenspraak daarmee is dat er meer au-

tonome grafici zijn dan ooit en
dat hun aantal lijkt te blijven
groeien. Terwijl de meeste academies toch hun grafische afdelingen hebben gesloten. Hoe dat te
verklaren? Ik weet het niet. Maar
als de huidige ontwikkelingen
zich voortzetten zal de grafiek
een nog kleinere kunstniche worden, zonder veel economisch perspectief of externe waardering.
Het zal er al gauw toe leiden dat
grafici zich meer op elkaar gaan
oriënteren en dat zij publiekswaardering zullen proberen te
vervangen door collegiale erkenning. Dan wordt het een zich afsluitende kunstenaarselite die
primair werkt vanuit eigen artistieke behoeften en prenten alleen
laat zien aan een selectief publiek
dat in hoofdzaak uit grafici zal
bestaan. Het zou ook een zich afsluiten kunnen betekenen van de
kunstwereld met zijn economische en quasi sociaal geëngageerde prioriteiten. Bezinning op
de intrinsieke waarden van de
kunst, afkeer van de kunst van de
rijkdom, van de kermiskunst, de
spektakelkunst, de casinokunst,
de kunst als mediasensatie. Zich
onttrekken aan de publicitaire
concurrentie en wat daar omheen
zit: ‘wij doen niet meer mee!’ Het
zou, mits ook de beeldinhoudelijkheid meer typisch grafisch
wordt, kunnen leiden tot een intense bloei van de autonome
prentkunst. Dat hangt af van de
grafische kunstenaars zelf. Het
zou een nieuwe zingeving kunnen
worden, niet zozeer als een l’art
pour l’art maar als een l’art pour
l’artiste. Dat zal geen sociale
waardering noch publicitaire erkenning vinden. Daar hoeft men
ook niet op uit zijn. Naast de bevrediging die het werken zelf en
de collegiale omgang verschaffen,
is er de vage genoegdoening te
weten dat men in een wat verdere
toekomst tot de ontdekking zal
kunnen komen dat er in deze tijd
ook andere kunst werd gemaakt
dan de ‘officiële’. De toekomst
van de autonome prentkunst ligt
dus in handen van ons grafici zelf.
En dat zijn heus de slechtste handen niet.
Het kan echter zijn dat er een andere wind gaat waaien in de
kunstappreciaties. Dat de mode
draait en de autonome grafiek opnieuw publiekswaardering krijgt.
Dan wordt het perspectief althans
voor sommige grafici wat opgewekter. Niet voor mij, want l’art
pour l’artiste is voor mij aantrekkelijk genoeg.
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Wikipedia stelt bij de vraag; wat is grafische kunst het volgende: grafiek (ook: graveerkunst, prentkunst) is een vorm van beeldende kunst
waarbij de kunstenaar gebruik maakt van allerlei druktechnieken.
Ook de afbeeldingen die op deze manieren worden gemaakt (de
kunstwerken) worden grafiek (ook: gravures of prenten) genoemd.

Het trauma dat
zeefdruk heet...
E

en kunstenaar kan verschillende redenen hebben om voor het gebruik van deze grafische technieken te kiezen onder andere:
- Een groter bereik, dat vaak gepaard gaat met grotere afzet, voor
het betreffende beeld;
- Het werk wordt goedkoper door de reproductie en dus voor meer
mensen betaal- en bereikbaar;
- De kunstenaar kan zich in dit medium optimaal uitdrukken.
Toen ik in 1992 als beginnend
kunsthandelaar een aantal edities
wilde laten zeefdrukken van een
bekende Nederlandse kunstenaar
waren de bovenstaande drie redenen ook op mij van toepassing.
Niet vies van commercieel succes
zocht ik een zeefdrukker met een
goede naam in de kunstwereld,
deed een dikke aanbetaling en
vroeg hem of ik het proces mocht
volgen. Hij hield zijn zogenaamde
mythische proces graag verborgen
voor ons stervelingen, slechts een
tipje van de sluier kreeg ik te zien.
Ik voelde me, als handelaar, ondergeschikt maar gebruikte deze
mythe en de geheime processen
als succesvol verkoopargument.

De grafische kunsten, en met name het zeefdrukken, kwamen langzamerhand toch in een kwaad daglicht te staan. Ze werd onderwerp
van heftige discussies; De gedrukte edities stelden handelaar en kunstenaar in staat om grote oplages te creëren voor een relatief lage
kostprijs. De oplages werden hoger waardoor de prenten tot ver in
het buitenland terecht kwamen én met grote marges verkocht konden worden.
Zonder blikken of blozen werden er, naar het beeld van een (bekend)
schilderij, makkelijk 250 exemplaren gedrukt. ‘Chique folderen’
werd het in de wandelgangen genoemd. ‘Advertentiemateriaal’ waarbij de consument de naamsbekendheid duur betaalt in de vorm van
(grafische) kunst aan de muur. Uiteraard hield dat niet eeuwig stand
en ging de mythe aan zijn succes ten onder. Men wilde geen ‘veredelde poster’ meer aan de muur...
Het intreden van de printer leek de redding én de hernieuwde opmars van de van de zeefdruk te zijn. Het werd immers goedkoper om
reproducties op aanvraag uit de printer te laten rollen dan hele edities te zeefdrukken. Het, al dan niet terechte, commentaar op het vervaardigen van veel te hoge producties werd verlegd van zeefdruk
naar prints. De consument begreep dat deze digitale methode niets
met ‘handmatige’ grafiek te maken had.
De veranderingen die dit in de ‘kunstdrukkerij’ teweeg bracht was
groot. Het betekende deels het einde van het kritiekloze zeefdrukken.
De zeefdrukkerijen zochten het artistieke weer op en het ‘folderen’
om een beeld wereldkundig te maken verplaatste zich naar de sociale/digitale media.
De kunstenaars mogen zich nu weer bezig houden met waar ze het
beste in zijn. Namelijk het gebruik maken van een variëteit aan grafische mogelijkheden teneinde die toe te passen in hun kunstwerken.
Tegenwoordig is het zeefdrukken (weer) een methode. Een expressievorm, net als het zetten van een kwaststreek. Alleen het publiek moet
nog genezen van het trauma dat de grote hoeveelheden reproducties
hebben teweeggebracht.
Ronald van den Bos, namens Karl Marx Factory

Rondleidingen tijdens de

Sophia den Breems | Detail object, gemengde techniek

14 | Grafiekkrant 2014

Grafiek-Biënnale
Op woensdag 10 december
om 17.30 uur zal Maayke
Schuitema, beeldend kunstenaar en mede-curator van de
Grafiek-Biënnale 2014, meer
vertellen over deze bijzondere
biënnale ‘Grafiek & Ruimte’.
Rainer Bullhorst, Haags architect, is haar gastheer.
De toegang is gratis.

Natuurlijk kunt u ook op aanvraag met een groep de biënnale bezoeken en een op uw
groep toegesneden rondleiding boeken (5 euro p.p. of 50
euro voor 20 personen). U
kunt u daarvoor aanmelden
via info@pulchri.nl onder vermelding van ‘Rondleiding
Grafiek’. Desgewenst kunt u
deze rondleiding vooraf doen
gaan of besluiten met een
lunch of een drankje in ons
café-restaurant.

28 november 2014
Startschot voor een nieuwe Haagse kunsttraditie
e
Over twee weken is het zover: dan vindt in Pulchri Studio de feestelijke
e uitreiking plaats
ts van de eerste
ende kunstenaars
editie van de Piket Kunstprijzen. De prijzen zijn bestemd voor drie jonge,, veelbelovende
uit respectievelijk de schilder-, dans- en toneelkunst.

De genomineerden voor 2014
4 zijn:
Schilderkunst

Inge Aanstoot - Thomas Rijs
j - Sarah
S
Koning
oning
Dans
ns

Rutkay Özpinar - Joshua
a Junk
Junker
er - Imre van Opstal
Toneel
T
o
oneel

Karel van Laere
v den Berg - Firma MES
aere - Nik van
Uit naam van Frederik
r
rederik
Hendrik Pik
Piket
et (1927-2011), advocaat, Eerste K
Kamerlid
amerlid voor
n groot
grroot kunstliefhebber,
kunstliefhebberr,, zal
z de S
et voortaan elk jaar
de CHU en een
Stichting
tichting mr
mr.. F
F.H.
.H. Pik
Piket
op deze wijze
e drie jonge kunstenaars ondersteun
en en hun werk bij een groter publiek
ondersteunen
onder de aandacht brengen.
Voor
Vo
oor Piket
Piket vormden de prijzen de gedroomde nalatenschap: ze stimuleren de kunsten
.o.
en zullen van blijvende betekenis
e.o.
betekenis zijn voor het culturele klimaat van Den Haag e
Op www.piketkunstprijzen.nl
www.piketkunstprijzen.nl vindt u uitgebreide informatie over prijzen en genomineerden.

Piket
Pik
et Kunstprijzen
Kunstprijzen
is een initiatief van
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20 SEPT 2014 – 1 MRT 2015
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