DANSKE GRAFIKERES HUS D.01.09.2011

Foto: OFF THE WALL
8 kunstneres plakater giver et modspark til byens kommercielle udsmykning.
Danske Grafikeres Hus og i byen. Tid: 01 – 31 august.
METROPOLIS FESTIVAL 2011 / link; http://www.kit.dk/2011/OFF_THE_WALL.html
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DANSKE GRAFIKERES HUS D.01.09.2011
INFO
Kære Medlemmer.
Op til seneste generalforsamling, forår 2011, blev jeg opfordret af bestyrelsen at stille op til
Formand for foreningen Danske Grafikere. Efter længere tids overvejelse, besluttede jeg at
takke ja og som forventet var der ingen modkandidater.
Efter de første møder, må jeg tilkendegive at jeg ikke har fortrudt, selvom første store opgave
var den årlige driftsansøgning. Vi har i skrivende stund ikke har fået svar på ansøgningen.
At jeg ikke har fortrudt, er at der i Huset i Sølvgade for tiden er en dynamik og engagement fra
alle i bestyrelsen, som man sjældent møder. Dette er ikke et engagement, hvor der fejes foran
egen dør, men en solidarisk samhørighed, om at fortsætte tidligere bestyrelsers fornemme
arbejde og yderligere styrke foreningen gennem nye tiltag, herunder GRAFIK:VEN, udvide
Hjemmeside , Koldnålsprisen mm. Samtidig med dette kører jubilæumsudstillingen fra sted til
sted overalt i udlandet, og må siges at være en kæmpe succes.
Alle medlemmer skal have en stor tak for fortsat, gennem det årlige kontingent, at støtte op
om foreningen. Det er trods alt kontingentet, der er med til at foreningen overhovedet kan
eksistere, og holde fogeden fra døren. Jeg kan kun opfordre til at i fortsætter med dette og
selvom man måske ikke umiddelbart kan mærke en direkte personlig effekt, er du som medlem
med til at holde en sund og dynamisk forening, herunder Danmarks ældste kunstnerdrevne
udstillingssted, i live. Jeg håber at i alle fortsætter som medlemmer og når girokortet dumper
ind af brevsprækken for 2012, betaler med en vis stolthed – og meget gerne rettidigt, tak.
DG viser samfundets egocentrering baghjul og cykler på frihjul ud af frivilligheden
og solidaritetens solbeskinnede landevej!
R. Danø
/ Formand DG 2011
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DANSKE GRAFIKERES HUS D.01.09.2011
NYE MEDLEMMER

Vi byder Velkommen til: Sara Kathrine Thiessen, Sian Kristoffersen, Emil Salto, Rasmus Rosengaard, Simon Væth,
Dorte Buchwald, Signe Visnek, Jesper Dyrehauge, Lise Harlev, Hesselholdt og Mejlvang, Lena Ignestam,
Christina Bredahl Duelund, Gerd Laugesen, Charlotte Troldahl, Natalie Megard og Carsten Hansen og Maria Finn

KONTINGENT

Alle medlemmer der ikke har betalt kontingent for 2011 bedes om at betale det nu!
DG er afhængig af jeres indbetalinger, da det udelukkende er medlemmernes kontingent der betaler vores husleje.
Tak.

BESTYRELSE

Tina Uhrskov er gået på barsel og Anne Marie Ploug er trådt til som vikar.

OPEN CALL FRA NÆSTVED

4 mm eller  40 cm  ... eller alt DERIMELLEM... og husk nu, at vi skal have grafiske tryk fra dig til galleriets
sidste udstilling [40 x 40] – og ikke kun ét  tryk, men mange – rigtig mange – store mængder. Vi udstiller ALLE
tryk fra dig  - og fra alle vores andre medlemmer -  på udstillingen, der åbner  den 29. oktober og slutter den
18. december. Selv om deadline først er den 10. oktober, SÅ LAD OS FÅ DINE TRYK, EFTERHÅNDEN SOM
DU PRODUCERER DEM!
Adresse: Grafisk værksted \ NÆSTVED. Grønnegade Kaserne Kulturcenter. “Sygestalden” 15 C
Grønnegade 110, 4700 Næstved
se øvrig info: www.grafisk-kunst.dk – www.grafisk-galleri.dk - grafisk-kunst@mail.dk

GRAFIK:VEN

Danske Grafikeres bestyrelse ønsker at opstarte GRAFIK:VEN, en ny støtteforening for Danske Grafikere,
der distribuerer og promoverer grafisk kunst på et højt niveau til et bredt publikum.
GRAFIK:VEN vil starte som en abonnementsordning på grafik, der på sigt skal vokse og blive en fast
bestanddel af Danske Grafikere, så både udstillingssted og forening får en mere synlig og åben profil ud af
til. Abonnenter på GRAFIK:VEN vil modtage 2-3 stk. original grafik årligt, mod et beløb på 350,00 kr.
Værkerne vil være på et højt kunstnerisk niveau og udføres af medlemmer af Danske Grafikere, der rummer
200 udøvende kunstnere og i særlige tilfælde en udenlandsk kunstner der har udstillet i Danske
Grafikere. Kunstnere udvælges af repræsentanter fra Danske Grafikeres bestyrelse.
Abonnementsordningen starter til januar 2012, hvor abonnenter vil få tilsendt 1 stk. grafik lavet af
Jens Damkjær Nielsen, modtager af den Gyldne Koldnål 2011.
Der kommer EKSTRA Nyhedsbrev start Oktober med mere konkret info herunder hvervning, link på hjemmeside etc.

HJEMMESIDE NYT

Det er på sidste bestyrelsemøde besluttet at vi på hjemmesiden under Links vil henvise til vores Nordiske
Søsterorganisationer for at styrke samarbejdet med disse og til værkstedsmuligheder i Danmark. Det sidste for
at give medlemmer der ønsker et værkstedsophold en overskuelig platform for de gængse muligheder og da vi
i foreningen ikke selv kan tilbyde dette.
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UDSTILLINGSUDVALG

Svend- Allan Sørensen har valgt at træde ud af udstillingsudvalget p.g.a personlige årsager, Malene Hartmann, er
med kort varsel trådt i hans sted og har i samarbejde med Gitte Bach lavet et flot og spændende program for 2012
http://www.danskegrafikere.dk/index.php?n=Udstillinger.KommendeUdstillinger
Udstillingsudvalget består af Gitte Bach (1970) og Malene Hartmann (1974).
Begge er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi og har samarbejdet om flere udstillinger samt om
bogudgivelserne “hybrid” og “Magi”. Udvalget vil primært fortsætte de samarbejdsbaserede vs.-udstillinger, der
vil tage afsæt både i det traditionelle grafiske udtryk og i et mere udvidet grafisk felt. Vi lægger vægt på at det
bliver et alsidigt udstillingsprogram, som spænder vidt indenfor mediet.

KOMMENDE UDSTILLINGER

09 sep til 09 okt - Voyage to the beautiful self
14 okt til 13 nov - Sian Kristoffersen og Sara Kathrine Thiessen
18 nov til 18 dec - Mikkel Niemann og Leonard Forslund

AFHENTNING AF VÆRKER

Fristen for at hente værker fra medlemsudstillingen er 13. november.
Værker der ikke er afhentet inden d 13 november 2011 overgår til Danske Grafikeres Arkiv.

DEN GYLDE KOLDNÅL

Billeder fra overrækkelsen af “ Den Gylde Koldnål” i DG´s Lokaler. Årets modtager var Jens D. Nielsen.
Se flere foto og film : http://www.danskegrafikere.dk/index.php?n=DenGyldneKoldn%E5l.2011
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