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AKTUEL UDSTILLING VIEW /

MARIA WÆHRENS OG
TOMAS LAGERMAND
LUNDME /
Fernisering Fredag 2. Aug. kl 17-20
MARIA WÆHRENS
www.mariawaehrens.dk
TOMAS LAGERMAND
www.tomasll.dk

GENNEM
BREVSPRÆKKEN
DANSKE GRAFIKERES MEDLEMSUDSTILLING 2013
1. JUNI - 23. JUNI 2012
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FORMANDSORD /

KÆRE MEDLEM
Bestyrelsens konstituering er som følger:
Formand: Rasmus Danø.
Næstformand: Susanne Helweg.
Kasserer: Martin Askholm
Bestyrelse: Lars Heiberg, Gitte Bach, Melou Vanggaard og Åse Eg.
Suppleant: Malene Hartmann
Udstillingsudvalg 2013-15: Magnus Clausen og Peter Larsen.
GENNEM BREVSPRÆKKEN
Tak til alle jer der sendte værker til medlemsudstillingen ”Gennem Brevsprækken” 2013.
Udstillingen blev et fint punktnedslag i hvad foreningens medlemmer går og arbejder med pt.
Billeder fra udstillingen kan ses på hjemmesiden.
Bestyrelsen og Udstillingsudvalget holdt efterfølgende sommerferie frem til d. 2. august
hvor udstillingen Det Kønne Papir af Maria Wæhrens og Thomas Lagerman Ludme åbnede
efterårets udstillingsrække.
PÅ GODT OG ONDT
Danske Grafikeres ”ud af huset” udstilling PÅ GODT OG ONDT på SAK i Svendborg forløb fint og
der var positiv respons fra de besøgende. Tak til jer der gav en hjælpende hånd.
GRAFISK SYMPOSIUM
Danske Grafikere deltog i Grafisk Symposium på Grafisk Værksted i Næstved hvor flere grafiske
værksteder mødtes og udvekslede ideér og erfaringer. Vi takker for initiativet og konstruktiv
dialog. Hvis muligt vil der fremover blive afholdt et årligt organisationsmøde.
UDSTILLINGSPROGRAM
Udstillingsprogrammet for efterår 2013 og forår 2014 er på plads og lagt på hjemmesiden.
Hvis i som medlemmer har mulighed og vil give en hånd med evt ved afbud til pasning af udstillinger e.l vil vi gerne høre fra jer, så vi kan trække lidt på jer også. Ligeledes hvis nogen
sidder inde med ideér til Medlemsudstillingen om 2 år – hvad, hvor og hvordan ville det være
en mulighed for at få indflydelse.
NYHEDBREV
Nyhedbrevet vil ligesom invitationer fremover udkomme på e-post. Følg med på hjemmesiden og DG facebook.
Vi ønsker nye medlemmer velkommen i foreningen.
Med Venlig Hilsen
Rasmus Danø / Danske Grafikeres Bestyrelse
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ANSØGNING / UDSTILLINGER I SØLVGADE

ANSØGNING OM MEDLEMSSKAB
Ansøgning for optagelse af medlemskab i Danske Grafikere, deadline d 1. september 2013
Ansøgningskriterier se hjemmesiden under Forening / AnsøgOmMedlemsskab:
http://www.danskegrafikere.dk/index.php?n=Forening.Ans%F8gOmMedlemsskab

UDSTILLINGPROGRAM, EFTERÅR 2013
Maria Wæhrens vs Tomas Lagermand Lundme
3. AUG - 25. AUG / Fernisering Fredag 2. Aug. kl 17-20
Recke/Bechmann VS Susanne Wellm
31. AUG - 22. SEP / Fernisering Fredag 30. Aug. Kl 17-20
Henriette Camilla Hansen vs. Rikke Winther
28. SEP - 20. OKT / Fernisering Fredag 27 Sept. Kl 17-20
Arnfinnur Amazeen
26. OKT - 17. NOV / Fernisering Fredag 27 Okt. Kl 17-20
Nickolas Sparre-Ulrich vs. Maximilian Maruhn
23. NOV - 15. DEC / Fernisering Fredag 22 Nov. Kl 17-20

FOTO FRA UDSTILLINGEN; BODIL NIELSEN (TV) , THOMAS FLERON (TH)
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MEDLEMMER / OPEN CALL

ALT_CPH_13
ALT_CPH_13 PÅ FABRIKKEN FOR KUNST OG KULTUR D.30,31.AUG OG 1.SEP 2013.
Open Call til medlemmer af Danske Grafikere. Weekenden i uge 35 byder på masser af
kunst i København. Det er denne weekend hvor den nye kunstmesse på Charlottenborg
åbner, Copenhagen Artweek, Gallery night og åbninger og events – her i blandt også
fernisering i Danske Grafikeres hus og ikke mindst den alternative messe Alt_Cph på
kulturfabrikken, hvor DG deltager med en ”work in progress stand”.
Vi, Malene Hartmann, Susanne Helweg og Melou Vanggaard, udgør danske grafikeres
koordinationsgruppe i forbindelse med messe, og vil gerne invitere DG´s medlemmer
med indenfor. Standen bliver et ”åbent værksted” (kun for tilmeldte medlemme af
DG – ikke for publikum), hvor vi i løbet af messe dagene vil producere tryk og artist books,
HAR DU LYST TIL AT DELTAGE PÅ DANSKE GRAFIKERES STAND?
Danske Grafikere har en stand med 2 trykpresser. Der kan ikke ætses, så enten er det
allerede ætset plader, eller højtryk. Du kan også skære dit eget linoleum eller egen
kartoffel derude. Tag eget værktøj med. Det bliver lidt de forhåndenværende søms
princip, da vi ikke kan flytte et komplet værksted derud, men bidrage med hvad vi kan.
Vi søger for papiret, og den sorte giftfrie vandbaseret farve der skal bruges. Der vil under hele forløbet være mindst én af koordinationsudvalget som tovholder for standen.
KONCEPTET:
Grafikerne trykker, ikke publikum. Der trykkes kun med sort på forskellige typer papir.
Trykkene sættes sammen til Artists Books. Dvs. Du kan lave din egen, du kan gå sammen med andre, eller aflevere et tryk der evt. senere sættes sammen med andres.
Størrelsen på trykkene afhænger af hvad der er muligt og emnet for div. “books” er
frit. De færdige tryk hænges til tørre i lokalet, så ophængningen bidrager til lokalets
dynamik. Du skal have lyst til at eksperimentere, lave noget i samspil med os andre og
snakke med publikum.
ANG. SALG OG EJERSKAB AF DINE KUNSTVÆRKER:
Du laver et eller flere tryk af dine værker. DG skal have nr.1 af hver serie du trykker.
Resten er dit eget. Du kan signere dine værker eller evt. bare sætte DG, s bomærke på.
DG har ret til at sælge de tryk, der tilfalder DG på stedet, samt vi holder en lille udstilling af de bøger der bliver frembragt i DG, s baglokale. Indtjening ved salg vil gå til DG.
DG har ikke ansvar for yderligere værker der efterlades. Du kan gå ind på www.altcph.
dk og se hvad det går ud på og hvor Kulturfabrikken ligger.
Kunne du tænke dig at være med til en spænende weekend og at skabe grafik med DG?
DEADLINE FOR TILMELDING ER D. 20. AUGUST
Mail til Susanne Helweg shelweg@mail.dk og tilmeld dig deltagelsen i messestanden.
Husk at fortælle hvornår du gerne vil være der. Det har med vores planlægning at gøre,
måske vil vi bede dig rykke tidspunktet osv.

Danske Grafikere Hus
Sølvgade 14
1307 København K
Telefon 33 13 31 85
epost@danskegrafikere.dk
www.danskegrafikere.dk
Åben tor-søn kl. 13.00 -17.00
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PROGRAM / DG Alt_Cph_13
FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

D. 30 AUGUST
kl 15:30-22:00

D. 31AUGUST
kl 12:00-02:00

D. 01 SEPTEMBER
kl 12:00-16:00

15:30-17:00		

12:00-14:00		

12:00-14:00		

17:00-18:30

14:00-16:00

14:00-16:00

18:30-20:00

16:00-18:00

oprydning

20:00-21:30

18:00-20:00

xxxx-xxxx

Når du tilmelder dig DG,s workshop får du fri adgang til messe.
DG,s medlemskort giver ikke gratis entré.
Ved tvivlsspørgsmål om vores stand ring til Susanne 26 14 22 64.
Mange hilsner fra
Susanne Helweg, Melou Vanggaard og Malene Hartmann.
Danske Grafikeres deltagelse i Alt_CPH_13 er støtte af Kunststyrelsen. Tak til:

FOTO
WESTERBERG
FOTO FRA
FRA UDSTILLINGEN;
UDSTILLINGEN; CECILIE
DAVID DELAGGI

MEDLEMMER / INFO

KONTINGENT
Der mangler stadig kontingentindbetalinger fra rigtig mange, 30+,
dvs. Mere end 20.000 kr i udestående kontingent
Hele foreningens grundlag er kontingent derfor er dette et stor problem vi meget gerne
vil have i støtter op om. En stor hjælp vil være at få betal jeres kontigent, inden der kommer en
rykker, det sparer både tid og porto.

FOTO FRA UDSTILLINGEN; LUBOK
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MEDLEMMER / INFO
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ELI PONSAING
Eli Ponsaing døde 90 år gammel d.26.maj 2013. Født 1922. Udøvende billedkunstner,
grafiker og fotograf. Uddannet litograf 1938. Lektor på Det Kongelige Danske Kunstakademi,
Grafisk Skole 1968-92.
Hos Eli kunne man altid få råd og vejledning udi det grafiske felt. Man skulle have god tid når
man forelagde ham et problem. Svaret kunne nemt tage flere timer. Og vidste han ikke lige
hvordan problemet skulle løses var omkvædet, “det er interessant, det må jeg undersøge”
Eli og hans elskede hustru Olga Tesch (også billedkunstner) flyttede fra Lyngby til Gilleleje i
90,erne. Huset i Lyngby var blevet for stort og de påtænkte at nyde deres otium i Nordsjælland. Det fik vi kunstnere der bor her, stor glæde af. Udover den personlige gevinst var der
BKF i Nordsjælland, “Munkeruphus” og “Pyramide” udstillingerne.
De var med til at starte den første kunstrunde op i Gilleleje, og blev hurtigt et af de mest
besøgte værksteder.
Udover den lokale indsats, havde parret uforandret gang i store udstillinger i ind og udland.
Eli og Olga var aktive til deres død. Olga døde 85 år gl. d.16. februar 2012.
Når man mødte ægteparret Eli og Olga blev man slået af deres livslyst, sanselighed og
nysgerrighed. Eli var det kærligste, venligste og mest hjælpsomme menneske man kunne
tænke sig, han kunne også være skarp og gik ikke på kompromis med sine overbevisninger.
Han elskede at diskuterer og afprøve nye ideer.
Blandt meget meget andet, ophøjede han borebillespor i bark, elastikker og edderkoppespind
til kunst. Edderkoppespindet indfangede han in natura med polyesterfilm, bragte det hjem til
det alkymistiske værksted hvor fangsten blev pudret med kønrøg osv. osv. for til sidst at ende
op som en fotogravure eller skulle man sige en” Eligravure”. Han var dedikeret sin kunst.
På hospitalet hvor han var den sidste tid, sagde han “jeg ved godt at jeg dør af dette, men jeg
tænker alligevel fremad” Han ønskede sig mere tid, der var så meget der endnu skulle nås.
Eli Ponsaing var internationalt kendt for sin indsats indenfor grafikken.
Se hans hjemmeside www.eliponsaing.dk og på internettet foreligger der mange artikler og
bl.a. en video.
Hans sidste bog hedder “Inde og ude “et billedessay med uforpligtende filosoferen” med
forord af Finn Thrane. Den kan anbefales hvis du ønsker et nærmere kendskab til personen
bag kunsten. Er du interesseret i at købe bogen kan du maile til Jacob Tesch.
mail: jacobtesch@gmail.dk
Eli blev æresmedlem af Danske Grafikere på 90 års fødselsdag d.1.september 2012.
Det er en stor glæde for Dansk Grafik at have haft så stor en personlighed
På Danske Grafikeres vegne
Susanne Helweg / Næstformand

OPSLAG /

KUNST TIDSSKKRIFTET ARK

Grafisk Udgivelse / Musik på vinyl, 10 træsnit og 10 digte i ARK
Kunst tidsskkriftet ARK rummer 10 træsnit af grafikeren Peter Ole Pedersen, skåret i
træpanelerne fra et klaver; en LP med 10 skæringer af duoen Kolonihaven Unikum, samt
10 digte af Rasmus Klitgaard Hansen. Et klassisk suite-fomat smukt opsat af kunstneren
Lasse Krog Møller.
Kontakt: www.arkmappen.dk

INTERNATIONALT EFTERÅRSKURSUS.

NON-TOXIC DYBTRYK - i mit paradis i Spanien - 12. oktober - 20 oktober 2013
Målgruppe: Grafikere og kunstnere med erfaring i dybtryk, højtryk eller monotypi.
Sprog: Der undervises på dansk, spansk, engelsk, tysk alt efter deltagernes behov.
Indhold: “Akrylbaserede ætsegrunde + Fotopolymerfilm + Fotogravure”. Her lærer du “Non
Toxic” hårdgrund, blødgrund, akvatinte, løftegrund, udvaskninger/laveringer og fotopolymerfilm samt muligheder for kombinationer af de forskellige teknikker. Der optages 8 kursister
på hvert hold.
Underviser: Henrik Bøegh http://www.grafiskeksperimentarium.dk

MINIPRINT FINLAND 2014

Open call for artists ( d.l. 15.9.2013 ) - International triennial of small sized graphics
Please send your proposals before the deadline, to avoid technological problems!
Further information, rules and participation form : www.lahdentaidegraafikot.fi/miniprint2014
http://www.lahdentaidegraafikot.fi/miniprint2014
Please follow us in Facebook, to stay reminded:
https://www.facebook.com/pages/Miniprint-Finland-2014-Graphic-Artist-Association-of-Lahti/87151089773
Eija Piironen exhibition coordinator Miniprint Finland 2014
www.lahdentaidegraafikot.fi
http://www.lahdentaidegraafikot.fi/
miniprintfinland@lahdentaidegraafikot.fi

FOTO FRA UDSTILLINGEN; CECILIE WESTERBERG
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