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Danske Grafikere 
Paulis Liepa (LV)  VS  Simon Væth
D.3. februar - 26. februar 2012
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GRAFIK:VEN 

KÆRE MEDLEM AF DANSKE GRAFIKERE

Som du måske bemærkede i sidste nyhedsbrev op til jul har foreningen Danske Grafikere startet støt-
teforeningen GRAFIK:VEN. Men vi har brug din hjælp til at hverve medlemmer. Vi håber derfor at vores 
medlemmer af Danske Grafikere vil være med til at linke til Danske Grafikeres hjemmeside, eller opfordre 
nogen man ved er interesseret i grafik/kunst. Man må selvfølgelig også godt selv købe et abonnement.
Den nuværende økonomiske konstruktion kan bære hvis minimum 50 abonnenter er tilmeldt. Vi er nu over 
200 medlemmer i Danske Grafikere, og hvis hvert medlem bare hverver 1 medlem til GRAFIK:VEN er 
foreningen en overskudsgivende forretning. Fra 2013 bliver støtte mulighederne omlagt fra Kunststyrelsen 
og Danske Grafikere er således ikke garanteret støtte. Dette tiltag er en mulighed for at imødekomme en 
mulig økonomisk reducering af  Danske Grafikeres midler.

GRAFIK:VEN 
Abonnenter på GRAFIK:VEN vil modtage 1-2 stk original grafiske blade årligt. Et abonnement koster 
375,00 kr årligt. Ved at blive medlem støtter du foreningen Danske Grafikere og modtager information om 
udstillinger og andre aktiviteter I Danske Grafikeres Hus. 
Trykkene for 2012 udføres af Jens Damkjær Nielsen og Kristian Devantier. 
BLIV GRAFIK:VEN ALLEREDE NU! 
1. Send en mail med navn, adresse og email til: grafikven@danskegrafikere.dk 
2. Indsæt 375 kr på reg: 1551 konto: 3719402755 i Danske Bank 
Husk at opgive navn ved indbetaling

Om de udvalgte kunstnere i 2012:
Jens Damkjær Nielsen modtog i 2011 Danske Grafikeres nyindstiftede ærespris den ”Gyldne Koldnål”. 
Jens Damkjær Nielsen er kendt for sine sort/hvide ekspressive linoleumstryk. Med et formsprog der forener 
det æstetiske japanske billedsprog med den vesteuropæiske ekspressionisme der trækker Jens Damkjær 
Nielsen spor til bl.a kunstnere som Soulages for hvem sort er den absolutte hovedfarve. Jens Damkjær 
Nielsen har et hav af udstillinger bag sig er en aktiv udstiller udlandet og er en kendt grafiker i det meste 
af central Europa samt de Baltiske lande.  
www.kopenhagen.dk/billeder/reportage/jens_damkjaer_nielsen_036/

Mange kender efterhånden Kristian Devantier´ farverige figurer af mennesker, træer og huse i stiliserede 
hverdags-scenarier. Billederne er piktografiske og umiddelbart tydeligt aflæselige mens titlerne tit er op-
fordring til beskueren om at digte videre på de ansigtsløse figurer man kan sætte sig selv i stedet for i 
Kristians Devantiers værker.
Selvom det nok mest er malerierne man Kristian Devantier for, er Kristian Devantier også en produktiv og 
habil grafiker. Særligt de senere år er produktiviteten steget støt i samme omfang som Kristian Devantiers 
udstillingsaktivitet, både herhjemme som i udlandet.    

www.kristiandevantier.dk
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GENERALFORSAMLING 
Indkaldelse til Generalforsamling den 27. Marts kl.17.00 i Sølvgade. 

KONTINGENT
Kontingent og kort for 2012, er udsendt.
Alle medlemmer der ikke har betalt kontingent for 2011/2012  bedes om at betale det nu!  
DG er afhængig af jeres indbetalinger, da det udelukkende er medlemmernes kontingent der betaler vores 
husleje.Tak.

KOMMENDE UDSTILLINGER
3. feb - 26. feb: Paulis Liepa VS Simon Væth
2. marts - 25. marts: Dorthe Buchwald
30. marts - 22.april: Signe Visnek VS Jesper Dyrehauge

SALG FRA UDSTILLINGER:
Ny Calsbergfondet kom forbi og købte to værker; 1 af Eva Gerd og et tryk af Peter Linde Busk på udstillingen 
”Voyage...” kurateret af M.O.E

Salty Waters, Velvet Ropes af Sian Kristoffersen og Sara Katrine Thiesen. Kopenhagen har den på deres        
anbefaler liste. 2x Salg til statens kunstfond

SALG FRA AKIV
Salg af 4 værker fra arkivet Erik Mortensen, Bjarne Agerbo og Bo valentin Petersen. 

JUBILÆUMSUDSTILLINGEN
Jubilæumsudstillingen er i Edinburgh Det Danske Kulturinstitut. (www.dancult.co.uk 
<http://www.dancult.co.uk)
De har fået den vidre til Pier Arts Centre på Orkneyøerne. (www.pierartscentre.com <http://www.
pierartscentre.com) hvor den vil være i juni, men følg selv med på deres hjemmeside, for helt 100% er 
det ikke endnu. Derefter er udstillingen i Pittenweem til deres Arts festival som starter d.28 juli. (www.
pittenweemartsfestival.co.uk)
DG får overmåde megen ros for udstillingen og bogen.

JUBILÆUMSBOGEN
Udstillingsudvalget har sendt jubilæumsbogen ud til værksteder, legatboliger, foreninger i Norden samt 
noget af Europa.Steder hvor den bliver set af mange. Efterhånden er der vel ialt sendt 100 bøger ud. Vi 
har fået mange begejstrede tilbagemeldinger. de bliver sat ind i jubilæumsmappen i DG. Her i februar får 
en del at de store biblioteker på landsplan bogen.

Liste over hvem der har fået bogen og tilbagemeldingerne bliver sat ind i Jubilæumsmappen i DG.
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DG-BOGCAFE 
DG har lavet en fin bogcafe i baglokalet. Der er sat reoler og hylder op til bøger omkring grafik. 
Der forgår intet salg. Nye bidrag, Danske Grafikeres har modtaget til bogcafeen:

> Claus Carstensen, “Klaksvig affæren” 

> Pernille Kløvedal, “Hvaltegn og Dyrespor” . 

> Den Stora Nordiske Malebok” - Tegn videre med Kvium, Eliasson og 82 andre kunstnere - OG STØT 
RØDE KORS. En ny og unik malebog samler 84 af Nordens dygtigste nulevende kunstnere. Hver kunstner 
har bidraget med en stregtegning, som børn og barnlige sjæle opfordres til at tegne videre på. Og der må 
gerne tegnes uden for stregerne! Bogen kan købes på Røde Kors’ eget website og i boghandlere landet over. 

ØVRIG 
> DG har fået opsat ny brevsprække.

> DG har forsat banner på KUNSTEN.NU <http://KUNSTEN.NU> 

> Plakaterne fra OFF THE WALL udstillingen, nu er repræsenteret i samlingerne på Dansk Plakat Museum     
    og Design Museet,.

dansk / norsk / svenska

støt / støtt / stöd røde kors / röda korset i  danmark, norge  & sverige


