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Voorwoord
Het bestuur van Stichting De Grafische Werkplaats biedt u hierbij het jaarverslag over
2021 aan. Het jaarverslag geeft inzage in de cijfers en de activiteiten die in 2021 hebben
plaatsgevonden en een korte blik op 2022.
Ook in 2021 hebben de coronacrisis en -maatregelen een stempel gedrukt op de
activiteiten van de werkplaats. Echter daar waar mogelijk en verantwoord, waren we
zeker voor de professionele maker open om van onze faciliteiten gebruik te maken.
Ook hebben we digitale mogelijkheden ingezet om onze doelgroep te bereiken en
bekendheid te blijven geven aan de werkplaats als makersplek.
Met Festival Analog Eco was de werkplaats zichtbaar aanwezig in de Haagse culturele
wereld. Een meerdaags festival waarin duurzame materialen in het grafische vak zijn
verkend en mee is geëxperimenteerd. Met een goed bekeken livestream symposium is
een breed publiek bereikt. En een groot bereik door de inzet van winkeletalages voor de
expo. Het heeft de werkplaats wederom gepositioneerd als expertisecentrum voor de
grafische druktechnieken die professionals weet te bereiken.
Het moment is er nu dat de Grafische Werkplaats met de faciliteiten en expertise
weer meer open gaat voor de maker om de grafische technieken te beoefenen. We zien
ernaar uit de dynamiek in de werkplaats weer terug te brengen.
Het bestuur van De Grafische Werkplaats
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Inleiding
2021 stond in het teken van flexibiliteit, kijken wat op dit moment
kan, in het nu zijn. Ondanks alle beperkingen door Covid-19 hebben
we mooie dingen kunnen realiseren met als hoogtepunt Festival
Analog Eco dat in hybride vorm werd gerealiseerd.

CKV-docenten van de Grafische Werkplaats (foto: Bertus Gerssen)
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Positionering

De Grafische Werkplaats is het makers- en expertisecentrum voor grafische druktechnieken
in Den Haag. De werkplaats is met haar faciliteiten en uitgebreide kennis over druktechnieken
een unieke en noodzakelijke schakel in het ondersteunen van het Haagse makersklimaat.
Er is geen andere plek in Den Haag te vinden met de machines, expertise en mogelijkheden
op het gebied van zeefdruk, textielzeefdruk, etsen, hoogdruk, lithografie, riso en doka. Ons
expertisecentrum stimuleert om te onderzoeken, het experiment aan te gaan en tot nieuwe
kunst te komen. Met een actief educatie- en publieksprogramma wordt de kennis en
belangstelling voor grafiek onder een breed publiek levend gehouden.

Zeefdrukruimte na de verbouwing (foto: Bertus Gerssen)
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Cultureel ondernemerschap

Scholierenworkshop

Coronaproof

De werkplaats was lange tijd zowel aan het
begin als einde van het jaar alleen geopend
voor professionals die zelfstandig kunnen
werken i.v.m. covidmaatregelen. In het
voorjaar konden workshops voor individuele
kunstenaars weer worden herstart, in
het najaar volgde ook de workshops voor
scholieren. Eind december kwam door
de lockdown hier weer plotsklaps een
einde aan. Het aantal deelnemers in de
werkplaats viel uiteindelijk op jaarbasis
enorm mee, het aantal scholierenworkshops
en bedrijvenworkshops zijn echter sterk in
aantal gedaald.

Financiën

In 2021 ging de nieuwe meerjarensubsidie
van de gemeente Den Haag in. Hierdoor
konden we onze zzp’ers meer fair pay
betalen. In 2021 zorgden we voor 49,5%
eigen inkomsten, verkregen via inkomsten
uit verkoop materialen en kunstwerken,
deelnemersvergoedingen, cursussen en
workshops.
We drukken met name in opdracht als
de opdracht gecompliceerd is, waar wij
wel de expertise voor in huis hebben. Zo
drukten we T-shirts met zilverfolie voor 1646
en ontwikkelden we inkt van het plantje
meekrap en drukten hiermee een poster voor
de Klimaatdichters.
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Voor Festival Analog Eco wierven we met
succes diverse fondsen. Ook voor het
project Urban Arts was er extra subsidie
vanuit Cultuurschakel beschikbaar. De
subsidie Cultureel Ondernemerschap van de
Gemeente Den Haag uit 2020 schoof een jaar
door vanwege ziekte en te kort aan vaklui.
Zo nu en dan ontvangt de Grafische
werkplaats goederen om niet die van nut
zijn om de activiteiten van de werkplaats
mogelijk te maken. Zo kregen we dit jaar
een schenking in natura in de vorm van een
ladekast, diverse boeken en klein materiaal.

Verbouwing

In 2021 gingen we verder met onze
verbouwing en knapten we gedeeltes van het
oude pand op. Zo kwam er een nieuwe boiler,
werd de voormalige spoelruimte opgeknapt
tot een lichte en heldere verfmeng- en
opslagruimte en richtten we het voormalige
zuurhok in tot een keuken voor het maken
van natuurlijke inkten. Ook werd er in de
gang van het souterrain een ruimte voor
het maken van boekjes gerealiseerd met o.a.
een nieuwe snijmachine. Ook de gemeente

Annika Syrjämäki aan het zeefdrukken (foto: Bertus Gerssen)

hielp mee om onze locatie te verbeteren.
Zo plaatste ze een nieuwe keuken en
realiseerde maatregelen voor de kruipruimte
om zo het vochtprobleem op te lossen.
De verbouwingen in de zeefdrukruimte
zijn mogelijk gemaakt dankzij de subsidie
Cultureel Ondernemerschap van Gemeente
Den Haag.

Opening expositie Uit het Gareel & Friends (foto: Liz Ruijgt)
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Risodrukken

Kennis

Alle kennis over essentiële grafische
technieken is aanwezig in de Grafische
Werkplaats. Deze kennis is paraat bij
beheerders. Daarnaast is er een bibliotheek
met boeken en stalen.
We specialiseerden ons in het maken van
natuurlijke- en restinkten en het maken
van publicaties. Daarnaast bekwaamde een
beheerder zich in de lithografie, mogelijk
gemaakt dankzij subsidie van het Fonds voor
Cultuurparticipatie. De coördinator verdiepte
zich in Design Thinking mede mogelijk
gemaakt door een subsidie van Werktuig PPO.

Om onze kennis en mogelijkheden binnen
het team te versterken, bezochten we
daarnaast diverse (online) bijeenkomsten
en symposia, zoals intervisiebijeenkomsten
en de werkconferentie van Platform
Werkplaatsen. Deze conferentie vond op 12
november plaats in West Den Haag en onze
werkplaats was ook de hostende partij. We
drukten hiervoor veel pr-middelen zoals de
flyer, sjerpen en het dagprogramma. Het hele
team was aanwezig op deze dag.
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Natuurlijke inkten en Verftuin

De Grafische werkplaats beheert een
verftuin in het wijkpark De Horst in
Mariahoeve in samenwerking met de
Tuinen van Mariahoeve. Deze verftuin
is een verhoogde en afgezette cirkel met
een straal van 6 meter. Het is ingedeeld
in verschillende taartpunten afgezet met
wilgentenen. Er groeit o.a. Wede, Meekrap,
Boerenwormkruid en Ossentong. De
werkplaats zorgt zelf voor het beheer en
onderhoud van de cirkel en heeft hiervoor
een werkgroepje met vrijwilligers opgericht.

Verftuin in wijkpark De Horst, Mariahoeve
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De Grafische Werkplaats als expertisecentrum wil de kennis van het werken
met natuurlijke inkten in huis hebben en
beschikbaar maken voor anderen door
er voorlichting over te geven, workshops
hierover te organiseren en de juiste
materialen in huis te hebben. Het zelf
beschikken over de planten draagt
hieraan bij.
Tijdens Festival Analog Eco werd de tuin
feestelijk geopend en in de zomer en najaar
oogstten we de eerste gewassen voor het
maken van inkt. Onze opgedane kennis en
ervaring bleek niet ongezien en trok ook de
aandacht van makers en beleidsmakers. We
spraken diverse keren met medewerkers
van het Textielmuseum en van Huis van het
Boek om de mogelijkheden te verkennen een
eigen verftuin te realiseren. De Italiaanse
kunstenaar Greta Facchinato volgde een
residentieperiode en werkte regelmatig mee
in de tuin. Haar werkperiode sloot ze af met
een solo-expositie in de werkplaats.

Zeefdruk op de ramen, ontwerp: Studio Saber, Festival Analog Eco

Machinepark

We onderhouden met zorg ons machinepark
en proberen deze zo goed mogelijk aan te
sluiten op vragen vanuit de makers. Zo
richtten we een ruimte in voor het maken
van publicaties, kochten we een nieuwe
stapelsnijder en wat kleine bindapparatuur.
In de lithoruimte werd een hydraulische
heftafel vervangen.
We zijn ons bewust dat we hoewel we zo
duurzaam mogelijk werken er nog steeds
chemische middelen aanwezig zijn. Niet
alles is helaas te vervangen. Wat we echter
wel kunnen doen is de mensen op de risico’s
wijzen door Arbokaarten in de desbetreffende
ruimtes te hangen.

Bestuur/ Klankbordgroep

De coördinator wordt inhoudelijk
ondersteund door een klankbordgroep en
het bestuur. Het bestuur vergaderde in 2021
vijf keer op onbezoldigde basis (totaal aantal
uren: 600). Het klankbordteam (totaal aantal
uren 80) geeft gevraagd en ongevraagd advies
over het beleid.
Er waren geen veranderingen in de
samenstelling van het bestuur. Paul
Combrink verliet echter de klankbordgroep
en zijn plaats werd ingenomen door de
Rotterdamse kunstenaar Lisa Blaauwbroek.

Team

Door de meerjarensubsidie van de gemeente
Den Haag kon het kleine team iets uitbreiden
(1,3 fte).
We werken met vier beheerders plus een
coördinator. Hierdoor hoeft de coördinator
niet meer de dubbelrol van coördinator
plus beheerder op zich te nemen. Het team
wordt ondersteund door een pool van
docenten, vrijwilligers en stagiaires. Een
keer per maand is er een werkoverleg met
de beheerders en er was een educatieoverleg
met alle docenten. Deze overleggen
zorgen voor de nodige kennisuitwisseling,
continuïteit en werken motiverend.
We zijn goed op de hoogte van de Governance
Code Cultuur en Code Culturele Diversiteit
en passen naar verhouding wat de
organisatie aankan, toe. We zijn ons bewust
van de Fair Practise Code, maar kunnen deze
ook nog niet geheel in 2021 volgen, wel meer
dan in vorige jaren.
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Diversiteit & inclusie
Culturele diversiteit is een belangrijk
speerpunt binnen de Grafische Werkplaats.
We werken met een actieplan culturele
diversiteit dat richting geeft aan ons dagelijks
beleid, we kunnen hierdoor scherp blijven
en reflecteren op gemaakte keuzes. Hierdoor
zien we dat we dat we al positieve resultaten
hebben geboekt in het afgelopen jaar. De
doelen in dit plan zijn:
1. Groei culturele diversiteit en inclusie in
alle onderdelen (personeel, programma,
publiek en partners): niet afwachten
maar actief: de Werkplaats is meer een
afspiegeling van de samenleving: mensen
moeten zich kunnen spiegelen/thuis
voelen;
2. Meer diversiteit en inclusie binnen de
groep deelnemende kunstenaars van
projecten;
3. Bewust talentontwikkelingsprojecten
starten met diverse groepen;
4. Actief kennis blijven vergaren op het
gebied van inclusie binnen de culturele
sector d.m.v. lezingen, netwerkgesprekken
ed.

Programma

Bij het initiëren van projecten, waaronder
talentontwikkeling- en participatieprojecten,
houden we rekening met diversiteit qua
leeftijd, ervaring en achtergrond. In 2021
organiseerden we twee keer een editie van
Urban Arts & Prints waardoor we een ander
publiek bereikten dat minder snel zelf de
weg naar de werkplaats zou vinden. Het
leverde ons inzichten op dat er inderdaad
een vermeende drempel wordt ervaren om
binnen te komen en dat we met dit soort
projecten andere doelgroepen in huis halen,
van urban tot studenten. De pilot was
succesvol en daarom willen we heel graag het
project elke zomer herhalen.
Een bijzondere vermelding waard is het
boekje van Yamuna Forzana. Tijdens Festival
Analog Eco onderzocht zij de Haagse lhbtiq+
scène, interviewde mensen en publiceerde
dit in een boekje, dat zowel in de werkplaats
als in de kunstenaarsboekwinkel Page Not
Found te koop was.

Boekje ‘Queer Den Haag’ van Yamuna Forzani, Expositie Analog Eco, riso (foto: Bertus Gerssen)
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Zeefdrukken tijdens Urban Art & Prints (foto: Bertus Gerssen)

Publiek

Als werkplaats trekken we een gemêleerd
publiek en zien we een groei in het aantal
internationale makers. Om ook voor deze
groep toegankelijk te zijn, bieden we de
individuele workshops en de nieuwe
website volledig tweetalig aan. Het zijn
vaak de hoogopgeleide makers uit westers
georiënteerde landen die de weg weten te
vinden naar de werkplaats. Bij de jongste
generatie makers – scholieren en stagiaires
van MBO-opleidingen – is dit meer divers. Dit
zagen we al bij de komst van alle eerstejaars
studenten van de opleiding Fashion van ROC
Mondriaan die in november een workshop in
de werkplaats volgden.

Partners

We zetten ons de komende jaren actief in
om nieuwe samenwerkingen aan te gaan
waardoor we een breder en meer divers
publiek bereiken. Tegelijkertijd focussen
we ook op het behouden van bestaande
samenwerkingen met andere culturele
instellingen, zoals met Hogescholen en
MBO’s. Nieuw in 2021 was de samenwerking
met ROC Mondriaan.

Personeel

Het team van de Grafische werkplaats heeft
een diverse samenstelling. Omwille van de
privacy van ons team laten we de details
achterwege. Mocht je meer willen weten over
de diversiteit binnen de werkplaats kun je
contact opnemen met de coördinator.
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Maatschappelijk draagvlak

Expositie Color is Alive van Greta F Facchinato (foto: The Hague Marketing)

Presentaties en projecten van en met
professionele kunstenaars vormen de basis
van de Grafische Werkplaats. Van deze
projecten gaat een inspirerende werking uit
op de werkplaatsmedewerkers, docenten
en vrijwilligers. Door Covid-19 waren er
drie projecten, minder dan in een regulier
jaar, maar wel een fantastisch festival. Alle
exposities gingen open bij HOOGTIJ, offline of
online.
Ondanks de covidmaatregelen trok het aantal
makers in de werkplaats op de tijden dat
het kon toch behoorlijk aan. Hierdoor zijn
er uiteindelijk meer makers geweest dan in
2020: 443 deelnemers, waarvan 116 unieke
makers.
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Talentontwikkeling

Een belangrijke pijler voor kennisoverdracht
vormt het aanbod van workshops, cursussen
en lezingen/presentaties voor met name
de professionele makers. Dit jaar hadden
we voor het eerst een kunstenaar in
huis die gebruik maakte van de subsidie
Makersregeling van de Gemeente Den
Haag. Dit zorgt ervoor dat iemand in de
werkplaats voor langere tijd resideert en
meer verdiepend voor beide partijen kan zijn.
Bijzonder om te vermelden is de persoonlijke
begeleiding die een oud foto-laborant biedt
aan de jongere generatie om hen te leren
werken in een doka, waarvan er nog maar
heel weinig in Den Haag zijn.
Ook leerden we medewerkers van het
kostuumatelier van het NDT hoe zij kunnen
zeefdrukken op textiel.

Onderwijs

Door Covid-19 kwamen de workshops voor
scholieren en studenten pas in het najaar
op gang, maar werden in december abrupt
tot stilstand gebracht. Hollen of stilstaan.
Bijzonder is dat we een lang traject voor
buurtschool Zuidwal (PO) verzorgden,
dat zowel op school als in de werkplaats
plaatsvond. Er waren veel lessen Kunstenaar
in de Klas op scholen dankzij impulsgeld
van Cultuurschakel. Ten slotte volgden alle
eerste klassen van ROC Mondriaan Fashion
een workshop riso, waarbij ze een poster
over sustainable fashion ontwierpen en dit
drukten.

Individuele workshops

Zodra het mogelijk was, organiseerden
we workshops voor individuele makers.
Voor deze workshops was er veel
belangstelling. De workshops werden in
kleine groepjes gegeven. Hierdoor werkten
we wel kostendekkend, maar maakten we er
nauwelijks winst op of leden zelfs wat verlies.
Soms hadden we geluk en konden we de
cursussen voltooien, andere keren werd het
uitgesteld en later ingehaald.
In juni gaven we enkele workshops in het
kader van het Art Nouveau Festijn en in het
najaar voor Festival de Betovering.

Lezingen

Lezingen gaan tegenwoordig vooral online.
Met name tijdens Festival Analog Eco waren
er diverse talks. In het najaar probeerden
we toch een live event met de groep Uit
het Gareel te organiseren, maar dit event
kon op het allerlaatst toch geen doorgang
vinden. Tijdens de expositie Color is alive,
organiseerden we een online talk met de
kunstenaar en Gerda van Uffelen, voormalig
Hoofd Collectiebeheer van de Hortus
Botanicus in Leiden. Dit leverde mooie
inzichten op.

Stageplaatsen

We bieden een stageplek voor een student
HBO-onderwijs en een MBO tegelijkertijd
aan. Dit jaar was er een student van Artez
Zwolle van de afdeling Comic Art, van HKUillustratie Utrecht en twee studenten van het
Grafisch Lyceum uit Rotterdam. Zij hebben
zich veel ingezet voor het festival Analog
Eco en later voor de werkconferentie van
Platform Werkplaatsen.

Riso workshop met ROC Mondriaan
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Marketing & communicatie
We richten ons met name op de volgende
doelgroepen: de kunstprofessional, de
getalenteerde amateur, de cultuurliefhebber
en de creatieve industrie/stakeholders. We
combineren daarbij digitale middelen met
offline uitingen die we zelf in de werkplaats
drukken. Door de drukte rond Festival Analog
Eco is dit jaar geen poster en vriendenprent
gerealiseerd, maar hebben we wel veel
middelen voor het festival gedrukt. Het
festival zorgde ook voor zichtbaarheid in
regionale en landelijke media.
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Website

Dit jaar is de website van de werkplaats
volledig vernieuwd. De website was dringend
toe aan vernieuwing, omdat de oude website
weinig visueel was en onhandig in gebruik
zowel voor bezoekers als beheerders van
de website. De nieuwe website is visueler,
duidelijker, tweetalig en eenvoudiger in
onderhoud. Twee vrijwilligers hielpen mee
om de website te vullen.

Samenwerkingen

Etalage Page Not Found met werk van Yamuna Forzani, Festival

De Grafische Werkplaats zoekt partners
in de stad, zowel binnen als buiten het
kunstenveld om samen te werken, kennis
uit te wisselen en om gezamenlijk mooie
projecten te ontwikkelen. Partners zijn o.a.
KABK, Haagse Rondgang, 1646, het Haagse
textielnetwerk, Koorenhuis, Cultuurschakel,
Ooievaarspas, De Betovering, ROC Mondriaan,
Open Ateliers Binnenstad, PEP, NDT, Tuinen
van Mariahoeve, Art Nouveau Festijn.
Op landelijk niveau is er actief contact
met andere werkplaatsen via het Platform
Werkplaatsen en daarnaast met het Grafisch
Lyceum Rotterdam, HKU Utrecht, Willem

de Kooning Academie Rotterdam, KABK
Den Haag, Artez Zwolle en het landelijk
Grafiekplatform.
Voor Analog Eco vergrootten we ons
netwerk en hadden veel contact met
Sustainable Fashion Card, De Haagse
Hogeschool, Material Sense en veel
gespecialiseerde designers.
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Projecten
& tentoonstellingen

De Grafische Werkplaats biedt (startende)
kunstprofessionals de mogelijkheid om in de
werkplaats met alle faciliteiten en kennis het
experiment aan te gaan, onderzoek te doen
en waar nodig via workshops en presentaties
verdieping te krijgen. We organiseerden in
2021 de volgende projecten:

Hommage la Bandage van
Henia Eizenberg, installatie

Expositie Melle de Boer

Vanuit een onderzoek naar licht, transparantie en beweging maakte Henia Eizenberg
een installatie in de zeefdrukruimte van de
werkplaats. Henia Eizenberg (Israël 1949)
studeerde textiele vormgeving aan de KABK in
Den Haag. Sinds haar afstuderen in 1981 woont
en werkt ze in Nederland. Onder begeleiding
van beheerder Annika zeefdrukte ze haar
foto’s op dun kaasdoek op groot formaat. Deze
doeken vormden de basis van de installatie.
Bij de tentoonstelling verscheen een vouwblad
met tekst van Hanna de Haan. Daarnaast
verscheen een interview met haar in het blad
RAAM.

Melle de Boer: “In tegenstelling tot schilderen, waarbij ik intuïtief reageer op wat er
op het doek gebeurt, zijn bij een zeefdruk
de resultaten van tevoren al bekend. Het
eindbeeld is voor een groot deel vooraf bepaald.
Met Julian Sirre, die alles van zeefdrukken
weet, zoek ik naar het onverwachte in de
zeefdruk. Ter plekke ga ik op zoek naar
vormen en beslis ik waar ze terecht komen.
Geen series. Geen aanleg-kartonnetjes. Elke
afdruk is anders. Tijdens dit zoeken ontstaat
er vanzelf een weg om tot een resultaat te
komen. Intuïtief boots ik het proces van het
schilderen na en gebruik zo de voordelen van
het zeefdrukken. Geen afdruk is hetzelfde.”

27 november – 28 februari 2021
verlengd tot april 2021
Opening online HOOGTIJ op 27 november
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Hommage la Bandage van
Henia Eizenberg (verlengd)
5 maart – 1 mei 2021
Opening online HOOGTIJ op 2 maart

Festivalontwerp Analog Eco, Studio Saber

Festival Analog Eco

11 mei – 29 mei 2021
Opening 11 mei (online)
Deelname HOOGTIJ 28 mei
Expositie verlengd tot 10 juli 2021
Festival Analog Eco stond in het teken van
duurzaamheid. Het festival sloot aan bij
de mondiale noodzaak om het gebruik van
duurzame materialen te onderzoeken en in
te bedden in de dagelijkse praktijk. Welke
kansen biedt schoon werken met duurzame
inkten en materialen? Hoe kan je als maker
bijvoorbeeld gebruik maken van plantaardig
materiaal, bacteriën of restafval voor
grafische toepassingen?
In Festival Analog Eco onderzochten we
hoe innovaties op het gebied van inkten,
textiel en andere dragers een nieuwe
beeldtaal kunnen bieden aan kunstenaars
en designers. Het festival met een accent
op textiel/fashion bevatte een symposium,
exposities, workshops, talks en tours. Het was
een zeer geslaagd festival met een intensief
online en offlineprogramma.
Het festival was gepland voor najaar 2020,
maar door de coronapandemie werd dit
uitgesteld tot mei 2021. De deelnemende
kunstenaars volgden wel in juli 2020 een

tweedaagse workshop in de werkplaats.
Festival Analog Eco werd mede mogelijk
gemaakt door: Cultuurfonds Prins Bernhard
Zuid-Holland, Fonds1818, Gemeente Den
Haag, Gravin van Bylandt Stichting, Pure
Energie Fonds, Stichting Stokroos en Stroom
Den Haag.

Symposium

Analog Eco trapte af met een symposium,
live gestreamd in de Grafische Werkplaats.
Naderhand was het webinar te zien op
YouTube. Het leverde veel bezoekers op (107
tijdens de dag) en nog ruim hetzelfde aantal
via YouTube.
Het was een gedegen programma in drie
blokken verdeeld: duurzaamheid, expositie
en materialen met keynote sprekers die over
het onderwerp vertelden. Deze talks werden
afgewisseld met toegankelijke presentaties
van makers. Dit versterkte elkaar. In het
midden van het programma was een
alternatieve opening van de expositie met
een filmpje en een kleine toelichting. Het
symposium werd uitstekend gemodereerd
door Nanette Hogervorst, initiatiefnemer
van platform ‘Our World’ en van ‘Sustainable
Fashion Gift Card’, kenner van duurzame
kleding.
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Kenners en makers spraken over hun visie
op duurzaamheid en textiel/fashion: Simone
de Waart van ‘Material Sense’, kenner en
specialist op het gebied van materialen; Kim
Poldner, lector ‘Circular Business’ Haagse
Hogeschool, Universiteit van Wageningen;
Twee exposanten, Dewi Bekker en Laura
Luchtman, vertelden meer over hun werk,
terwijl designer Aliki van der Kruijs het
symposium afsloot met een mooie Zoompresentatie waarbij zij ondermeer vertelde
over het project Afterseason, restinkt
vanuit de industrie. De beheerders van de
werkplaats maakten voor het eerst hier
succesvol zeefdrukinkt van.

Exposities

De expositie Analog Eco vormde het hart van
het festival en vond plaats in de Grafische
Werkplaats met nieuw werk van Dewi
Bekker, Yamuna Forzani, Laura Luchtman,
Christa van der Meer, Annika Syrjämäki en

Tiemen Visser en Lily Higgins. De expositie
vormde een mix tussen toegepast en
autonoom werk, waarbij uitleg in de vorm
van een infoflyer wenselijk was. Al het werk
werd in de werkplaats geproduceerd. Dat
deze zeer ervaren kunstenaars/designers in
de werkplaats werkten werd door iedereen
als positief ervaren. De expositie in de
werkplaats was ook nog een maand na het
festival te bekijken.
Daarnaast werd het werk ook geëxposeerd
in diverse etalages van duurzame winkels in
Den Haag. De keuze en de route werd met
zorg samengesteld door Nanette Hogervorst.
Ondanks de lastige tijd van Covid-19 wilden
alle winkels graag meedoen en hierdoor werd
de zichtbaarheid van het festival vergroot. Dit
concept is zeker voor herhaling vatbaar. Per
etalage kwam er een mooi houten infobordje
met een QR-code voor meer informatie. Ook
waren er wandelroutes (online en offline) en
50 goodiebags beschikbaar.

‘The Residue Was Pitfully Thin’, Dewi Bekker (foto: Bertus Gerssen)
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Catalogus Analog Eco en live streaming symposium Analog Eco met Kim Poldner

Workshops, talks en tours

Er waren diverse workshops o.a. over
het maken van natuurlijke inkten, het
hergebruiken en toepassen van plastic
in eigen werk en het verduurzamen van
de eigen werkpraktijk. De exposanten
van Analog Eco gaven daarnaast een
onlinepresentatie. Er was ook een
verdiepende zoomtalk met twee designers
van buitenaf: Remi Veldhoven en Aniela
Hoitink. Behalve in de werkplaats was er
een extern programma, zoals een feestelijk
moment in de verftuin in Mariahoeve
in samenwerking met de Tuinen van
Mariahoeve. Deze werd drukbezocht.

Publicatie

Een extra toevoeging aan het festival was de
publicatie. Deze stond oorspronkelijk gepland
als een kleine brochure-achtige uitgave.
Uiteindelijk werd het een giftbox met 16
verschillende elementen en geheel gedrukt
in eigen huis op een grote verscheidenheid
papier en met zeer verschillende inkten.
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Urban Art & Prints

Zomer 2021
Presentatie 9 – 16 september 2021
Opening 9 september
De Grafische Werkplaats bood de
mogelijkheid via een speciaal traject,
talentvolle jonge mensen (<30 jaar) die actief
zijn in de Urban Arts Den Haag zonder
kunstvakopleiding, om hun eigen producten
te leren ontwerpen en deze ook zelf te
drukken.
In deze pilot editie waren er twee rondes,
waarbij in de eerste serie het accent lag
op jongeren; zeefdrukken op papier +
deelnemerskosten. Hierdoor kregen we
een groep deelnemers die wel een HBOopleiding hadden genoten, maar net geen
kunstacademie, zoals twee studenten van de
TU Delft, een filmer en designer.
De tweede cursus werd in nauw overleg
met stichting Achterban Werkt! en met de

Deelnemers van Urban Art & Prints (foto: Bertus Gerssen)
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rapper BM samengesteld: een korter traject
van vier lessen, toegespitst op zeefdrukken
op textiel met een docent die iets dichter
bij de doelgroep stond. Kunstenaar Erwin
Verkade verzorgde een korte gastles waarbij
hij iets over zijn eigen werkpraktijk vertelde
en het werk van de deelnemers met hen
doorliep. Dit gaf een toegevoegde waarde.
Beide groepen kregen ook les in werken
met de risograaf voor het maken van flyers,
stickers en posters. We sloten af met
een expositie van een week en een echte
opening. De deal met de tweede groep was
gratis, maar wel een korte presentatie op de
opening. BM hielp ook mee met het inrichten
van de expositie, verzorgde de muziek en
de catering en de jongens traden op van
rap tot muziek. Ook maakten ze zelf een
visual voor de presentatie. De twee groepen
mixten uitstekend en het was een bijzondere
opening van een mooie expositie met veel
werk.

Opening Expositie Uit het Gareel & Friends (foto: Liz Ruygt)

Project Uit het Gareel & Friends

24 september – 10 november 2021
Opening tijdens HOOGTIJ 24 september

De Grafische Werkplaats daagde leden van
het Haagse kunstplatform Uit Het Gareel
uit om uit hun comfortzone te stappen en
iets nieuws en anders te doen dan waarvoor
ze normaliter in de werkplaats komen
werken. Uit Het Gareel is een platform voor
jonge opkomende Haagse kunstenaars.
Deelnemende kunstenaars: Alice Mulder,
Dünya Atay, Erik Muusse, Erwin Verkade,
Marieke Matthijs, Marina Heuvelman en
Studio Poca.
Dunya Atay aan het werk
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Greta Facchinato bij de opening van de expositie Uit het Gareel & Friends (foto: The Hague Marketing)

Color is Alive van
D. Greta Facchinato

27 november 2021 – 31 januari 2022
Opening tijdens HOOGTIJ#67
op zaterdagmiddag 27 november
Color is Alive was een onderzoek naar
natuurlijke inkten voor zeefdrukken. Color is
Alive nodigde uit om naar kleuren te kijken
als een reeks levende lichamen, niet bedoeld
om hiervoor altijd te zijn. Het daagde het idee
van kunstbehoud en de opvatting van kunstwerk als een eeuwigdurend uit.
“Het onderzoek is nadenken over kleuren
die zo dicht bij ons staan, zo levend als wij.
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Met hun eigen bestemming, doel en ook
einde. Kleuren als elementen dichter bij ons
lichaam dan wat we gewoonlijk denken dat ze
zijn. Dit is een aspect dat erg aanwezig is in
mijn praktijk” – zegt Greta – “de waarneming
van de relatie tussen innerlijkheid en
uiterlijkheid, via de zintuigen. Opnieuw
beginnend bij mijn lichaam, kijkend naar een
ander: kleur.”
Dit project werd mede mogelijk gemaakt
door de Makersregeling van Gemeente Den
Haag. Extra: Online-gesprek tussen Greta
Facchinato en Gerda van Uffelen, voormalig
Hoofd Collectie-beheer Hortus Botanicus,
Leiden.

Team (bijlage)

Team

Carola van der Heijden – coördinator
Bertus Gerssen – beheerder risomachines
Jurjen Ravenhorst – beheerder en docent
Julian Sirre – beheerder en docent
Annika Syrjämäki – beheerder en docent
Ilse Versluijs – beheerder en docent

Docenten

Rik Buter – docent etsen
Mariska Gewald – (CKV) docent
Hanna de Haan – (CKV) docent
Stefanie Scholte – (CKV) docent
Eric de Vries – docent toyobo etsen
Lula Valletta – (CKV) docent
Jerney de Wilde – (CKV) docent

Stagiaires van 2021

Gilles Broersma (Grafisch Lyceum Rotterdam)
Anastasia Krylova (Artez, Zwolle)
Sterre Meijerink (HKU, Utrecht)
Jonah Pieterse (Grafisch Lyceum Rotterdam)

Het vrijwilligersteam
Lidewij Corstiaans
Dan Dickhof
Gert-Jan van der Kooij
Hans Jansen
Henry Jelsma
Gerard van Kuilenburg
Saiye Ozdemir
Ed Verschoor
Wander Otter

Vrijwilligers van de Verftuin

Lidewij Corstiaans
Carola van der Heijden
Annika Syrjämäki
Ilse Versluijs
Greta Facchinato
In samenwerking met de Tuinen van
Mariahoeve (Jan Morsch)

Klankbordgroep

Melle de Boer
Lisa Blaauwbroek
Eugène van Veldhoven

Bestuur

Voorzitter: Eric Laken
datum van aantreden / datum van aftreden
01-02-2018 t/m 01-02-2023
Secretaris: Beleke Bagchus
01-10-2015 t/m 01-10-2022
Penningmeester: Donald Morris
28-05-2014 t/m 28-05-2022
Lid: Ben Faydherbe
08-05-2017 t/m 08-05-2023
Lid: Eva Lemstra
01-03-2019 t/m 01-03-2023
De Grafische Werkplaats onderschrijft de
Code Culturele Diversiteit en Code Cultural
Governance.
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Facts Grafische Werkplaats
2021 (bijlage)
Faciliteiten van de Grafische
Werkplaats
– zeefdrukken op papier, op stof, op
keramiek, hout enz.
– zeefdrukken op stof en per meter
– zeefdrukken op groot formaat
– etsen: droge naald, aquatint met
ijzerchloride of kopersulfaat, toyobo etsen
– hoogdruk: linoleum en houtsneden,
monotypes, letterkast
– lithografie: steendruk en huis-tuin-en
keuken-litho
– risograaf A3 en A4
– doka: zwart/wit
– mogelijkheden voor het maken van
publicaties
– printen van film voor zeefdrukken

Deelnemers

In 2021 werkten in totaal 443 kunstenaars/
ontwerpers, waarvan 116 unieke kunstenaars
in de werkplaats.
Jaar
2021
2020
2019
2018
2017

Totaal Unieke gebruikers
443
116
330
78
484
148
458
117
411
128

Er waren 35 talentontwikkelingstrajecten in
de werkplaats.

Workshops

Dit jaar waren er in totaal 26 workshops met
een totaal bereik van 174 deelnemers exclusief
workshops primair en voortgezet onderwijs.
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Reguliere workshops

6 opstap zeefdruk cursus (papier en op stof)
1 opstap etscursus
1 opstap lithocursus
5 opstap riso workshop
4 etsen met toyoboplaten
1 zeefdrukken aan de meter
1 boekjes maken en drukken op de riso
3 bedrijvenworkshops
1 T-shirts zeefdrukken

Speciale workshops

6 workshops Festival Analog Eco
3 workshops Art Nouveau Festijn
1 lithoworkshop op maat
2 workshops tijdens de Betovering

Talks

1 webinar Festival Analog Eco
2 talks Festival Analog Eco
1 talk met Greta Facchinato

Basisonderwijs

6 Kunstenaars in de klas op school
3 trajecten met Zuidwal op school en in de
werkplaats (7 lessen Brede School)
Totaal deelgenomen scholieren in
Den Haag: 196

VO

1 CKV les Johan de Wit (4 leerlingen)

MBO

7 klassen ROC Mondriaan Fashion
(240 leerlingen)

Bedrijvenworkshops

2 particuliere workshops (25 mensen)
1 workshop zeefdrukken op textiel, NDT,
Den Haag (4 mensen)

Filmpjes

2 filmpjes over de expositie
Hommage à Bandage van Henia Eizenberg:
– https://youtu.be/wsYN5ux49Cw
– https://youtu.be/zaCO5GMFvjE
Festival Analog Eco:
– Afterfilm Festival Analog Eco: https:/www.
youtube.com/watch?v=qkhvtSpkgBA
– Symposium Analog Eco:
https://www.youtube.com/
watch?v=egSHkzevPmk&t=20s
– Expositie Analog Eco: https://www.
youtube.com/watch?v=KjACyzqnEU4
– Verftuin & Natuurlijke Inkten:
https://www.youtube.com/
watch?v=wk22mWq1ajM
Publicatie
– Vouwblad Hommage la Bandage door
Hanna de Haan
– Artikel Hommage la Bondage door
Hanna de Haan in het tijdschrift RAAM
– Medewerking interview over natuurlijke
inkten in tijdschrift RAAM
– Publicatie Analog Eco Box
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