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KunstenaarsCentrumBergen
Hoflaan 26
1861 CR Bergen NH
www.kunstenaarscentrumbergen.nl
T 072 5898927 (Kranenburgh)
info@kunstenaarscentrumbergen.nl
Openingstijden
dagelijks 10:30 – 17:00
(maandags gesloten)

Tentoonstelling
6 november 2022 tot 1 januari 2023
Opening
6 november 2022
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Ook dit jaar organiseert de stichting Grafein weer overal
in Nederland de landelijke grafiektriënnale. Grafein is
een stichting die initieert, faciliteert en participeert in
nationale en internationale grafiekprojecten van hoog
niveau. Het thema dit keer is Ontmoetingen.
En ook nu weer doet KunstenaarsCentrumBergen mee
met een spannende en gevarieerde tentoonstelling,
samengesteld door de leden van Grafiekgroep Bergen.
Die heeft, in het kader van deze triënnale, een tentoonstelling vol ontmoetingen samengesteld.
De groep komt ieder jaar een keer bijeen om ideeën uit
te wisselen en toekomstplannen te bespreken. Regelmatig wordt er een catalogus uitgebracht naar aanleiding
van een project. Zoals bij het 40-jarig jubileum, toen het
kunstboek De Graficus en de Dichter is gepubliceerd.
Bij de uitwisselingstentoonstelling met Nieuw Zeeland,
in 2019, verscheen de catalogus Distant Kinship – Verre
Verwanten. Ook is er in dit kader een prachtige grafiekdoos uitgegeven met werk van de bij de groep aangesloten kunstenaars, die tijdens de expositie te koop zal
zijn. De doos fungeert tevens als lijst waarbinnen werk
verwisseld kan worden.
De negen leden van de Grafiekgroep Bergen – allen ook
lid van het KCB – zijn verheugd hun nieuwe werk weer te
kunnen tonen. Alle belangrijke grafische technieken zijn
vertegenwoordigd.
Elsbeth Cochius | Gea Karhof | Hans Kleinsman |
Madeleine Leddy | Piet Lont | Nan Mulder | Jadranka
Njegovan | José van Tubergen | Eric van der Wal
De tentoonstelling, die te zien is in onze huidige expositieruimte in Huize Kranenburgh, loopt tot 1 januari 2023.
Opening zondag 6 november 15:00
door Lars Voskuil, burgemeester van Bergen.

