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Grafiekestafette
Utrecht Den Haag Leeuwarden Enschede Middelburg/Vlissingen

Leeuwarden 15 en 16 oktober
Het derde weekend van de Maand van de Grafiek ligt de focus op 

Leeuwarden. Een mooie gelegenheid om eens een kijkje te nemen in  

de Culturele Hoofdstad 2018 en de exposities te bezoeken.

Ik val niet, ik dans.
interview met Cisca Poldervaart

De etsen van Cisca Poldervaart worden bevolkt 
door vogels, honden, vissen en menselijke 
gestalten die zich lijken te voegen naar elkaar en 
naar het kader waarin zij zijn gevat. Het werk 
ontstaat terwijl ze tekent, met als uitgangspunt 
ontroerende en dansende lijnen. 

Cisca: ‘Tekenen deed ik altijd al graag. Op 
een dag zei iemand: ‘Misschien is etsen iets 
voor jou.’ Dat was 22 jaar geleden. Ik volgde een 
cursus bij werkplaats Kapitaal in Utrecht en ben 
er sindsdien niet meer weggegaan.’ 

‘Ik zet lichtheid tegenover zwaarte. De 
ontroering zit in het kwetsbare en onhandige 
van mijn figuren. Iedereen mag zich van zijn 
onhandige kant laten zien.’ Een troostrijke en 
hoopgevende gedachte, die wat lucht geeft en je 
doet glimlachen als je naar haar beelden kijkt, 
ondanks de indringende zwarte lijnen en het 
enge van het kader.

Dat alles is goed te zien bij de ets vrouw 
en vogel uit 2011. Gebukt onder de rand van 
de etsplaat reikt een vrouwenfiguur naar de 
marges van de prent. De eend waarmee ze 
door een fijn lijntje verbonden is zit klem in de 
linkerbovenhoek. Over de plaatsing in het vlak 
zegt de kunstenares: ‘Het is een gevangenis, een 
beperkte wereld.’ Daarbinnen vloeien de vormen 
dicht om elkaar heen, waarbij ze de ruimte 
van andere elementen in acht nemen. Of de 
verhoudingen lijken juist wat losser, bijvoorbeeld 
in het piepkleine etsje hand en hond, waarover 
ze zelf zegt: ‘Er is een afstand tussen beide. En 
respect.’

Grafiek in de Stellingwerven 
Een levendig Centrum voor de Prentkunst

Cisca Poldervaart: Ik dans – Artemisia

Wie de weg naar Fochteloo eenmaal heeft 
gevonden blijft terugkomen. Daar, in het 
zuidoosten van Friesland, in het gebied de 
Stellingwerven, bevindt zich het Centrum voor 
Prentkunst. Sinds begin 2015 beheert Stichting 
Nobilis er een prachtig onderkomen. In eerste 
instantie valt er aan de buitenkant van de nieuwe 
behuizing niet zo veel af te lezen. Maar wie 
binnentreedt wordt gelijk geconfronteerd met 
een schat aan informatie. Alles overzichtelijk 
geordend in verschillende ruimtes. Naast 
de vaste collectie prenten – alleen al aan 
kleingrafiek zo’n 50.000 exemplaren – is er een 
ruim opgezette bibliotheek. In muurvullende 
ladekasten hebben 4.000 originele drukplaten 
en -blokken hun plek gevonden. Daarmee is het 
de grootste collectie van Nederland. 

In de ontvangstruimte, die tevens dienst 
doet als expositieplek, vertelt secretaris van de 
Stichting Nobilis en enthousiast pleitbezorger 
van de grafische kunsten Pieter Jonker over de 

totstandkoming van het centrum. In 1990 kwam 
Bulgaars graficus Peter Lazarov in Nederland, 
op zoek naar een verblijfplaats voor zichzelf én 
zijn werk. Een stichting werd hiervoor opgezet 
en Pieter werd ingewijd in de wereld van de 
grafische kunsten. Naast zijn werk als directeur 
van de Stichting ‘Stellingwarver Schrieversronte’ 
legde hij zich toe op het schrijven van 
publicaties, verzamelen van werk en organiseren 
van exposities. 

In 2015 kreeg de stichting een vast 
onderkomen. Het centrum wil op regionaal en 
landelijk niveau een levendige ontmoetingsplaats 
zijn voor (potentiële) liefhebbers van prentkunst. 
Naast (wisselende) tentoonstellingen worden er 
ook exposities georganiseerd op andere locaties. 
Bijvoorbeeld de etsen van Hans Blanken in 
De Schierstins in Feanwâlden tijdens deze 
Maand van de Grafiek. En in het Centrum voor 
Prentkunst zelf werk van de Amsterdamse 
grafici Lou Strik en Anneke Kuyper. 

Stichting Nobilis wil op allerlei manieren 
het publiek bereiken met haar activiteiten. Zo 
wordt het tijdschrift ‘Grafiekwereld’ uitgegeven 
en verschijnen er talloze boeken en kunstenaars-
publicaties. Alles zonder subsidie, een prestatie 
op zich. Gelukkig ziet de gemeente het belang 
van het centrum in en komt zij over de brug met 
tegemoetkomingen bij verschillende projecten. 

Regelmatig worden er lezingen gehouden, 
workshops georganiseerd, groepen ontvangen. 
Waarbij een team van vrijwilligers alles in goede 
banen leidt. 

Het centrum blijkt in een behoefte te 
voorzien. Er gaat een aanzuigende werking 
van uit en er ontstaan dwarsverbanden tussen 
kunstenaar en publiek. 
www.stichtingnobilis.nl

Atelier Titi Zaadnoordijk
In Scherpenzeel, aan de andere kant van de 

Stellingwerven, heeft Titi Zaadnoordijk haar 
atelier en tevens expositieruimte. Woon- en 
werkruimtes bevinden zich aan een ouderwets 
zandpad dat gelukkig goed te berijden is. 
Het landschap ademt rust en ruimte uit. Bij 
binnenkomst van Titi’s territorium komt de 
positieve energie van haar werken op je af. 
Vrolijke diersculpturen lachen je toe. Aan de 
muur hangen vlechtvormen die binnenkort 
uitgewerkt gaan worden naar grafische 

afbeeldingen. Titi schrijft, dicht, drukt, 
performt. Grafisch werk laat ze zien in de 
tentoonstellingsruimte die ze een jaar geleden 
erbij heeft laten bouwen. En eigenhandig heeft 
afgewerkt: het is háár plek en Titi mag er – 
terecht – trots op zijn.

Titi woont en werkt hier sinds 1999. ‘Ik wilde 
de stad achter me laten, naar buiten, de natuur 
in’. Ze laat het me zien: een mooi licht vertrek 
met veel muurruimte waar nu nog haar eigen 
werk hangt. Tijdens de Maand van de Grafiek 
zijn er dierbare collega-grafici te gast, waaronder 
Lenneke Saraber, Nel Pak en Niels de Hoog. 
Meer informatie is te vinden op: www.titi.nl.

Tegelijkertijd vindt ook de manifestatie ‘Kunst 
aan de Scheene’ plaats. Titi’s atelier is hiervan 
onderdeel. Dit keer is het thema – hoe kan het 
anders – grafiek. Op verschillende plekken 
langs het riviertje valt er prentkunst en poëzie 
te beleven. Een gevarieerde route: via een kerk, 
een oeroud café en het natuurcentrum. In 
multifunctioneel centrum Et Proeme nust wordt 
door het Centrum voor Prentkunst uit Fochteloo 
een inleiding in de grafische technieken gegeven. 
En het lange-afstand-wandelpad op de route door 
het gebied wordt geflankeerd door grote grafiek- 
en poëzieborden. 
www.kunstaandescheene.nl

Tekst en foto’s: Frans Baake

EEN MEISJE

Ze wacht
Nee, denkt ze, ik wacht niet,
ik dans.

Ze danst,
ze danst met lange, ranke passen
langzaam en aandachtig,
ze houdt haar ogen dicht, 

ze danst door deuren en door ramen
en door lange lankmoedige dagen-
hout, glas en uren vallen in splinters rond  

  haar neer-

en telkens als ze niet meer kan
en bijna, bijna valt,
denkt ze: Ik?
ik val niet, ik dans.

Toon Tellegen
Uit: Kruis en munt
Querido/Poetry International, 
Amsterdam/Rotterdam 2000

Ze wil graag het gedicht Een Meisje van Toon 
Tellegen opnemen bij dit interview, omdat het 
verwoordt wat zij in beelden probeert te vangen: 
‘Het past helemaal bij mij. Bij mijn leven, mijn 
werk en bij mijn manier van lijnvoering tijdens 
het tekenen.’

Maria Kapteijns en Véronique Driedonks

Op weg naar Leeuwarden in de maand oktober: vergeet niet bij de Stellingwerven aan te leggen!
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Kunsthandel Galerie De Vries

1 okt - 29 okt
do-za 13-17:30 uur
Expositie van nationale en internationale grafiek. 
In de galerie is werk te zien van Marino Marini, 
Man Ray, J. Minne, Witteveen, de Vries e. a.

Turfmarkt 1
8911 KS Leeuwarden
www.kunsthandeldevries.nl

Kindercursus – Grafisch Atelier Friesland

1
Grafisch Atelier Friesland

1 okt - 30 okt
ma-za 9-17 uur
Expositie Wim Jonkman en Tanja Engelberts 
Wim Jonkman (Groningen, 1947, steendrukken) 
neemt graag een loopje met het platte vlak. In 
zijn fragmentarische decors, vol doorkijkjes 
en spiegelingen, laat hij mysterieuze figuren 
opduiken. Zo schept hij kleine toneelscènes 
die de verbeelding prikkelen. Tanja Engelberts 
(1987, Den Haag, mixed media) onderzoekt in 
haar werk hoe je de menselijke ervaring van het 
landschap kunt vangen in fotografie en grafiek. 
Kun je lagen zoals geschiedenis en cultuur 
zichtbaar maken? En kun je het platte vlak een 
gevoel van ruimte geven? 

Expositie Leden van het Grafisch Atelier 
bij NHL Hogeschool, in het weekend 
gesloten.

15-16 okt 
Open dag demonstraties, lezingen 
zie: www.grafischatelierfriesland.nl
Kinderworkshops zie: www.kindermaand.nl

Haniasteeg 61
8911 BX Leeuwarden
www.grafischatelierfriesland.nl

NHL Hogeschool
1 okt - 30 okt

ma-do 8-22, vr 8-18 uur
Expositie Grafisch Atelier Friesland Op de 
begane grond van de NHL Hogeschool tonen 
verschillende kunstenaars van het Grafisch 
Atelier Friesland hun werken.

Workshop NHL pop-up ‘Druk maken’ in de 
centrale hal van de Hogeschool. 

Rengerslaan 10
8917 DD Leeuwarden
www.nhl.nl

José Witteveen – Roos van Tudor

Hoorndol doolhof – Grafisch Atelier Friesland

2
Galerie Roos van Tudor

3 sept - 6 nov
do, vr 13-17; za 11-17; zo 16 okt 11-17 uur
Expositie Impressie van Rome werk van José 
Witteveen. José Witteveen studeerde aan de ABK 
te Den Haag en werkt fulltime in het Grafisch 
Atelier Friesland, met tussentijds werkperiodes 
in Berlijn, Edinburg en Reykjavik. 

Afgelopen tijd is zij voor 4 maanden in Rome 
artist in residence geweest. Tijdens de Maand 
van de Grafiek toont zij in Galerie de Roos van 
Tudor de etsen die zij daar gemaakt heeft.

Eewal 47-49
8911 GR Leeuwarden
www.roosvantudor.nl

3
Zi-zz-ART

1 okt - 30 okt
vr-zo 13-17 uur
Expositie Zout en Hout Werkplaats Zi-zz-
ART presenteert in de maand oktober groot 
grafisch werk van Katerina Coufalova, Caroline 
Koenders en Rinke Nijburg. De combinatie van 
houtdrukken en etsen en ook tekeningen van 
deze grafici laten een interessante cross-over 
zien, zowel in de vorm als in het thema. 

Het abstracte werk van Caroline Koenders, 
de organische vormen in houtdruk van Katerina 
Coufalova en de verhalende etsen van Rinke 
Nijburg geven een intrigerende impressie van de 
grafiek van dit moment. 

za 15 en zo 16 okt
Op 15 en 16 oktober worden ’s middags 
workshops grafische technieken aangeboden. 
Zie www.zi-zz-art.nl voor details.

Het pand staat op bedrijventerrein de 
Hemrik. Er is ruime parkeergelegenheid.

Ceresweg 16
8938 BG Leeuwarden
058-2804840
www.zi-zz-art.nl

Katerina Coufalova – Zi-zz-ART

Expositie Grafisch Atelier Friesland

4
De openbare bibliotheek

7 sept - 9 nov
ma-za openingstijden bibliotheek
Expositie Suzanne Hartmans Het spel met de 
waarneming en de optische illusie speelt een 
grote rol, met als basis de blinddruktechniek. De 
herhaling van de preeg in het witte etspapier en 
de later aangebrachte collage in een nieuw ritme 
vormen samen een ingetogen spel van licht en 
beweging.

Wirdumerdijk 34
8911 CE Leeuwarden
www.sbmf.nl

Suzanne Hartmans: blinddruk – Openbare 
Bibliotheek

Corina Blom – Galerie Doet
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Galerie Doet
wo-vr 12-17, za 11-17, 30 okt 12-17 uur
Expositie Corina Blom en Doet Boersma In deze 
serie houdt Corina Blom het voorbijgaande leven 
vast dat zich niks van haar aantrekt en gewoon 
doorgaat met telkens terugkerende geestdodende 
gewoontes en soms leuk is en soms minder. 
Corina heeft zich gericht op het weergeven van 
de teerheid van het bestaan door het gebruik 
van flinterdun, bijna transparant rijstpapier. 
Ze heeft enkele laagjes over elkaar gehangen; 
op de onderste laag zit bladgoud dat door de 
bovenste laag met de droge naald heen schemert 
als een hidden treasure. Op de bovenste laag 
een weg met bomen. De weg gaat net als het 
leven gewoon altijd door. Het perspectief lijkt je 
automatisch verder te zuigen. 
De papieren hangen in klemmen. Wanneer 
je erlangs loopt beweegt het en hoor je het 
knisperen. Het is alsof het zo weg kan waaien. 
Omdat het in klemmen hangt geeft het de 
indruk dat je het zo weg te kunt halen of kunt 
vervangen. Alsof er zo ook weer wat anders kan 
hangen. Ook geeft het mogelijkheden: wat hang 
je voor en wat achter?

Schrans 44
8932 NE Leeuwarden
www.galeriedoet.nl

7
Artemisia in Kunstzaken

8 sept - 16 okt
do, vr, za en zo 16 okt 12:30-17 uur
Expositie Ik val ... nee ik dans met etsen 
van Cisca Poldervaart. Het zijn de tere en 
ontroerende lijnen die ze in haar werk probeert 
te vangen. Artemisia is gespecialiseerd in Noord 
Nederlandse kunst van zowel gerenommeerde 
als talentvolle jonge kunstenaars. Naast 
schilderijen, tekeningen en grafiek omvat de 
collectie (koop en huur) ook sieraden en op 
bescheiden schaal sculpturen.

Eewal 98
8911 GV Leeuwarden
www.artemisiainkunstzaken.nl

Marino Marini – Kunsthandel Galerie De Vries


