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1.0 introductie

1.0 introductie
jaarVerslag 2017

Stichting AppendiX Grafiek 
Den Hoeff 1
2865XR Ammerstol

Stichting AppendiX grafiek heeft als doelstelling het ver-
schaffen van een podium voor grafische kunsten. Deze 
doelstelling wil zij bereiken door het organiseren van tentoon-
stellingen, het uitgeven van publicaties over grafische kunst, 
het ontwerpen en drukken van grafiek en door het geven 
van educatieve projecten. Ook zoekt zij de dialoog tussen de 
grafische kunst met andere diciplines in de beeldende kunst.

In 2017 organiseert AppendiX tentoonstellingen op de gang 
van het Goethe-Institut Rotterdam. Herbij zal het oogmerk op 
kunstenaars uit zowel Rotterdam als daarbuiten liggen.

i.s.m.





2.0 het bestuur van 2017
Tijs van Bakel - voorzitter
Monique van Wensveen - penningmeester
Inez Odijk - secretaris  

 

adres
    Stichting AppendiX Grafiek 
    Den Hoeff 1

    2865XR Ammerstol
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3.1 übergangsweise allard budding
16 juni t/m 7 juli 2017

Goethe-Institut
Opening: 15 juni, 19 uur 
Rotterdam 

De Rotterdamse schilder Allard Budding (1963 in Veenendaal) heeft 
een grote fascinatie ontwikkeld voor al het visuele van het dagelijks 
leven. Hij is van mening dat we door de enorme verscheidenheid 
van deze beelden, of het nu gaat om virtuele of reële, in een ge-
fragmenteerde wereld leven. Continuïteit ontstaat door de eigen 
selectie die we als individuen maken. Geconfronteerd met deze 
gefragmenteerde omgeving, extraheert Budding zijn persoonli-
jke (visuele) indrukken, die hij, alsof hij een formulier invult, weer 
samenvoegt en opnieuw interpreteert om ze als schilderijen en 
tekeningen een nieuwe, duurzame vorm te geven.
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z.titels, Allard Budding
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3.2 übergangsweise appendix & diverse
12 okt t/m 3 noV 2017

Goethe-Institut
Rotterdam 

In september 2017 ging Stichting AppendiX Grafiek een werk-
week houden in de grafische werkplaatsen van Kloster Bentlage 
in Rheine (D), waaraan zowel Duitse als Nederlandse kunstenaars 
deelnamen. Een selectie van de gemaakte werken is nu in het 
Goethe-Institut te zien.
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Lausbub Krämer
J de l’Orme
Inez Odijk



Monique van Wensveen
Tijs van Bakel
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3.3 übergangsweise iii

3.3 übergangsweise Markus Mengeler
10 noV t/m 1 dec 2017

Goethe-Institut
Opening: 9 nov, 19 uur 
Rotterdam 

Het begrip “grafiek” heeft zijn oorsprong in het Griekse gráphein, 
wat zoveel betekent als schrijven, tekenen, krassen.
Aan deze oorspronkelijke betekenis van het woord herinneren 
de werken van Markus Mengeler, die te karakteriseren zijn als 
geschreven beelden of beeldende teksten. Het draait daarin om 
existentiële thema’s als leven, kindertijd, volwassen worden en 
sterven. De beelddragers zijn zeer divers: van Lego-letters, een 
kleitablet en een waarschuwingsbord tot muziekpapier.

Markus Mengeler (geb. 1974) studeerde eerst etnologie en vervol-
gens beeldende kunst aan de kunstacademie in Münster bij Timm 
Ulrichs en als meesterstudent van Henk Visch.



Lego, Markus Mengeler
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3.4 übergangsweise iV

3.4 übergangsweise stefan hoffMann
8 dec 2017 t/m 12 jan 2018

Goethe-Institut
Opening: 8 dec, 19 uur door Landa van Vliet 
Rotterdam 

Stefan Hoffmann presenteert FORWARD!, bestaande uit 20 grote 
zeefdrukken op papier uit 2015.
De serie vond haar oorsprong in het project ‘Une fois pour toutes‘ 
uit 2014, een ‘wall-printing’-project in het centrum voor hedendaa-
gse kunst Engramme in Quebec, Canada. Zijn inspiratiebronnen 
hiervoor waren verkeersborden en marcherende figuren uit een 
groot Maobeeld in Shenyeng, China.

Stefan Hoffmann (geb. 1961) studeerde beeldende kunst
in Arnhem en later in Masstricht en Montréal (Canada) waar
hij zijn masterstudie afrondde.



Stefan Hoffmann & Landa van Vliet
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stichting appendiX grafiek
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5.0 colofon

Stichting AppendiX Grafiek

Leden:  Inez Odijk
  Monique van Wensveen
  Tijs van Bakel
  Henning Rosenbrock

Informatie: www.appendix-grafiek.nl
Contact: info@appendix-grafiek.nl
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