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1.0 introductie

1.0 introductie
jaarVerslag 2018

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 2018 organiseerde AppendiX tentoonstellingen op de gang 
van het Goethe-Institut Rotterdam. Herbij zal het oogmerk op 
kunstenaars uit zowel Rotterdam als daarbuiten liggen. Vanaf 
februari 2018 gaf ze het stokje door aan PAGES bookstore 
die de rest van het jaar van tentoonstellingen verzorgde 

i.s.m.





2.0 bestuurswisseling
Tijs van Bakel heeft eind 2017 zijn functie als voorzitter bij 
Stichting AppendiX neergelegd en besloten de stichting als 
actief lid te verlaten. Zijn functie zal overgenomen worden 
door Henning Rosenbrock.

Het bestuur van 2018:
Henning Rosenbrock - voorzitter
Monique van Wensveen - penningmeester
Inez Odijk - secretaris  

 

adres
    Stichting AppendiX Grafiek 
    Den Hoeff 1

    2865XR Ammerstol
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3.0 übergangsweise marc müller
26 jan t/m 23 feb 2018

Goethe-Institut
Opening: 26 januari,19 uur, door Landa van Vliet 
Rotterdam 

‘Die Verdauungsstörung des Hauses’
Marc Müller noemt zijn tekeningen zelf een ‘huis’, waarin hij kan 
denken, bewegen en ontwikkelen. In een eerste oogopslag denk 
je aan het werk van een architect; plattegronden, een dwars-
doorsnede van een gebouw, getekend op grote formaten met pot-
loden in verschillende hardheden. De tekeningen zijn zwart, wit met 
eindeloze grijsschakeringen in fijne structuren. Soms zijn stukken 
weggegumt, worden de constructies aangetast en weer openge-
broken. Naast deze architectonische werken ontstaan kleinere 
tekeningen van planten. Een tegenstelling lijkt het, maar als kijker 
wordt je langzaam gewaar dat beide thema’s eenzelfde organische 
groei vertonen. Niets is daarin eenduidig van betekenis, de tekenin-
gen bieden de kijker alle ruimte om aandachtig waar te nemen.

Marc Müller (1970 DE) studeerde beeldende kunst aan de AKI in 
Enschede. Sinds 2000 is hij werkzaam als autonoom kunstenaar in 
Rotterdam.
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Opening ‘Die Verdauungsstörung des Hauses’  door Landa van Vliet
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4.0 jaarcijfers 2018
stichting appendiX grafiek
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5.0 colofon

Stichting AppendiX Grafiek

Leden:  Inez Odijk
  Monique van Wensveen
  Henning Rosenbrock

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