Henny van Ham | Werk op papier
Tentoonstelling van 12 werken, verschillend van formaat en techniek.

Een aantal werken die hier zijn tentoongesteld zijn
gemaakt met een (hand-)drukpers. Kunst die op die
manier is gemaakt heet ‘grafiek’ of ‘grafische kunst’.
‘Lino’ staat voor linosnede. Uit een plaat linoleum
wordt wat wegsneden of gegutst. Wat blijft staan
kan inkt opnemen en dat kan dan op papier worden
afgedrukt. Vergelijkbaar met een stempel en wordt ook
wel hoogdruk genoemd.
‘Litho’ staat voor lithografie en dat is weer hetzelfde als
steendruk of vlakdruk. Het was een druktechniek die in
de 19e en 20e eeuw voor commercieel drukwerk werd
gebruikt. Het daarvan afgeleide ‘offsetdrukken’ is nu de
meest gebruikte druktechniek.
Grafisch Kunstenaars drukken nog op de oude manier
met stenen en aluminium platen, op vaak stokoude
handpersen.
‘Monotype’ is geen echte druktechniek, al komt daar
wel drukinkt bij kijken. Door op een vlakke plaat
drukinkt uit te rollen, zodat er een heel dun laagje inkt
op ligt, en dáárop weer een vel papier te leggen maak
je een op drukwerk lijkend kunstwerk.

Voor grafiek moet je wel wat voorbereiden, maar
dan kun je ook meerdere exemplaren drukken. Bij de
prenten zie je een oplagenummer staan. Bijvoorbeeld
1/15. Dat betekent dat van deze prent vijftien
exemplaren zijn gedrukt en dat dit nummer 1 is.
Als het goed is zijn alle exemplaren identiek aan elkaar.
Staat er ‘e.a.’ onderaan de prent, dan betekent dat
‘epreuve d’artiste’, wat wil zeggen dat de kunstenaar
deze prent heeft goedgekeurd om te (laten) drukken.
Een aantal werken op deze tentoonstelling valt niet
onder de noemer ‘grafiek’. Dat zijn dan ‘werken op
papier’ en vaak schetsen, probeersels of werktekeningen
die nu zelfstandige kunstwerken zijn geworden.
Wil je meer weten over het werk van Henny van Ham
of grafiek in het algemeen, stuur dan een mailtje naar
info@koffiekoek.nl.
Tot en met juni 2013
Paerlen & Zwijnen
Spuiweg 102
3311 GV Dordrecht
Open op vrijdag en
zaterdag van 11.00 tot 17.00

‘Hotel’
Lino 2008
€ 54,00 ingelijst
€ 24,00 zonder lijst

‘La Soupe’
Lino 2010
€ 54,00 ingelijst
€ 24,00 zonder lijst

‘Muno’
Lino 1997
per stuk:
€ 78,00 ingelijst
€ 48,00 zonder lijst

‘Dood aan Zee’
Lino 1997
€ 78,00 ingelijst
€ 48,00 zonder lijst

‘Pas de Moustache’
Lino 2012
€ 54,00 ingelijst
€ 24,00 zonder lijst

‘ZZZzzz’
Lino 2013
€ 54,00 ingelijst
€ 24,00 zonder lijst

z.t.
Lino 1992
€ 78,00 ingelijst
€ 48,00 zonder lijst

‘Dansez’
Lino 2009
€ 54,00 ingelijst
€ 24,00 zonder lijst

‘Muno’
Lithografie 1997
€ 450,00 ingelijst
€ 390,00 zonder lijst

Z.t. 1993
Monotype, krijt en drukinkt
€ 1.500,00

‘Menhir’
Lithografie 1987
€ 1.400,00

Z.t. 1989
diverse materialen
€ 1.500,00

Z.t. 1989
diverse materialen
€ 1.500,00

‘Walvis’
Monotype 1993
€ 1.500,00
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Beeldende Kunst
grafiek: linosnede, steendruk
www.koffiekoek.nl, www.linosnede.nl, www.vlakdruk.nl

Grafische Vormgeving
drukwerk, affiches, brochures, logo’s etc.
www.koffiekoek.nl, www.lulligboekje.nl

Educatie
workshops, cursussen, trainingen
workshops.koffiekoek.nl, www.grafiekatelier.nl, www.grafiekwerkplaats.nl

Webdesign
websites met of zonder Content Management Systeem, ontwerp en realisatie
www.koffiekoek.nl

Weblog
semafoor.koffiekoek.nl

Henny van Ham
Binnen Walevest 42
3311 AB Dordrecht
+31(0) 78 631 41 34
+31(0) 6 44 84 26 30
info@koffiekoek.nl
www.koffiekoek.nl

