
PERSBERICHT

In de maanden september, oktober en november vindt de landelijke manifestatie ‘Grafiek 
2022’ plaats op verschillende lokaties verspreid door het land. Het thema van deze 4e editie 
is ‘ontmoeten’. Ontmoetingen zijn er natuurlijk tussen mensen onderling, maar kunnen ook 
betrekking hebben op landschappen en dingen. Het thema kan dus ruim geïnterpreteerd 
worden.

Ook in Twente worden tentoonstellingen en workshops georganiseerd. Het Loket in Delden 
bijt hierin het spits af: in de weekeinden van 3/4 en 10/11 september vindt een expositie 
plaats met als titel ‘DRUK ZAT’, met daarin werk van Frans Baake, Elsbeth Cochius, Diana 
Huijts en Ricardo Liong-A-Kong. Vier grafici die woonachtig en werkzaam zijn in Twente en 
hun opleiding hebben gevolgd aan de AKI te Enschede. Hoewel ze zich alle vier bezig houden
met grafische technieken, is hun werkwijze en aanpak verschillend.

Gedurende de tentoonstellingsperiode worden er ook door de kunstenaars workshops 
georganiseerd waaraan iedereen kostenloos kan deelnemen. Op de middagen kunnen 
geïnteresseerden in de voormalige kaartverkoopruimte van station Delden een blanco 
boekje inbinden.  De afbeeldingen voor het omslag worden dan op een etspers  gedrukt. 
Materialen zijn aanwezig. Niet alleen leuk om zelf een boekje te maken en in elkaar te 
zetten, maar ook om het resultaat na afloop mee naar huis te nemen.

Op 2 zaterdagavonden zijn er artists’ talks. De kunstenaars vertellen dan over hun werk en 
hoe het ontstaan is. Op 3 september is het de beurt aan Elsbeth Cochius en Frans Baake, op 
de 10e nemen Diana Huijts en Ricardo Liong-A-Kong het stokje over.
Elsbeth Cochius maakt voornamelijk grote linosneden en zeefdrukken. De natuur in alle 
verschijningsvormen speelt een belangrijke rol in haar werk. Frans Baake maakt boekwerken
geïnspireerd op reizen naar verre eilanden.  Diana Huijts laat een aantal van haar zgn 
Pilaarprenten (Hashira-e) zien. Het werk van Ricardo Liong-A-Kong is meer filosofisch en 
ingetogen van aard. 

Wie een volledig overzicht wil hebben van de grafiekmanifestatie kan kijken op 
www.grafein.nl. 

DRUK ZAT
Expositie, workshops, artist’s talks

Grafiek en kunstenaarsboeken van
Frans Baake, Elsbeth Cochius, Diana Huijts en Ricardo Liong-A-Kong.

Zaterdag 3 en 10 september 2022, 14.00 - 17.00 uur,
artist’s talks 19.00 - 21.00 uur.
Zondag 4 en 11 september 14.00 - 17.00 uur.
Het Loket, Stationsweg 1/5 Delden
www.kunststationdelden.mikc.eu
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