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VAN HET BESTUUR...

INKTSPOTPRIJS 2021

Wij houden van de politieke tekening en
daarom zetten wij ons in voor de vrijheid
van meningsuiting en geven het vrije beeld
een stem. Ook dit jaar hebben wij dat
gedaan met de reizende tentoonstelling en
bijbehorende catalogus Inktspot!. Op onze
website is de rubriek InktSPOTlicht gestart.
Heel bijzonder is het werk van Oekraïense
tekenaars. Ook hun werk tonen wij op onze
website. Vrienden danken wij voor hun
bijdragen. We staan er goed voor door jullie
en onze sponsoren en bereiden ons al weer
voor op het volgende jaar.

Kamagurka wint Inktspotprijs 2021
De winnaar van de Inktspotprijs 2021 is
Kamagurka met de tekening Migranten,
verschenen op 18 mei 2021 in NRC
Handelsblad! De jury van de Inktspotprijs
2021, bestaande uit: Owen Schumacher,
Lotte Jensen, Sinan Can, Sylvia Weve en
Senay Özdemir, had eerder dit jaar vijf
tekeningen
genomineerd
voor
de
Inktspotprijs

TIJDEN VAN OORLOG
Tekenaars uit Oekraïne
Na vier weken oorlog in Oekraïne blijkt het
vreselijke geweld niet te stoppen. Hele
steden worden verwoest, de havenstad
Marieopol lijkt hetzelfde lot beschoren als
steden als Grozny en Aleppo. We toonden
op onze website werk van o.a. Oleksiy
Kustovsky, beter bekend onder de naam
Kusto. Hij wordt beschouwd als een van de
beste tekenaars uit Oekraïne.

TENTOONSTELLINGEN
Nederland mag weer naar buiten
Inktspot!, de tentoonstelling is weer door
het land gegaan. De corona pandemie heeft
twee jaar voor beperkingen gezorgd, maar
nu kon iedereen weer genieten van de
beste politieke prenten uit Nederland op de
mooiste locaties. De Tentoonstelling was al
in Den Haag, Amsterdam en Enschede
(inclusief battle) en reist nog verder.

IDEEEN VOOR 2023
De toekomst vaststellen
Voor de financiering van onze
werkzaamheden wordt een nieuwe
verdienmodel ontwikkeld. Dat is nodig nu
donaties niet meer vanzelfsprekend zijn en
kosten voor de realisatie van de doelstelling
naar verwachting zullen toenemen. Het
nieuwe model is uitgewerkt in ons
beleidsplan dat op de website staat.
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