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Uitnodiging presentatie boek 

Monika Stadler – 
Werken in Kleur 2004-2012

 
Monika Stadler verdiepte zich in de jaren negentig in de druktechnieken van 
Hendrik Nicolaas Werkman en maakte al gauw een vrij revolutionaire stap: 
de grote zware rol van de drukpers gebruikte ze niet meer om een ingeïnkt 

hoogdrukprofiel tegen het papier te drukken.  Ze nam die rol als het ware zelf 
in de hand, voorzag ze op verschillende manieren van beelden in inkt om ze 

vervolgens op welke ondergrond dan ook uit te rollen.

 
Stadler is geen professionele kunstenaar in de strikte zin van het 
woord – het is nooit haar beroep geweest. Na een carrière in het mid-
delbaar onderwijs wijdt zij zich sinds tien jaar fulltime aan de beel-
dende kunst. Door regelmatig gehouden kleine solotentoonstellingen 
groeide een trouwe groep van liefhebbers en leek het vanzelfspre-
kend om eens de balans op te maken van de afgelopen tien jaar met 
een boek. Kunstkenner Dick Siersema schreef een toelichting in de 
vorm van een gesprek met Monika Stadler en Philip Elchers maakte 
samen met haar een aantrekkelijk overzicht van haar werk.

Expositie en presentatie
In het UMCG (personeelsrestaurant, ingang 11 aan de 
Oostersingel) is de expositie Monika Stadler - Recent Werk te 
zien van 20 november 2012 t/m 4 februari 2013. Werk waarin 
de oliedrukinkt laag over laag is aangebracht op karton.
De presentatie van het boek is op woensdag 21 november om 
16.00 uur in restaurant Voilá, W.A. Scholtenstraat 39,  
9711 XB Groningen. 

Bestellen
Naast de standaard editie (€ 25,00) is er ook een 
speciale editie (€ 75,00) beschikbaar, waarvoor zij heeft 
geëxperimenteerd met de oppervlaktestructuur van blokjes 
parkethout. Zo ontstonden veertig, zoals zij het zelf noemt, 
‘watermerken’ van ca 20 x 28 cm: telkens unieke, met de hand 
gemaakte inktrol-monoprints op 310 grams Bristol papier.  

Op de website philipelchers.nl kunt u kiezen welke inktrol-monoprint u wilt bestellen bij de signeerde en 
genummerde speciale editie van het boek. Daar kunt u eveneens de standaard editie bestellen.


