
Dag iedereen,  
 

Beste wensen voor het nieuwe jaar! 
 

Langs deze weg presenteer ik u met plezier en trots KHÕRA. 
 

 
 

Een eerste publicatie van mijn tekeningen in een mooie, verzorgde uitgave in beperkte oplage. 
32 pagina’s op A5-formaat, genummerd en gesigneerd op 50 exemplaren. 

Het binnenwerk is gedrukt op BioTop papier (120 gram).  
De stevigere cover van Tintoretto Gesso (250 gram) is een ongestreken papiersoort dat lichtjes 

geschept is voor een subtiele structuur. 
De boekjes zijn te koop aan €25 (incl. verzendkosten). 

 

 
 



Deze verzameling tekeningen zijn ontstaan aan mijn deelname aan de “A paper / a day” online 
tekenchallenge van Kunstwerkt, vorig jaar in oktober.  

De uitdaging was om elke dag één tekening te maken en te delen op sociale media. 
 

Elke dag een tekening maken werd een oefening, een uitdaging, een inspiratie, een nieuwe richting, 
.... 

Zo ontstond al gauw een rode draad waarop ik, ook na de challenge zelf, ben blijven doorwerken. 
 

Het resultaat is KHÕRA. 
 

 
 

Khõra 
- ....’... a reality which can sustain both pyhiscial and ideal modes of reality’ (~ Plato) 

- .... ‘... neither place nor space but what is taken up and occupied by what stands there’(Heidegger) 
- .... ‘a third kind of reality in-between place, which is concrete and physical, and space, which is 

abstract and ideal 
 

Bovenal zie ik KHÕRA als een plek waarin je kan verdwalen en verwonderen. 
 
 

Indien u interesse heeft in een boekje, kan u dit bestellen door simpelweg te reageren op deze mail. 
 

Ook de originele tekeningen zijn te koop. Je vindt het overzicht met prijzen hiervan in bijlage. 
Bij aankoop van een origineel ontvang je uiteraard ook een boekje. 

 
Ik geef jullie graag eerste keus. Vanaf woensdag bied ik de boekjes en originele tekeningen ook aan 

via sociale media. 
 

 Een mooie start voor het nieuwe jaar, waar er veel gecreëerd mag worden. 
 

Vriendelijke groet! 
 

Frances Joossens 
 

https://www.francesjoossens.com/ 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.francesjoossens.com%2F&data=05%7C01%7Calumni.academy%40ap.be%7C4857f33bdbaf4893b1cf08daf2861bb9%7C33d8cf3c2f1448c09ad65d2825533673%7C1%7C0%7C638088955841874911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=HCBgFmL927ituimQVxRNkkJFMAML34rs9x7ZO4TFUSU%3D&reserved=0

