
MY LITHOGRAPHS  
RIK LINA

TO CATCH THE WIND 1966 - 69x35cm.



MY LITHOGRAPHS

Odilon Redon: “ The lithographic crayon provokes and gives rise to 
the unexpected”, this was what he was after - and I am too, “Matter 
reveals her own secrets and has her own character; the oracle speaks 
only through this medium” another saying of him. In 1971 I translated 
texts of him for the magazine Moksha 14 to accompany some of his 
sparkling “noirs”. Lithography, as alchimist medium of stone-printing 
uses masterly technical skill, utmost awareness and stubborn 
perseverance, next to surprising moments of chance. These 
characterize this noble discipline. Redon complained about leaving the 
printing to others, so warned I decided to learn this thoroughly to be 
able to do this myself.  All my Sollenhofer-stones are drawn, prepared 
and printed by me and by no-one else. I also kept the editions as 
limited as possible, 15 at most, often even much less. The only print in 
large edition was the one for the magazine “Phases” Nr.5 of Edouard 
Jaguer in Paris, in the edition of 50.

About 100 lithographs appeared in three periods in Amsterdam:
1966 - The first group during academy, the period of the lessons of 
masterprinter David Schmidt, whom I accompanied a year extra to 
lear to know the ropes. As a conclusion I made a series of large 
lithographs, of which I still have a couple of prints. All other 
lithographs from that period, the academy-work and the two series I 
made already on my own in the lithographic studio “t Venster” in 
Rotterdam were lost…a portfolio filled with these was stolen during a 
studio-removal in the 1980’s.
1973-1979 - The second period took place in the Jordaan district in 
close co-operation with painter-friends Tom Thysse and Paul Husner of 
our “Drükkerij De Spatel”. Two collective presses standing ready to 
use: day and night, always.
1998-2006 - The last series appeared in my studio at the Rozengracht, 
on the press of my CAPA-companion Geert van Mulken, which I 
inherited when he died. It was difficult because of problems with the 
press, the axle broke…and the weary treatment of the large stones 
almost broke my back. I made several prints in combination with other 



techniques, like woodcut.

A graphic way of thinking, its characteristic applications of working in 
several layers of images on one plane next to the technical materialism 
noted above, has always been important for my way of painting 
where working in more dimensions also takes place. For me these 
belong together, David Schmidt already told me I was not a graphic 
artist but a painter. My lithographs influence my paintings just like the 
paintings shape my prints, in the same way as is the case with my 
drawings. Just like I never draw as a study for a painting, I never 
made a lithograph as reproduction. They are a class apart.

DESERT CAR 1966 - 60x88cm.



HITCH HIKE 1966 - 61x88cm.

MARBLE ARCH LYBIA 1966 - 60x90cm.



THE GATE IS THE FLAME 1966 - 84x65cm.



DESERT SIGN 1973 - 25x34cm.

CRYSTAL ISLAND - 23x29cm.



SARCOPHAGUS 1973 - 49x36cm.



62-MODELO PARA ARMAR (for Julio Cortázar) 1974 - 35x25cm.



MICROSCOPIC LANDSCAPE 1974 - 40x35cm.



O — LANDSCAPE 1974 - 32x43cm



TERSCHELLING 1974 - 34x37cm.



WIRED SLEEP 1974 - 34x47cm.

VIGIRIMA 1975 - 30x22cm.



EROTIC PRINTS 1976 - 3x 25x30cm.



NEW BORDER 1976 - 34x56cm.



INTO THE DEEP 1977 - 65x51cm.



RAY LIPS 1977 - 25x34cm.

SEA URCHINS 1977 - 46x62cm.



STING RAY SERIES 1977 - 7 x 47x63cm.

STING RAY SERIES NR. 7



SPACE IS NOT A THING 1978 - 6 x 50x65cm.

COVER



MERRY-GO-ROUND 1978 - 65x95cm.



SQUIDS FOR KIDS 1979 - 24x33cm.

LIGHT BETWEEN TWO LAMPS 1979 - 26x24cm.



CARIB GHOST ROCK 1998 - with woodcut - 63x47cm.



CORAL 1998 - 39x61cm.



CORAL HEART 1998 - 50x43cm.



CRATER SABA 1998 - 65x48cm.



ISLAND IN STREAM 1998 - with woodcut - 48x65cm.



SWEET MONSTER 1999 - 45x69cm.

OCTOPUS 2001 - 24x35cm.



QUEENSNIGHT (Homage to Hercules ’s print “Noorderkerk”) 2005 - 46x62cm.

MIJN LITHOS

Odilon Redon: “Het lithografisch krijt provoceert en doet het 
onverwachte verschijnen”, daar ging het hem om en dat is bij mij 
hetzelfde, “De materie onthult haar eigen geheimen en heeft haar 
eigen karakter; het orakel spreekt slechts door dit medium” is een 
andere uitspraak van hem. In 1971 vertaalde ik zijn teksten voor het 
tijdschrift Moksha Nr.14 als begeleiding van enkele schitterende 
“noirs”. De steendruk, als alchimistisch medium waarbij technische 
vaardigheid, uiterste oplettendheid en een hardnekkig 
doorzettingsvermogen gepaard gaan aan verrassende momenten van 
toeval. Kenmerkend voor deze edele discipline. Hij mopperde al over 
het laten drukken van zijn werk door anderen, hierdoor 
gewaarschuwd besloot ik om het vak grondig te leren om dit zelf te 
kunnen doen. Al mijn Sollenhofer-litho-stenen zijn dan ook getekend, 
geprepareerd en afgedrukt door mijzelf en door niemand anders. Ik 
hield de oplagen ook uiterst beperkt, hoogstens 15, meestal nog veel 



minder. De enige prent in grotere oplage was “Vigirima” uit 1975 
voor het tijdschrift “Phases” nr. 5 van Edouard Jaguer te Parijs, in een 
oplage van 50.

Ongeveer 100 lithos kwamen tot stand in Amsterdam gedurende drie 
perioden: 
1966 - De eerste tijdens academietijd, de periode van de lessen van 
meesterdrukker David Schmidt waarbij ik een extra jaar met hem 
meeliep om de kneepjes van het vak te leren. Als afsluiting maakte ik 
een serie grote prenten, waarvan ik gelukkig nog enkele afdrukken 
bezit. Alle andere lithos uit die tijd, al het academiewerk en de twee 
series die ik in 1963 reeds zelfstandig maakte op het lithografisch 
atelier in “t Venster” te Rotterdam zijn verdwenen…een met dit werk 
gevulde map werd gestolen in de jaren 80 tijdens een 
atelierverhuizing. 
1973-1979 - De tweede periode vond plaats in de Jordaan in hechte 
samenwerking met de schilders-vrienden Tom Thysse en Paul Husner in 
onze “Drükkerij De Spatel” waar onze gezamenlijke litho-persen altijd 
klaar stonden, iedere dag - én nacht! 
1998-2006 - De laatste series ontstonden rond de eeuwwisseling in 
mijn atelier op de Rozengracht met de pers die ik erfde van vriend en 
CAPA-bondgenoot Geert van Mulken. Het ging moeilijk door 
problemen met de pers, de as brak…en het behandelen van de zware 
stenen brak mijzelf op. Ik maakte toen ook enkele prenten in 
combinatie met andere technieken, zoals houtsnede.

Een grafische denkwijze, de haar eigen toepassing met werken in 
lagen van beeldvorming in hetzelfde vlak naast het boven vermelde 
technisch materialisme, is steeds van grote betekenis geweest voor 
mijn manier van schilderen waar een meer dimensionale wijze van 
werken eveneens plaats vindt. Deze kunnen voor mij niet buiten 
elkaar, David Schmidt verklaarde al dat ik geen graficus was maar 
schilder. Mijn lithos beïnvloeden mijn schilderijen zoals de schilderijen 
de prenten vorm geven op dezelfde wijze zoals bij mijn tekeningen het 
geval is. Net zomin ik tekeningen maak als voorstudies, maakte ik ooit 
een prent als reproductie. Zij staan op zichzelf.



PELAGIC DRIFTERS 2006 - 4 x 24x20cm 
(four lithographs drawn on one stone for the book of poetry “Rik Lina - Plankton 
Zon”)




