Grafiekproject:
Grens/Werk
Het elfde project dat wordt
opgezet door het Grafisch Atelier
Friesland, dit keer met thema
Grens/Werk, de begrenzing van je
werk, maar ook hoe kunnen we
inside the box, outside the box
denken en prenten maken.
Voor deelname aan het project worden uitgenodigd: grafici, kunstenaars die
werken met grafiek, mensen die affiniteit hebben met grafiek en zelfstandig
kunnen werken in de grafische technieken.
Doelstelling en uitvoering
De deelnemer is vrij zijn eigen bladspiegel en grafische technieken te kiezen.
De begrenzing in papiermaat is 18 x 18 cm met aan afloop van 0,5 cm aan
alle kanten , de deelnemer kiest zijn eigen papier soort om op te drukken.
Uitleg voor de afloop is dat 0,5 cm van de rand kan gebruikt worden voor het
eventueel bijsnijden van de prent, houdt hier rekening mee in je ontwerp.
Van iedere deelnemer wordt het aantal deelnemers plus 2 aan goede prenten
verwacht bij inlevering. Zodoende zijn er na afloop voldoende prenten om
iedere deelnemer een gebonden geheel te overhandigen en zijn er voldoende
voor expositiedoeleinden.
Het doel is om van de verschillende prenten een presentatie te maken in
vervolg van het thema.
Motivatie
Na eerdere projecten geïnspireerd op de beeldaspecten, nu het thema
Grens/Werk, in andere woorden de begrenzing van het werk. Het idee is om
kunstenaars uit te dagen binnen het opgegeven formaat op zoek te gaan
naar de grenzen en deze al dan niet bewust te overschrijden. Dit mag in
beeld, druktechniek of thema zichtbaar worden.
Inschrijftermijn en duur
Het project heeft een duur van 3 maanden, en een inschrijftermijn van 1
maand. Inschrijftermijn loopt tot en met zaterdag 4 februari. Het project
start op zaterdag 11 februari en loopt af op zaterdag 20 mei. Met op
zaterdag 1 april een tussenbijeenkomst in het GAF.

Bijeenkomsten
Opstartbijeenkomst; zaterdag 11 frebruari 2017
De eerste bijeenkomst vind plaats op zaterdag 11 februari 2017 om 10.00
uur in het Grafisch Atelier Friesland. Er is de mogelijkheid tot het leren
kennen van de andere deelnemers en het papier aanbod van het GAF te
bekijken voor het project.


 Tussenbijeenkomst; zaterdag 1 april 2017
Deze vindt plaats op zaterdag 1 april 2017 om 10.00 uur in het GAF. In deze
bijeenkomst kunnen vorderingen en vragen met elkaar gedeeld worden.
 Inleveren van de prenten; zaterdag 20 mei 2017
Op zaterdag 20 mei 2017 om 10.00 uur zullen de prenten worden
ingeleverd.
Hierbij is er de mogelijkheid om tezamen het resultaat van het project te
bekijken.
 Afhalen ingebonden prenten
Na afronding van het inbinden zullen de deelnemers via mail worden
uitgenodigd voor het afhalen van de ingebonden prenten.

Kosten
Deelname aan het project “Begrenzing” kost € 35,- .
Dit dekt:
 1 dag werken in het Grafisch Atelier Friesland t.w.v. € 15, 1 set ingebonden prenten

Opgave:
Opgave kan door een mail te sturen aan:saskia@grafischatelierfriesland.nl
voor zaterdag 4 februari 2017 als reactie op de uitnodigingsmail of met
onderwerp Project Grens/Werk. Als het project start ontvangt U een factuur
voor het overmaken van de deelname kosten.

