Grafiekproject: TeXtuur

Dit is het tiende project dat er gedraaid wordt door het Grafisch Atelier
Friesland, dus TeXtuur is bewust geschreven met een hoofdletter X,
romeinse cijfer voor 10. Voor het 10de project willen we gaan uitpakken, het
formaat lekker groot, mooie uitdaging voor de deelnemers en de
mogelijkheid hebben om het product te verkopen. Dus dit keer twee thema’s
in een project, namelijk Textuur en 10 (decimalen) en daartegenover de
ruimte om eigen papier, bladspiegel en techniek te kiezen.
Het project heeft een duur van 3 maanden, en een inschrijftermijn van 1
maand. Inschrijftermijn loopt tot en met 19 november 2015. Het project
start op 21 november 2015 en loopt af op 20 februari 2016.
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.

Motivatie

Na eerdere projecten geïnspireerd op de beeldaspecten, nu TeXtuur. Textuur
mag zo breed gezien worden als de deelnemer zelf wil, denk voornamelijk
aan stofuitdrukking. We willen de deelnemer uitdagen tot het gebruiken van
de decimalen, gezien het project nr. 10 is. Het formaat is 40 x 60, samen
100, wat 10 x 10 is etc.

Doelstelling en uitvoering

Het doel is om van de verschillende prenten een map te maken,
waarbij, ook in de vormgeving daarvan, textuur duidelijk zichtbaar is.

De deelnemer is vrij zijn eigen bladspiegel en grafische technieken te kiezen.
De papiermaat is 40 x 60 cm,
de deelnemer kiest zijn eigen papier soort om
op te drukken. Met het kiezen van je papier bepaal je al een groot deel van
de textuur van de prent. Voor dunnere papier soorten wordt in het kader van
de map en het geheel gedacht aan chine-colle techniek, waarbij je het
papier doormiddel van vochtigheid en druk kan verlijmen met steviger
papier.
Van iedere deelnemer worden 30 prenten verwacht bij inlevering. 
Zodoende
is er bij afronding van het project voor iedere deelnemer een map, en
prenten ten behoeve van expositie en mappen ten behoeve van verkoop
doeleinden.

Praktische uitwerking

Opgave kan door bijgeleverd opgave formulier in te vullen
en voor 
19 november 2015
te sturen naar:

Grafisch Atelier Friesland
Haniasteeg 61, 8911 BX, Leeuwarden
mail: 
info@grafischatelierfriesland.nl

(bij voorkeur via email o.v.v. Project “TeXtuur”)
Eerste Bijeenkomst
De eerste bijeenkomst vind plaats op zaterdag
21 november 2015 om 10.00
uu
r in het Grafisch Atelier Friesland. Er de mogelijkheid tot het leren kennen
van de andere deelnemers en het papier aanbod van het GAF te bekijken
voor het project.
Inleveren
Op zaterdag
20 februari 2016 om 10.00 uur

zullen de prenten worden
ingeleverd.
Hierbij is er de mogelijkheid om tezamen het resultaat van het project te
bekijken.
Afronding
Na afronding van de vormgeving, zullen de deelnemers worden uitgenodigd
voor het afhalen van het boek.

Kosten

Deelname aan het project “TeXtuur” kost € 35,- .
Dit dekt:
1 dag werken in het Grafisch Atelier Friesland t.w.v. € 10,-.
1 map.

Project in het kort

Een prent geïnspireerd door TeXtuur op een formaat van 40 cm bij 60 cm als
geheel van een map met meerdere kunstenaars en geïnteresseerden in de
grafiek.

Coördinatie en begeleiding

Algehele coördinatie vindt plaats vanuit het Grafisch Atelier Friesland.
Deelnemers worden begeleid door: Dik Hageman, Erik Mol & Saskia van
Montfort.

Deelname formulier “TeXtuur”
Deelnemende kunstenaar 
(a.u.b. invullen in blokletters)

Naam: _________________________________________________
Straat/huisnummer:_______________________________________
Postcode: __________ Plaats: ______________________________
telefoon: _______________________________________________
e-mail: _________________________________________________
website: _______________________________________________
Hierbij neemt bovengenoemde deel aan het “Project: TeXtuur”, bevestigt dat
er € 35,- overgemaakt is op 
iban nr: NL79 RABO 0132 6210 10
t.a.v. Grafisch Atelier Friesland o.v.v. Project “Textuur” en ga ik akkoord met
de voorwaarde dat er na inlevering van de prenten, ook prenten gebruikt
mogen worden ten behoeve van verkoop doeleinden.

Datum:

Handtekening:

Plaats:

Volledig ingevuld deelname formulier, 
vóór 19 september 2015 
mailen naar:
info@grafischatelierfriesland.nl

Grafisch Atelier Friesland Haniasteeg 61
8911 BX Leeuwarden tel. 058 2153110

