LETTERDRUK
LINOSNEDE
Terug in de tijd: honderd jaar geleden werden
kranten en boeken nog met loden en houten
letters gedrukt. Bij GWA ga je aan het werk
met die letters: we drukken ze af op de grote
drukpersen met alle kleuren inkt. Deze techniek is te verbinden aan allerlei thema’s zoals
de krant, poëzie, maar ook aan kunstenaars
als Werkman of Escher.

LINOSNEDE
Deze hoogdruktechniek werd gebruikt door
beroemdheden als Picasso en Matisse, en is nog
steeds heel populair. Het is vrij eenvoudig om
een tekening te snijden (gutsen) in linoleum,
maar let wel op dat je alles in spiegelbeeld doet!
De vorm inkten we in en drukken we af op een
van de persen. Met oudere kinderen en tieners
gaan we werken met reductie-technieken, waarbij
meerdere kleuren in een plaatje gebruikt worden.

OP MAAT...
GWA werkt het liefst met kleine
groepen. Op die manier kunnen we
echt aan de slag met het ambacht.
Alle technieken zijn met elkaar te
combineren in een middag, bijvoorbeeld door de groep op te delen in
kleinere groepjes.
We denken graag mee over de
beste invulling, aansluitend op
thema’s waar je op school mee bezig
bent.

BOEKBINDEN

Een relatief jonge druktechniek waarmee je niet
alleen op papier, maar ook op stof kan drukken. Veel
gebruikt door hedendaagse kunstenaars, en voor affiches.
We maken een vorm met sjablonen van stickerpapier en
drukken met behulp van een rakel en een zeefraam.
Idee: ontwerp je eigen logo en druk ‘m op een t-shirt met
andere logo’s! Deze techniek is geschikt vanaf groep 7 en
altijd een hit op middelbare scholen.

ETSEN
Een diepdruk-techniek, met als bekendste gebruiker:
Rembrandt van Rijn. Door te krassen in een plaat ontstaan er lijnen die met inkt kunnen worden ingewreven.
De afdruk maak je op een etspers, een pers met een zware
wals die de inkt weer uit de groeven ‘trekt’. Deze lessen
zijn goed te combineren met themavakken over de oorlog,
over de natuur of over kunst.

Papier, karton, naald en draad: ga aan het werk als
echte ambachtslieden en maak je eigen boekje. Er zijn
veel verschillende methodes, waarbij de cahiersteek
(schriftsteek) en de japanse binding het bekendst zijn.
Het kan een opschrijfboekje zijn met een zelfgemaakte
kaft, of een bundeling van zelf gemaakt werk.
Toepasbaar op elk denkbaar thema!
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