Geert de Boer

Zeefdruk

Al vroeg kwam ik in aanraking met zeefdrukken door mijn broer, die in de
badkamer zeefdrukramen belichtte en
in de schuur flyers drukte.
Op 23 jarige leeftijd begin ik een studie
textiele werkvormen en handvaardigheid op de d’ Witte Leli. Hier word ik
een enthousiaste textielzeefdrukker. Ik
oefening mij in modeltekenen, fotografie, keramiek en andere creatieve
disciplines.
Hierna volgt een artistieke rustperiode.
In 2004 begin ik met modeltekenen en
enkele jaren later volg ik cursussen voor
grafiek en etsen. Voor mijn etsen maak
ik gebruik van mijn modeltekeningen
en fotowerk.
In 2008 ontdek ik voor de derde maal
de zeefdruktechniek en ditmaal laat het
mij niet meer los.
Sinds mei 2010 ben ik 100% zeefdrukkunstenaar en daarnaast webdesigner.

Voor een nieuw zeefdrukproject laat ik
mij inspireren door mijn omgeving. Ik
maak gebruik van eigen fotografisch
werk. De foto’s corrigeer en bewerk ik
met de computer. Voor elke kleur print
ik één zwart-wit transparant. Het transparant zet ik fotografisch over op een
zeefdrukraam. Hierbij blijft het gaas
open voor het te drukken beeld. De rest
van gaas wordt gedicht. De inkt kan
hierna door het open gaas gedrukt
worden op papier. Voor elke kleur moet
het proces herhaald worden.
Veelal druk ik meerdere kleuren tegelijk
per drukgang met schilder-, tamponneertechnieken of met een irisdruk. Ik
kies als onderwerpen veelal landschappen en objecten met veel lucht.
Andere bronnen van inspiratie zijn
industriële architectuur, onscherpe en
bewogen foto’s of oude zwart-wit
foto’s.

van oude zwart-wit foto naar kleurenzeefdruk
In oude fotoalbums liggen nog veel mooie herinneringen.
Laat van oude zwart-witfoto’s een unieke kleurenzeefdruk
maken als cadeau voor verjaardag, jubileum, reünie bij een
vakantiebezoek of voor in uw huiskamer.
Ook kleurenfoto’s zijn geschikt om een prachtige zeefdruk
te laten maken .

oplage
1
2
4
6

prijs per stuk
2 drukgangen
zonder lijst
€ 130,00
€ 74,25
€ 46,25
€ 36,50

meerprijs lijst met
passe-partout
40x30 cm
€ 37,00
€ 29,25
€ 25,00
€ 23,50
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