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1.1. Inleiding

Analog Borders is een festival voor kunstenaars, 
designers en andere doeners in de Grafische 
Werkplaats. Met een expositie, performances 
masterclasses, (ckv)workshops en een symposium. 
Verken de grenzen van de traditionele grafische 
technieken, experimenteer met en verdiep je in 
nieuwe mogelijkheden! Mix analoge met digitale 
technieken, gebruik huis-tuin-en-keukenmaterialen 
of combineer totaal verschillende technieken met 
elkaar.  Ets, gomdruk, analoge en digitale fotografie, 
riso, zeefdruk: net even anders!

Voorbereidende les & workshop 
& expositie

Ter gelegenheid van dit festival is er voor 
ckv-scholieren bovenbouw HAVO/VWO deze 
lesbrief met achtergrondinformatie over de 
verschillende grafische technieken. Deze les kan 
een goede voorbereiding zijn op de workshop in 
de Grafische Werkplaats. Speciaal voor dit festival 
heeft de Grafische Werkplaats namelijk de nieuwe 
ckv-workshop huis-tuin-en-keukenlitho ontwikkeld. 

Tijdens het laatste weekend van het festival 
(24-26 juni) worden de resultaten van alle 
workshops, dus ook de ckv-workshops in de 
werkplaats tentoongesteld.
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1.2.  Wat is grafiek?

Onder grafiek verstaan we gedrukte afbeeldingen, 
of het maken van gedrukte afbeeldingen. 
De grafische kunst is ontstaan vanuit de wens 
afbeeldingen en/of teksten zelf te vermenigvuldigen. 
Er zijn veel verschillende grafische technieken die 
kunstenaars kunnen toepassen, maar ook grafisch 
vormgevers, stofontwerpers gebruiken grafische 
technieken bijvoorbeeld voor het zelf drukken van 
een poster of het bedrukken van stof. 

Wikipedia zegt: ‘‘Grafiek (ook: graveerkunst, 
prentkunst) is een vorm van beeldende kunst 
waarbij de kunstenaar gebruikmaakt van allerlei 
druktechnieken. Ook de afbeeldingen die op deze 
manieren worden gemaakt (de werken) worden 
grafiek (ook: gravures of prenten) genoemd’’.

Grafiek kun je in vier groepen 
verdelen:

1. Hoogdruk
2. Doordruk
3. Diepdruk
4. Vlakdruk

1.Hoogdruk

Bij hoogdruk liggen de delen die afgedrukt 
worden hoger dan de delen die niet worden 
afgedrukt. Alles wat je weghaalt blijft dus wit, daar 
komt de inkt niet op. Voorbeelden van hoogdruk zijn 
linoleumsnede, houtdruk en stempel.

2.Doordruk

De doordruktechniek is gebaseerd op het 
gebruik van sjablonen. Delen van het ontwerp die 
wit moeten blijven in de afdruk worden afgedekt. 
Door vervolgens inkt aan te brengen op de niet 
afgedekte delen ontstaat het beeld. Voorbeeld van 
de doordruktechniek is de zeefdruk.

Op het zeefraam, een raam bespannen met heel fijn 
gaas, wordt het sjabloon aangebracht. De inkt wordt 
met een rubbere rakel door een zeefraam op het 
papier geperst. 
De uiteindelijke zeefdruk bestaat uit alles wat niet 
door het sjabloon is afgedekt. 

zeefraam sjabloon

inkt aanbrengenpapier eronder

afdruk
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De afdrukplaat ininkten

onder de drukperspapier erover

de afdruk in 
spiegelbeeld!



3. Vlakdruk

Bij de vlakdruktechniek liggen de delen die je
afdrukt op dezelfde hoogte als de delen die niet 
worden afgedrukt. De bekendste vlakdruktechniek is 
de lithografie of steendruk. Dit proces berust op de 
afstotende werking van water en vet: waar vet is, 
pakt het water niet. 

Met vette inkt teken je direct op een lithosteen,
daarna ga je de steen verder prepareren. 
Uiteindelijk komt de inkt alleen daar, waar jij met je 
vette inkt of krijt hebt getekend, op de andere delen 
komt de inkt niet omdat je die vochtig houdt met 
water. Lithograferen is een lang en ingewikkeld 
proces. We hebben een snellere variant gevonden: 
de huis-tuin-en-keukenlitho, waarbij je ook uitgaat 
van water en vet die elkaar afstoten. 

4.Diepdruk

Bij diepdruk liggen de delen die afgedrukt 
worden verdiept ten opzichte van delen die niet 
afgedrukt worden. Voorbeelden hiervan zijn droge 
naald en etsen. 

ets plaatje ininkten

door de perspapier eronder

afdruk
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Bij de droge naald kras je direct met een
etsnaald (of spijker) in een kunststof of metalen 
plaat waardoor er groeven ontstaan. 

Je wrijft de plaat in met inkt. De inkt wordt 
vastgehouden door de groefjes en de braam. 
De overtollige inkt verwijder je. Vervolgens leg je 
vochtig papier over het plaatje en druk je de ets 
onder een etspers af. 

Bij etsen op zink of koperplaten vindt ongeveer 
hetzelfde proces plaats, maar door de plaat korte 
tijd in een zuurbad te leggen, wordt de afbeelding in 
de plaat geëtst en ontstaat er een scherpere lijn. 

Hoe herken je wat?

       • Bij linoleum zie je vaak de gutssnede: van 
         dik naar dun en soms een beetje groffe 
         ronde lijn.

       • Bij houtsnede kun je de houtnerven vaak    
          zien en is de lijn meer hoekig dan rond.

       • Bij etsen en droge naald zie je de rand  
         van het etsplaatje in het papier. Bij droge  
         naald zie je vaak een lijntekening: lijntjes      
         met een fluwelig kantje
         (en geen gesloten kleurvlakken).

       • Bij zeefdrukken is vaak veel kleur, 
         tekst en beeld toegepast. De  afdruk is vrij 
         vlak en vaak wordt het ontwerp digitaal 
         gemaakt.

       • Bij litho’s kun je zowel met krijt als inkt 
          werken, het lijkt net alsof het is getekend.



1.3. Digitaal meets Analoog 
Huis-tuin-en-keukenlitho

De grafische technieken bestaan al lang. 
Sommige van deze technieken zijn door de industrie 
verder ontwikkeld voor het maken van werk in grote 
oplage zoals het drukken van kranten, posters of 
stofbedrukken. Toch gebruiken veel hedendaagse 
kunstenaars en vormgevers nog steeds oude 
grafische technieken. Een voordeel is dat je dan iets 
helemaal zelf kunt maken. Je kunt meerdere 
exemplaren maken of iets dat met een andere tech-
niek niet mogelijk is. Ook voor kleine oplages is het 
soms handiger om met de grafische technieken te 
werken. 

Van ontwerp naar drukken

Het zal je misschien niet verbazen dat veel 
kunstenaars en ontwerpers hun ontwerp op de 
computer maken via programma’s zoals 
Photoshop, Illustrator of Indesign.  
Ze kunnen daarna hun ontwerp voor zeefdrukken 
op transparante film of sheets printen. Door het 
zeefdrukraam fotografisch te belichten kun je dit 
ontwerp op je zeef overzetten. Daarna gaan ze met 
de hand het ontwerp op stof of papier zeefdrukken, 
waarbij elke kleur voor een aparte drukgang zorgt. 
Je ontwerp kun je ook via een lichtgevoelige 
filmlaag overzetten op je ets. Hierdoor kun je niet 
alleen een tekening etsen, maar ook een foto. 

Je kunt ook je ontwerp met de hand uitgutsen, maar 
wat nu als je een zeer gedetailleerd werk hebt? 
Dan gaat het niet zo gemakkelijk en daarvoor kun 
een lasercutter gebruiken. 

4

Z
e
e
fr

a
a
m

F
il
m

P
o

s
te

r



Experiment
Huis-tuin-en-keukenlitho

Naast deze digitale toepassingen zijn er ook andere 
experimenten, bijvoorbeeld het werken met 
onverwachte materialen of het toepassen van 
technieken op bijzondere ondergronden. Mooie 
voorbeelden hiervan zie je in de expositie Analog 
Borders in de Grafische Werkplaats.We geven twee 
voorbeelden.

Navid Nuur 

(Iran, woont in Den Haag) is een kunstenaar die 
tovert met materialen. Hij heeft nu met citroenzuur 
zeefdrukinkt gemaakt. De zeefdruk is na het druk-
ken eerst onzichtbaar, maar ga je deze verwarmen 
met een strijkijzer dan wordt de 
afbeelding pas zichtbaar.

Peter Zuur 

(woont en werkt in Leiden) is van huis uit etser. 
Nu maakt hij vaak hele grote schilderijen, maar hij 
begint vaak door een tekening of foto via een 
grafische techniek over te zetten op doek. 
Daaroverheen gaat hij schilderen en gebruikt 
hierbij ook andere materialen zoals gekleurde inkt 
en oude tapebandjes. Uiteindelijk krijgt het 
schilderij een laag van kunsthars. 
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stappen 

1  Je bereid je eigen plaatje met aluminiumfolie 
     voor.

2  Daarop maak je een tekening met krijt, pen  
     of zeep.

3  Deze tekening ga je in het folie zuren door 
     goedkope cola erover heen te sproeien. In   
     de cola zit namelijk een stofje dat de plaat 
     hydrofiel (wateraantrekkend) maakt. 
 
4  Vervolgens ga je je plaatje inrollen met inkt, 
     maar let op! Je houdt het plaatje vochtig 
     door er met een natte spons overheen te   
     gaan. Daardoor pakt de inkt alleen daar,   
     waar je met vette inkt hebt getekend. 

5  Nadat je je plaatje hebt ingeinkt leg je het op 
     de pers, papier erover en draaien maar!

1.5. Grafische Werkplaats

De Grafische Werkplaats is een grote grafische 
werkplaats en je kunt hier alle grafische technieken 
uitoefenen: zeefdrukken, etsen, linoleum drukken, 
werken met de risograaf, lithograferen en er is een 
doka. Je kunt er als kunstenaar of ontwerper terecht 
om er zelf te werken, een workshop of lezing te 
volgen of om een expositie te bekijken. 

De werkplaats organiseert festival Analog 
Borders van 20 mei t/m 26 juni 2016. 
Dit  is een festival voor kunstenaars, designers en 
andere doeners in de Grafische Werkplaats. Met 
een exposities, masterclasses, (ckv)workshops en 
een symposium.

Verken de grenzen van de traditionele 
grafische technieken, experimenteer met en verdiep 
je in nieuwe mogelijkheden! Mix analoge met 
digitale technieken, gebruik huis-tuin en 
keukenmaterialen of combineer totaal verschillende 
technieken met elkaar. Ets, gomdruk, analoge en 
digitale fotografie, riso, zeefdruk: net even anders!
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1.4. Workshop 
Huis-tuin-en-keukenlitho

In de Grafische Werkplaats ga je in deze workshop 
aan de slag met eenvoudige materialen: 
aluminiumfolie, zeep, krijt, pen, inkt, schuurpapier, 
cola, zonnebloemolie. Je maakt vervolgens een 
eigen vlakdruk. De resultaten van alle workshops 
worden tijdens het weekend van 24 en 26 juni in de 
werkplaats tentoongesteld. Daarna komt het werk 
weer naar je school.



1.6. Verder lezen/ kijken 
over grafiek en Over grafische 
technieken:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grafiek_(kunstvorm)
http://www.grafiekprojecten-vog.nl/grafiekplatform/
over-grafiek/
http://fransmasereelcentrum.be/nl/print-lab/

Variatie
huis-tuin-en-keukenlitho:

https://youtu.be/tXaimUkCVU0

animatie over etsen:

https://www.youtube.com/watch?v=G7-IV0gaIOY&-
feature=youtu.be

Mooie filmpjes over grafiek:

Facebook: art & printmaking
Facebook: The Art of Wonderment 
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1.6. Docenteninformatie

De resultaten worden samen met de resultaten van 
alle andere workshops en masterclasses tijdens het 
Holaa!/Hoogtijweekend (24-26 juni) in de werkplaats 
tentoongesteld. Daarna zorgen we dat het werk 
terug gaat naar school. Zorg daarom voor duidelijke 
naams- en schoolvermelding op de achterkant van 
het werk. 

Deze lesbrief is gratis verkrijgbaar. Aan de 
workshops zijn kosten verbonden. Vanaf het festival 
tot aan de zomervakantie is de huis-tuin-en-keuken-
lithoworkshop verlaagd in prijs tot €125,- per 
workshop (€,- 135 via Cultuurkaart); tweede docent 
plus €75,-. Na deze periode blijft de workshop 
beschikbaar tegen het reguliere workshoptarief van 
€165,- (€175,- met Cultuurkaart).

De Grafische Werkplaats heeft 
meerdere workshops 
beschikbaar:

        -  Huis tuin en keuken litho
        - t-shirt zeefdrukken
        - selfie maken, linoleum snijden
        - miniboekje drukken op de risograaf
        - droge naald etsen

Over de workshops:

           -  Aantal leerlingen per workshop: 
              15 leerlingen, bij meer dan 15 
              leerlingen per klas zetten wij er  
              een extra docent in. 

           - De huis-tuin- en-keukenlitho is met   
             name bedoeld voor boven bouw Havo/
             VWO omdat er vrij secuur en netjes  
             gewerkt moet worden, anders mislukt 
             de afdruk. De andere workshops zijn  
             voor iedereen toegankelijk. 

           - Speciale workshops op maat zijn 
             mogelijk, ook een combinatie van 
             verschillende workshops met elkaar.

           - Het is mogelijk met de Cultuurkaart te 
             betalen, dit regelt de werkplaats met  
             het Koorenhuis. De prijs is dan 10,- 
             hoger per workshop.
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Colofon

Ckv-docenten voor 
Analog Borders:

Hanna de Haan
Julian Sirre
Annika Syrjamaki
Ilse Versluijs

Stagiair

Christian Morales 

Vrijwilligers 

o.a Lidewij Corstiaans, Thea Cors

Ontwikkeling Lesbrief 
Analog Borders

Carola van der Heijden en Hanna de Haan

Ontwerp

Christian Morales

Beeld Analog Borders

Elise Kommer van Kommerskijken

coördinatie Analog Borders en 
voor meer informatieve over 
ckv-workshops:

Carola van der Heijden
carola@grafischewerkplaats.nl
06 18424271

Grafische Werkplaats
Prinsegracht 16
2512 GA Den Haag
070 3609387
www.grafischewerkplaats.nl
info@grafischewerkplaats.nl
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Festival Analog Borders is mede mogelijk gemaakt 
door Stroom, Gemeente Den Haag en Stichting stokroos


