Grafiekproject: Ritme
Introductie:
Op initiatief van het Grafisch Atelier Friesland een nieuw project opgestart onder de naam “Ritme”. Het project
heeft een duur van 4 maanden, en een inschrijftermijn van 1 maand. De inleverdatum is zaterdag 9 maart.
Algehele coördinatie vindt plaats vanuit het GAF. Deelnemers worden begeleid door: Dik Hageman, Tieneke
en Saskia van Montfort.
Motivatie:
Gestoeld op het project Kleurenwaaier, staat voor dit project een ander aspect van de kunst centraal, namelijk
Ritme. Hierbij kan men denken aan de schilderkunst, herhaling, patronen etc. Iedere deelnemer staat vrij om
zich compleet door Ritme te laten inspireren. Het thema ritme kan verschillende opvattingen hebben en
daardoor ook op verschillende manieren uitgewerkt worden. Binnen dit project is het formaat het verbindende
element. Doordat bij iedere prent het formaat gelijk is verbind dit de grote verscheidenheid aan prenten met
elkaar.
Doelstelling en uitvoering
Het doel is om een set prenten te creëren waarin ieder op zijn eigen wijze ritme heeft vormgegeven.
Deelnemers staan het onderling vrij om samenwerking aan te gaan, afspraken te maken aangaande de
afbeelding etc.
De techniekkeuze staat vrij; hoogdruk, diepdruk of vlakdruk. Het formaat van de prenten wordt 15 cm bij 20
cm, liggend. Op Zerkall papier van 21 cm bij 25 cm.
Van iedere deelnemer wordt het aantal deelnemers plus één aan goede prenten verwacht aan het einde van
het project. Zodoende is er bij afronding van het project voor iedere deelnemer een set prenten in een map en
een set voor expositiedoeleinden. Eerdere projecten zijn o.a. in de NHL en op de open atelierroute geëxposeerd.
Tijdsplanning:
Inschrijvingstermijn loopt tot en met 3 november 2012, dan dienen alle antwoordstroken binnen te zijn bij het
GAF.
Het project start op zaterdag 10 november2012 en wordt afgerond op zaterdag 9 maart 2013. Tussentijds is er
op 12 januari 2013 de mogelijkheid om bijeen te komen. Zodoende zijn er 4 maanden voor de uitvoering van
de prenten. Alle bijeenkomsten zijn op zaterdag om 10.00 uur in het GAF.

Praktische uitwerking:
Opgave kan door bijgeleverd opgaveformulier in te vullen en voor 3 november 2012 te sturen naar:
Grafisch Atelier Friesland st. Anthonystraat 4 8911 DV Leeuwarden tel. 058 2153110 mail:
info@grafischatelierfriesland.nl (bij voorkeur via email o.v.v. Project “Ritme”)
Bijeenkomsten:
Eerste Bijeenkomst
De eerste bijeenkomst vind plaats op zaterdag 10 november 2012 om 10.00 uur in het Grafisch Atelier
Friesland. Bij deze bijeenkomst zal het papier voor de prenten uitgedeeld worden en is er de
mogelijkheid tot het leren kennen van de andere deelnemers.
Tussentijdse bijeenkomst
Halverwege het project is er op zaterdag 12 januari 2013 de mogelijkheid om met alle deelnemers
samen te komen om de voortgang van het project te bespreken en mogelijk elkaars resultaten te zien.
Inleveren
Op zaterdag 9 maart 2013 zullen de prenten worden ingeleverd. Hierbij is er de mogelijkheid om samen
het resultaat van het project te bekijken. Dit zal om 10.00 uur plaatsvinden in het atelier.
Afronding
Als door de coördinatie de prenten zijn afgerond, zullen de deelnemers worden uitgenodigd voor het
afhalen van de prenten. Het streven is om de prenten in december te verwerken.
Kosten:
Deelname aan het project “Ritme” kost € 30,- . Dit dekt:
Papier voor de prenten
1 dag werken in het Grafisch Atelier Friesland + materiaalkosten t.w.v. € 6,50.
1 Set prenten
Project “Ritme” in het kort: Een prent geïnspireerd door ritme op een formaat van 20 cm bij 15 cm. liggend,
als geheel van map met prenten met meerdere kunstenaars of anders geïnteresseerden in de grafiek.

Deelname formulier “Ritme”
Deelnemende kunstenaar (a.u.b. invullen in blokletters)
Naam: _________________________________________________
Straat/huisnummer:_______________________________________
Postcode: __________ Plaats: ______________________________
telefoon: _______________________________________________
e-mail: _________________________________________________
website: _____________________________________________
Geboortedatum: _____/________/_________ (dd/mm/jjjj)
Geboorteplaats: _________________________________________

Hierbij neemt bovengenoemde deel aan het “Project: Ritme”, bevestigt dat er €30,- (geef aan wat van
toepassing is):
overgemaakt is op rekeningnummer 299791483 t.a.v. Grafisch Atelier Friesland o.v.v. Project
“Kleurenwaaier”
contant betaalt is aan het Grafisch Atelier Friesland.
Datum:

Handtekening:

Plaats:

Volledig ingevuld deelname formulier, vóór 3 november 2012 opsturen en/of mailen naar:
Grafisch Atelier Friesland
st. Anthonystraat 4
8911 DV Leeuwarden
tel. 058 2153110
info@grafischatelierfriesland.nl

