De eerste baby,
il primo bambino,
le premier bébé.

Douwe
Dijkstra

Dit is ‘m dan. Onze eerste baby. De allereerste
poster van onze club die het licht ziet. Gemaakt
voor De Poster Scouts, door Douwe Dijkstra en
hopelijk gewaardeerd door jou.
Super tof dat jij als liefhebber samen met ons
op avontuur gaat, op zoek naar het onbekende.
Met een wisselende club van makers hopen
we je elke twee maanden te verrassen met een
stukje kunst in de vorm van een poster.
We kunnen alvast verklappen dat je begin
volgend jaar een pareltje kunt verwachten van
illustrator Iris van den Akker. Februari kan voor
ons niet snel genoeg komen.
Hopelijk blijf je nog lang bij ons.
Tot issue #2!

Houd
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muren
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De poster die uit je envelop
is gegleden, is gemaakt door
Douwe Dijkstra. De Groningse
illustrator herken je aan zijn super
gedetailleerde werken, eigenzinnig
kleurgebruik en sfeervolle werelden.
En precies dat komt allemaal terug
in de poster die hij voor onze club
maakte, een kleurrijke droomwereld
waar je in wilt wonen. We gingen in
gesprek met Douwe om te kijken hoe
hij te werk is gegaan.
Wat zien we op deze poster Douwe?
“Ik vind het in zekere zin een beetje gek om te
zeggen wat je in het beeld ziet, dit laat ik graag over
aan de kijker zelf. Het beeld ontstaat bij mij vaak
gaandeweg het proces. Ik haal mijn inspiratie uit
verschillende oude boeken en beeldverzamelingen
van het grote wijde internet.”

Hoe ben je te werk gegaan?
“Vaak begin ik met een paar kleine schetsjes van
bijvoorbeeld een personage of een voorwerp, op
basis van deze kleine ideeën werk ik dan verder
totdat er een klein wereldje ontstaat. Dat beeld
schaaf ik dan bij met knippen, plakken en een aantal
keer op de lichtbak overtekenen. Als ik tevreden
ben, werk ik de schets uit met inkt. Vervolgens scan
ik ‘m in en bewerk ik ‘m verder in Adobe Photoshop.”
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“Ik maak veel zeefdrukken en daar ben ik gewend
om de illustratie op te delen in verschillende
kleurlagen, deze print [lees: de poster voor De
Poster Scouts] zou dus in principe kunnen worden
gezeefdrukt in vier kleuren: rood, geel, blauw en
zwart. Hierbij wordt bijvoorbeeld geel over blauw
gedrukt waardoor je groen krijgt en je met deze
vier kleuren dus meer kleuren kunt creëren. Ik
vind dat altijd een leuke uitdaging om dat uit te
puzzelen. Hierdoor is het aan het einde ook altijd
makkelijker om uit te zoeken welke kleuren goed bij
elkaar passen.”

Maakproces poster © Douwe Dijkstra

Hoe ziet jouw dag eruit? En hoe lang
ben je bezig met zo’n poster?

Welke makers zou je willen aandragen
voor De Poster Scouts?

“Ik ben altijd semi-vroeg uit de veren, zeg 9 uur.
Dan eerst koffie, wat krabbelen, zoeken naar
inspiratiebronnen en dan verder schetsen. In het
begin wil ik me niet verliezen in de details, eerst
moet er een goede schets staan. Daarna ga ik naar
de lichtbak en inkt ik de details verder in. Voor deze
poster ben ik ongeveer een week bezig geweest.”

“Ik zou wel graag een poster aan de muur willen
van Joost Swarte of Maarten Donders. Dan heb
ik misschien een beetje een roze bril op, maar ook
van leden van mijn eigen collectief Knetterijs zou ik
graag een poster aan de muur hebben :).”

Posters voor Vera © Douwe Dijkstra

Deel je ervaring!

👍

We zijn super benieuwd wat jullie reactie was
toen je de envelop opende, waar de poster
hangt en of je nog andere tips of trucs
hebt. Deel een foto met #deposterscouts op
Instagram of Facebook of stuur een mailtje
naar info@deposterscouts.nl. Danku.
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