4

#

Over avontuur gesproken! We hebben nog iets
leuks voor je. Van 9 tot 15 juni vindt het Illustrada
Festival plaats in Tilburg. Een gloednieuw
digital arts festival waar je jouw oogballen kunt
verwennen met levensgrote digitale prints van o.a.
Douwe Dijkstra, Andrew Tseng, LouLou & Tummie,
Hedof en veel meer andere toffe beeldmakers.
Wij van De Poster Scouts vieren illustratie en
digital art in de breedste zin van het woord en zijn
daarom ook apetrots dat we hoofdpartner zijn
van Illustrada Festival 2021!

Andrew
Tseng

Dit is ‘m dan, de poster van Andrew. Misschien was
je er wat van in de war, misschien werd je meteen
vrolijk. Dat is het mooie aan Andrew’s werk. Het
is compromisloos. Je vindt het mooi of niet. We
vinden het cool dat je met ons het experiment
durft aan te gaan en het avontuur opzoekt.

Illustrada
Festival
next
up
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Houd
je hoofd
fris en je
muren
cool ✌
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#deposterscouts
De Poster Scouts is
een initiatief van

deposterscouts.nl
© Andrew Tseng

De poster die uit je koker is gegleden
komt van Andrew Tseng. Om zijn
stijl te kunnen beschrijven moeten
we een quote aanhalen van Hunter
S. Thompson: When the going gets
weird, the weird turn pro. Andrew
is een echte professional als het
aankomt op het absurde. Bewijs:
deze poster. Verdraaide ledematen,
verdraaide perspectieven; verdraaid
lekker, al zeggen we het zelf. We
duiken in het hoofd van Andrew, met
gevaar voor eigen leven, en gaan op
zoek naar de bron van inspiratie voor
zijn illustraties.

© Andrew Tseng

Grapjes en verhaaltjes

Moordmachines

We zijn altijd benieuwd hoe een idee ontstaat, waar
het zaadje ontkiemt. Voor Andrew komt de inspiratie
willekeurig: “Ik vind het altijd lastig om te beginnen.
Vaak komt de inspiratie uit grapjes of verhaaltjes die
in mij opkomen terwijl ik bezig ben met illustreren
of andere dingen aan het doen ben. Tegelijkertijd
probeer ik dan een interessante compositie te
verzinnen. Uiteindelijk kom ik op een beeld waarbij
de combinatie klopt in mijn hoofd. Ik ben bij deze
poster begonnen met die kleine ideetjes uit te
schetsen op mijn iPad. Daarna heb ik af en aan
gewerkt en ben ik zo’n twee dagen met de illustratie
bezig geweest.”

Een vrouw, een teckel, chaos. Hoe is dit beeld in
Andrew’s brein beland? “Ik wilde al heel lang een
teckel tekenen. Hun schattige uiterlijk staat in
contrast met het doel waarvoor ze zijn gefokt: het
zijn regelrechte moordmachines. We zien een vrouw
die haar teckel uitlaat, ze onderschat zijn levenslust
en vernietigingsdrang en kan hem niet meer onder
controle houden. Zij delft het onderspit wanneer zij
het ego probeert te onderdrukken. De tekst: ‘Cry
havoc! And let slip the dogs of war’, is afkomstig uit
het toneelstuk Julius Caesar van Shakespeare.” Wat
William daarmee precies bedoelde mag je zelf even
Googlen.

© Maakproces poster Andrew Tseng

Innerlijke hond

Nieuwe makers

De fascinatie voor honden is niet nieuw voor
Andrew. Al sinds zijn afstudeerproject is het
een terugkerend thema. “Dat project ging over
de de Hounds of Love, een door mij verzonnen
cult van extreme hondenliefhebbers. Net
zoals honden trouw zijn aan hun meesters,
zijn de cultleden toegewijd aan hun leider:
de spreekbuis van de Sublieme Teef (Moeder
van Alle Honden). Ik hoop dat als mensen mijn
poster voor De Poster Scouts zien, dat ze hun
gevoelens minder proberen te onderdrukken
en hun innerlijke hond uitlaten. Ik wil ermee
zeggen dat dat oké is. Ik hoop dan ook dat
mensen de poster ophangen bij de voordeur
zodat ze aan deze boodschap herinnerd
worden voordat ze de wijde wereld ingaan.”

We zijn De Poster Scouts gestart met zes
illustratoren, vier daarvan hebben al een print
verzonden naar onze leden. Tijd voor nieuw bloed.
Nog tips van Andrew? “Meer dan gegnoeg! In
Nederland zijn er een hoop illustratoren die ik tof
vind. Ik heb nog wel een lijstje: Rein Klomp, Keanu
Schipper, Huig Markus, Fiona Lutjenhuis, Tim
Mulder, Reinier Landwehr, Bobbi Oskam en Nastia
Cistakova. En of ik nog een boodschap heb voor de
leden van De Poster Scouts? Drie kusjes.”

Deel je ervaring!

👍

We zijn super benieuwd wat je eerste reactie
was, waar de poster hangt en of je nog tips of
trucs hebt. Deel een foto met #deposterscouts
op Instagram of Facebook of stuur een mailtje
naar info@deposterscouts.nl.
© Andrew Tseng

Next-up
De volgende zending voor De Poster Scouts
wordt een hele speciale. Ten eerste omdat de
geweldige Maaike Canne aan de beurt is en ten
tweede omdat alle clubleden niet één, maar twee
posters ontvangen! Dubbele poster, dubbel plezier.
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Issue #5
Maaike Canne
Verzending in
augustus 2021

