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De Poster Scouts is

een initiatief van

✌
#deposterscouts

Dit is een bericht voor alle artistieke avonturiers! 

Van 11 tot en met 19 juni 2022 kun je weer op 

ontdekkingstocht tijdens het gratis digital art 

festival Illustrada. De binnenstad van Tilburg 

verandert tijdens Illustrada Festival 2022Illustrada Festival 2022 negen 

dagen lang in een gigantische openluchtexpositie 

met levensgrote prints van allerlei supertalenten 

en gevestigde namen uit de wereld van digital art. 

Wij van De Poster Scouts vieren illustratie en 

digital art in de breedste zin van het woord en zijn 

daarom heel blij om ook dit jaar weer partner te 

zijn van Illustrada Festival 2022. 

Ben je net zo enthousiast als wij? Pak dan nu je 

mooiste potlood en omcirkel de derde week van 

juni!

Liefs,

De Poster Scouts
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Zoals archeologen ooit de vervloekte 

graftombe van Toetanchamon 

ontdekten, zo wordt deze poster 

van Ralf Kokke over honderd jaar 

wellicht ook aangetroffen achter in 

een bergingskast. Kleine kans dat de 

ontdekker op mysterieuze wijze komt 

te overlijden, maar de impact van die 

vondst is waarschijnlijk vergelijkbaar. 

Eerst verwarring, dan verbazing en 

uiteindelijk euforie. Tenminste, zoiets 

voorspellen we. Verwarring, verbazing 

en paniek is ook een uitkomst. 

Bij Ralf’s werk is er niet echt een 

middenweg. We zijn benieuwd of 

de mens achter deze poster ook zo 

heerlijk ongenuanceerd is. In gesprek 

met Ralf Kokke.  

Voor deze clubpost zochten we contact met Ralf. 

We verwachtten een gesloten kluizenaar aan te 

treffen in een berghut op 3 uur reizen van de 

bewoonde wereld, maar dat bleek verkeerd gedacht. 

Ralf is een hele lieve, open jongen die (gewoon) in 

Dordrecht woont én graag praat over zijn werk.

Inspiratie

Ralf’s werk heeft een mystieke kwaliteit, alsof het 

rechtstreeks uit de oudheid is geplukt. En daar 

is hij zich ook bewust van. ‘Ik haal mijn inspiratie 

uit oude verhalen, verschillende sprookjes en uit 

de Bijbel. Ik ben helemaal weg van Egyptische, 

Archaïsche en andere kunststijlen uit de Bronstijd.’ 

En dat is te zien. Allerlei historische figuren, 

antropomorfische dieren en mythische wezens 

bevolken zijn canvassen. ‘Ik heb verschillende fases 

in mijn schilderkunst en nu is het dit. Volgend jaar 

kan het zijn dat ik totaal andere voorstellingen aan 

het schilderen ben.’

Pigmenten

De liefde voor het verleden komt ook terug in zijn 

schildertechniek. Deze poster voor De Poster 

Scouts is bijvoorbeeld gemaakt met krijt en egg 

tempera, een verfsoort bestaand uit water, eigeel en 

pigment die populair was in de late middeleeuwen. 

‘Ik heb mijn eigen geheime recept gemaakt. Dat 

lijkt heel wat, maar het is ook niet zo moeilijk of 

zo, haha. Ik gebruik deze verf ook omdat ik mijn 

schilderwerken een beetje wil doen lijken op mijn 

pasteltekeningen.’

Snelheid

De oude meesters spendeerden soms jaren aan één 

werk, maar niet Ralf. Hoe sneller, hoe beter is zijn 

adagium. ‘Al mijn schilderwerken heb ik klaar in een 

dag, hoogstens twee. Ik wil niet te lang bezig zijn 

met één schilderwerk. Als het schilderproces langer 

duurt, dan is er iets mis met het schilderij. Dat kan 

de tekening zijn, de compositie, de kleuren of het 

thema. Meestal zit ik er na twee dagen ook niet 

meer lekker in en wil ik het werk overschilderen.’ 

Regendans

Gelukkig heeft hij deze poster voor De Poster 

Scouts niet overgeschilderd en mogen wij 

genieten van dit kleurrijk figuur, getooid in een 

hartjesponcho, die zijn handen naar de hemel 

gooit en een dansje lijkt te doen. ‘Een regendans’, 

aldus Ralf. ‘Maar het lijkt niet helemaal te lukken. 

Misschien is ‘ie boos omdat het niet regent? Daar 

heb ik nog niet echt over nagedacht. Dat mogen 

mensen zelf uitmaken.’ Laten we hopen dat als deze 

poster straks bij honderden leden thuis hangt, die 

gezamenlijke regendans de hemel doet openbreken 

en het zeven dagen aan een stuk regent. Die 

Bijbelse proporties zouden niet misstaan bij dit 

werk.
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Tsjisse Talsma

Verzending in

augustus 2022

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.
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