1

Print Pakt Live:

Wow.
Cool.
Drukwerk!
Met een door Joost Swarte sfeervol ingerichte ruimte maakte
Print Pakt negen dagen lang promotie voor het grafische
product tijdens Dutch Design Week in Eindhoven.

Het internationale creatieve evenement (21 – 29 oktober)
verwelkomde dit jaar een recordaantal van 335.000 bezoekers;
de ideale voedingsbodem voor enthousiasme over print. Zo
maakten bijvoorbeeld veel jonge bezoekers opnieuw kennis
met het fenomeen ansichtkaart.
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Print Pakt haalde dit jaar alles uit de kast door de inrichting van
de expositieruimte te laten ontwerpen door striptekenaar en
topontwerper Joost Swarte, bekend van onder de Haarlemse
Toneelschuur en het Hergé Museum. Swarte verdeelde de
ruimte over de thema’s papier, print, afwerking en verpakkingen.
Bij de opening stelde Swarte vast: “De bezoekers van Dutch
Design Week zijn geïnteresseerd in vormgeving, maar vooral in
de nieuwe ideeën van de vormgevers. Ze willen weten hoe we
de maatschappij in de toekomst inrichten. Hier bij Print Pakt zien
ze wat er mogelijk is op grafisch vakgebied. De grafici zitten hier
dan ook op de goede plek.”

Verweij toonde zich enthousiast over de samenwerking met
Swarte en noemde Print Pakt Live een “must see”. Hij riep ook
grafici op naar Eindhoven te komen: “Die moeten hier zeker zijn
om nieuwe ideeën op te doen.”
Negen dagen lang stond The Black Box op Strijp S, voor de
gelegenheid officieus omgedoopt tot ‘Swarte Doos’, in het teken
van papier, print, afwerking en verpakkingen. Print Pakt Live
diende dit jaar als etalage en portal voor de grafische industrie.
Volgens Joost Swarte vervulde Print Pakt haar rol op Dutch
Design Week op een fantastische manier. Studenten ontwikkelen volgens hem volop nieuwe ideeën, maar komen uiteindelijk
toch tot de vraag hoe je ze gaat uitvoeren: “Hier is te zien wat de
grafische industrie aan technische kwaliteit kan creëren en hoe
veelzijdig het grafisch vak is. Mensen zijn verrast over wat er
met drukwerk allemaal kan.”

Ook KVGO-voorzitter Cees Verweij benadrukte de band tussen
de grafische industrie en de designwereld: “Van oudsher
hebben we met elkaar te maken – er is nog nooit een boek
verschenen zonder dat er over het ontwerp is nagedacht.”
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Highlights

Grafisch Nederland
maakt wereldwijd
indruk
Print Pakt Live
verrassingen
Afwerken en verpakken in de vitrine
In twee speciaal door Joost Swarte ontworpen vitrinekasten
werden DDW-bezoekers verrast door onverwachte manieren
van grafische afwerking en bijzondere verpakkingen.
Een staalkaart aan bindwerk en veredeling werd gevormd door
speciale boeken, zoals het met cahiersteek gebrocheerde
Sense of smell met geurbedrukking op het binnenwerk en een
afwerking op schoon formaat omdat de voorkant in een punt
moest lopen, Ola met ijsstokjes op het omslag, en het aan drie
zijden gefreesde Water Weavers. Met laser gestanste bureaukalenders, in variabel bedrukte shrink sleeves gestoken
Heineken-flesjes, gepersonaliseerde Tony Chocolonelyreepwikkels en de in luxe platenhoes opnieuw uitgebrachte
elpee Their Satanic Majesties Request van The Rolling Stones
was er aan inspirerende voorbeelden geen gebrek.
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Print Pakt Live op video vastgelegd
De workshops en presentaties van Print Pakt Live zorgden voor
talrijke hoogtepunten in Eindhoven. Ze vormden het perfecte
aanknopingspunt om in gesprek te gaan met het publiek over
vormgeving, grafische producten en de beleving van print.
De sprekers, zijn geïnterviewd voor de camera. Bovendien is het
evenement samengevat in een collage van sfeer en inhoud.
De filmpjes zijn te bekijken op het YouTube kanaal van KVGO-tv.
Klik op kvgo.nl op de button rechtsboven in uw scherm of scan
de qr code. Een krappe week na publicatie turfde de redactie al
meer dan veertig uur kijktijd.

Met de ‘Op de kaart’-actie stelde Print
Pakt drukkerijen in de gelegenheid
hun visitekaartje af te geven door op
10×15 cm te laten zien wat er met
bijzondere papiersoorten, speciale
druktechnieken en opvallende inkten
en folies bereikt kan worden.
De kaarten waren zeer geliefd bij de
bezoekers aan Print Pakt Live tijdens
Dutch Design Week in Eindhoven:
meer dan 10.000 kaarten werden
verzameld en mee naar huis genomen – ook om daar als inspiratiebron
voor nieuwe ontwerpen en toepassingen te dienen.
Bovendien konden de kaarten ter
plekke gratis worden verstuurd
dankzij de sponsoractie van PostNL.
Voor veel jonge bezoekers bleek het
schrijven van een postkaart een
compleet nieuwe ervaring. Nadat
zondagavond de laatste lichting was
geschied, stond de teller op ruim
1.700 kaarten die vaak binnen
Nederland maar ook naar nog eens 42
landen wereldwijd zijn verstuurd: van
België en Italië tot Japan en Australië,
en van China en Colombia tot de VS
en Rusland.

Grafische
juwelen
Joost Swarte noemde ze de ‘grafische
juwelen’: het bijzondere drukwerk dat
een centrale plek kreeg tijdens Print Pakt
Live. Bezoekers zagen er de met een
Dutch Design Award 2016 bekroonde
Dikke Van Dale (ontwerp: Studio Joost
Grootens) staan naast ‘Ornithology’
(ontwerp: Jeremy Jansen) als winnaar
van de ‘Gouden Letter’ bij Schönste
Bücher aus aller Welt. Het affiche voor
Poetry International Rotterdam (het
ontwerp van Floor Houben won de
MullerVisual Theaterafficheprijs 20152016) hing er boven exemplaren van Het
Parool, dat zich na haar restyling door
John Koning ‘World’s Best Designed
Newspaper 2017’ mag noemen.

Bijzondere uitgaven zoals het Kalenderboek van Stichting Print en Scratches
van Joost Swarte, bevonden zich in
goed gezelschap van de Zwarte Zwaan
kalender (ontworpen door Haico
Beukers en Marga Scholma, en winnaar
van de KVGO-prijs bij de Kalenderwedstrijd 2017) en Tangram Kat, waarmee
tekenaar Martijn van der Linden de
Gouden Penseel (2017) voor het best
geïllustreerde kinderboek won. De
absolute publiektrekker werd gevormd
door de tentoonstelling van alle
drieëndertig varianten van de catalogus
van de Best Verzorgde Boeken 2016.
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Joost Swarte tekent
printindustrie
Niet alleen tekende Joost Swarte voor het ontwerp en de inrichting van Print Pakt Live
2017, hij voorzag het evenement ook van een eigen letterbeeld.
Bovendien illustreerde hij negen infographics
die de bezoekers een goed beeld van de
grafische bedrijfstak gaven. Hij verbeeldde de
grafische industrie met buitenreclame, direct
mail, kranten, tijdschriften, wenskaarten,
boeken, verpak- kingen, catalogi als belangrijke producten. Ook de drukkerij zelf mocht
vanzelfsprekend niet ontbreken. De drukkerij
mocht vanzelfsprekend niet ontbreken.

BOEKEN

KRANTEN

VERPAKKINGEN

NEDERLANDERS KOCHTEN IN 2016 OPNIEUW MEER
NIEUWE BOEKEN. 40,7 MILJOEN EXEMPLAREN,
DAT IS 2,4 BOEK PER HOOFD VAN DE BEVOLKING.

DIRECT MAIL

VERPAKKINGEN BESCHERMEN KOSTBARE INHOUD TEGEN
INVLOEDEN VAN BUITENAF. ZE VEREENVOUDIGEN TRANSPORT EN VERGROTEN GEBRUIKSGEMAK. VORM, KLEUR,
BEELD EN TYPOGRAFIE ZORGEN VOOR HERKENNING.

BRON: NOM GFK

WERELDWIJD LEZEN MILJARDEN MENSEN DAGELIJKS EEN
PAPIEREN KRANT. VOOR HET NIEUWS, DE ADVERTENTIES
EN TER ONTSPANNING. 8,3 MILJOEN NEDERLANDERS
LEZEN WEKELIJKS EEN HUIS-AAN-HUIS KRANT.

DIRECT MAIL WORDT TOEGESNEDEN OP DE INTERESSE VAN
DE ONTVANGER. DAT VOORKOMT VERSPILLING VAN TIJD EN
GRONDSTOFFEN. EN HET IS EFFECTIEF: 15 PROCENT VAN
DE ONTVANGERS REAGEERT BINNEN EEN WEEK.

BRON: MAILMONITORBENCHMARK

BRON: JCDECAUX

BUITENRECLAME
AFFICHES ZIJN NIET WEG TE ZAPPEN, WEG TE KLIKKEN
OF SIMPELWEG OVER TE SLAAN. BUITENRECLAME
WORDT HET ENIGE OVERGEBLEVEN MASSAMEDIUM.

Daarbij ontwierp hij een speciaal cadeaupapier – getiteld ‘Printharmonica’ – dat door
drukkerij Lenoirschuring in twee kleurvarianten werd geproduceerd. DDW-bezoekers
kregen het cadeaupapier mee bij Print Pakt
Live en konden er ook
hun aankopen bij de Yksi winkel mee laten
inpakken.

Print Pakt Paper Trail
Dutch Design Week kent verschillende
thematische design routes langs
bijvoorbeeld duurzame projecten,
interieurontwerpen of afstudeerprojecten. Print Pakt voegt daar sinds vier jaar
de eigen ‘Paper Trail’ aan toe, met een
overzicht van grafische hoogstandjes en
creatief papiergebruik tijdens DDW.
De gedrukte editie (geproduceerd door
Koopmans’ drukkerij en BrinkOmega
VanPoecke) voerde dit jaar onder
andere langs de expositie van de

genomineerden voor de Dutch Design
Awards (waaronder ook een fraai aantal
grafische projecten) en de expositie van
typografische ontwerpen door studenten
van de Zwitserse ECAL kunstacademie.
Ook de BNO Packaging Awards, het
Philips Museum, de Smurfit Kappa
Design Challenge, de afstudeerprojecten van AKV|St. Joost en uiteraard Print
Pakt Live hadden een plek op de route.

Papiersensatie
‘Papier aanraken graag’ en ‘Papier
ruiken graag’. DDW-bezoekers bij Print
Pakt Live lieten het zich geen twee keer
zeggen maar tastten direct toe bij de
‘papierwand’. Op verzoek van Print Pakt
stelde papierkenner Trudy Dorrepaal
een selectie samen van 15 papiersoorten die zich van elkaar onderscheiden
door hun bijzondere oppervlak:
‘Colorplan Pristine White’ 270 grs Ripple
Emsbossing en ‘Softy White’ 250 grs
van leverancier Christiaan Janssen;
‘Wild White’ 300 grs en ‘Fluweel’ 300
grs van leverancier Igepa; ‘Curious
Matter Goya White’ 270 grs en ‘Munken
Kristall Rough’ 300 grs (fabrikant Arctic
Paper) van leverancier Antalis; ‘Natural
Evolution White’ 280 grs en ‘Gmund

Cotton Linen Cream’ 300 grs van
leverancier Papyrus; ‘Extrēme /Lilium
Taffetas’ 305 grs (fabrikant Zuber
Rieder) en ‘Pure Cotton Cocaïne’ 250
grs (fabrikant Zuber Rieder) van
leverancier Proost Partners; ‘Constellation Snow Raster E/E 33’ -280 grs en
‘Old Mill Premium White’ 510 grs van
leverancier Fedrigoni; en ‘WarmWhite
Extra Rough’ 270 grs van leverancier
META Paper. Tenslotte voegden ‘Carré
des Sens Essentiel White Spirit’ 250 grs
en ‘Carré des Sens Térébenthine’ 350
grs van fabrikant Zuber Rieder en
leverancier Proost Partners nog een
extra sensatie toe: dit geur-arme papier
bewees zich bijzonder geschikt om
parfum te dragen.

Win een Joost Swarte
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EEN NIEUWE BANK, VERRE REIS OF FIETS: CATALOGI
BIEDEN KANT EN KLARE INFORMATIE IN HANDZAAM
FORMAAT EN VORMEN EEN PAPIEREN SPRINGPLANK
RICHTING (ONLINE) AANKOPEN.

DRUKKERIJ
BRON: LEESMONITOR

CATALOGI
BRON: POSTNL

WENSKAARTEN
HET LEVEN BEGINT MET EEN GEBOORTEKAARTJE EN
SLUIT AF MET DE ROUWKAART. IN 2016 STUURDEN WE
ELKAAR BIJNA 170 MILJOEN KERSTKAARTEN.

BRON: BITS & BYTES

TIJDSCHRIFTEN
EEN TIJDSCHRIFT LEZEN IS EEN IDEAAL PAUZEMOMENT.
NEDERLAND TELT CIRCA 1.200 BETAALDE PUBLIEKSTIJDSCHRIFTEN EN 87 PROCENT VAN DE BEVOLKING LEEST ZE:
28 MAGAZINES PER JAAR, ZOWEL VAN PAPIER ALS DIGITAAL.

NEDERLAND TELT BIJNA 3.200 GRAFISCHE BEDRIJVEN:
VAN ZEER GROOT TOT ÉÉNPITTERS, EN VARIËREND VAN
BOEK- TOT KRANTEN- EN VERPAKKINGSDRUKKERS.
ER WERKEN 22.000 MENSEN.

DDW-bezoekers liepen bij Print Pakt
Live niet alleen rond in een door Joost
Swarte ontworpen en ingerichte ruimte
– ze maakten ook kans op een gesigneerd exemplaar van zijn befaamde
boek En toen De Stijl waarin hij het
atelier en de manier van werken
verbeeldde van tien kunstenaars
van deze kunststroming.

Onder de tientallen deelnemers, die zich
tijdens DDW ook direct aanmeldden
voor de wekelijkse Print Pakt nieuwsbrief, zijn dit de winnaars: Ron Tan,
Richard Boudens, Teun den Wittenboer,
Eveline Jansen, Victor Gribling, Piet van
der Poel, Merel Meijer, Judith Alberts en
Jan van Es.
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Uit je comfortzone komen

Workshops

Oog
voor
detail

Opmeer: papier, pixels en projecten
Jaap Barreveld. commercieel directeur
van Opmeer, had geen betere plek
kunnen kiezen om bekend te maken
dat het woord ‘drukkerij’ van de gevel
gaat bij Opmeer in Den Haag. Met de
nieuwe payoff ‘Print, pixels en projecten’ sluit het bedrijf perfect aan bij
Print Pakt Live en Dutch Design Week.
“Verandering in onze branche is aan de
orde van de dag. Ons vakgebied
verbreedt én verdiept zich en kent
daardoor steeds meerdere mogelijkheden.

 Trudy Dorrepaal: Boeken ontleed

 Freek Kuin: In de snelkookpan

Trudy Dorrepaal (Art Libro, drukkerij Roelofs) deelde haar
liefde voor mooie boeken met het DDW-publiek door drie
bijzondere uitgaven met chirurgische precisie te ontleden.
Het lancet ging in ‘Gek van surrealisme’ voor het museum
Boijmans van Beuningen.. Het tweede boek op de snijtafel
was ‘Vogels op de vierkante centimeter’ van Peter Müller: 1004
pagina’s in Japanse vouwwijze op 60 grs papier. Het derde
boek van Serge Onnen, ging over Chinese Shadow puppets,
twee boekjes in een omslag. “Ze hadden zonder oog en
aandacht voor elk detail nooit zo mooi gemaakt kunnen
worden.”

Mooie gedrukte boeken kunnen emotie toevoegen aan de
inhoud. Freek Kuin van drukkerij robstolk onderstreepte deze
boodschap door met zijn publiek te praten over de eigenschappen van materialen als glas, hout en metaal. Die
eigenschappen zijn stuk voor stuk te vertalen naar papiersoorten. Door materialen op de juiste manier te gebruiken krijgt
drukwerk een extra lading, die bij digitale communicatiemiddelen per definitie ontbreekt. Als jurylid van de Best Verzorgde
Boeken kon hij vertellen over de aspecten die een boek bijzonder maken. Freek Kuin: “Het hele verhaal moet kloppen. Als je
het allemaal benoemt, begrijpen de mensen dat de materiaalkeuze belangrijk is.”

Dit hebben wij vertaald in onze nieuwe
identiteit en huisstijl. Naast papier
speelt digitaal een steeds prominentere rol in communicatie.”
Ook directeur Boy Opmeer keek er
naar uit om zich, samen met een groep
eigen medewerkers en creatieve
klanten, in Eindhoven verder te laten
inspireren: “Ik vind dit een schitterend
initiatief.”

Hoe maak je mooi drukwerk?
Marco van der Krogt: Beleven
De bezoekers van de workshop van Marco van der Krogt
konden rekenen op gedegen drukwerkadvies. Van der Krogt
raakte al snel persoonlijk in gesprek met de bezoekers, die
enthousiast vaststelden dat aanraken en voelen bijdraagt aan
de boodschap. Drukwerk is meer dan alleen een visueel
product en daarom uitstekend geschikt om emotie toe te
voegen. Uiteraard kwamen de specialismen van De Bink aan
bod, zoals foliedruk, 3D UV op verschillende materialen. Ook
de demonstratie met gepersonaliseerde lampenkappen kon
op grote belangstelling rekenen.

Samenwerken met drukker en vormgever
Marco Zwaan, Haico Beukers & Marga Scholma
Op de expositie van Print Pakt nam de
catalogus van De Best Verzorgde
Boeken een belangrijke positie in. De
catalogus, een grafisch hoogstandje
verkrijgbaar met 33 verschillende
omslagen, is ontworpen door Haico
Beukers en Marga Scholma. Met hun
bureau zijn Beukers en Scholma vaste
klant bij drukkerij Zwaan Printmedia.
Samen met Marco Zwaan vertelden ze
over hun bijzondere relatie.
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De samenwerking tussen drukker en
vormgevers leverde al vele bijzondere
producties op, zoals de Zwarte Zwaan,
een bureaukalender die dit jaar de
KVGO-prijs won.
In zijn presentatie vertelde Marco
Zwaan dat Beukers Scholma precies
het type klant is dat hij met zijn
grafisch bedrijf zoekt. Marga Scholma:
“We willen dat onze ideeën zo mooi
mogelijk worden uitgevoerd.
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World’s best designed Newspaper
John Koning: Vrolijke krant met minder kleur
Als art director van Het Parool kreeg John Koning de
opdracht om voor een vernieuwende vormgeving van
dagblad Het Parool te zorgen. De krant was hoognodig aan
een nieuw ontwerp toe. Koning besloot om niet over één
nacht ijs te gaan. Tientallen ontwerpvoorstellen passeerden
de revue met als grote gemene deler: de krant moest zijn
authentieke karakter terugkrijgen. De kleur verdween uit
het logo, de opmaak werd strakker en tegelijkertijd
avontuurlijker.

Koning: “Het Parool is een vrolijke krant die keuzes durft te
maken. We wilden het gevoel van drukinkt terug hebben.
De kleur komt aan bod in de fotografie, die ook meer
witruimte kreeg.” Met het ontwerp verdiende Het Parool
het predikaat ‘World’s Best Designed Newspaper’. De krant
won het daarmee van grote titels als The Guardian en The
New York Times.

Achterwaarts
ontwerpen
Erik Timmermans & Pieter Kers: Duurzaam

Inspiratiesessie
papier & karton
 Vereniging Nederlandse Papierindustrie
Een delegatie van de papier- en kartonindustrie, met leden
van VNP, CBA, PRN en Vouwkarton Platform, kwam in de
Swarte Doos van Yksi bijeen voor een inspiratiesessie.
Frank Sinnege, Customer Experience & Innovation Director
bij Smurfit Kappa, vertelde dat zijn bedrijf inspeelt op de snel
veranderende markt door beter te willen begrijpen wat de
klant – en ook zijn klanten – beweegt.

10

Smurfit Kappa organiseerde daarom ook een Design Challenge, waarbij Nederlandse vormgevers werden uitgedaagd
met de opdracht: ‘Maak iets nieuws met papier of golfkarton
als basismateriaal’. De resultaten werden tijdens DDW
getoond en smaakten al direct naar meer. Sinnige kondigde
aan de Challenge voor volgend jaar uit te breiden naar alle
Hogescholen in de Benelux.

Eindelijk naar
Eindhoven
Lenoirschuring: Wit op zwart
Stefano van der Knaap van Lenoirschuring nam het zich al
vaak voor, maar het kwam er nooit van: een bezoek aan
Dutch Design Week: “Het is in de laatste drie maanden van
het jaar eigenlijk altijd veel te druk om er tussenuit te gaan.
Maar dit jaar vond ik dat het eindelijk gewoon maar eens
moest – en ik heb er zeker geen spijt van.” Van der Knaap
nodigde een groep ontwerpers uit om samen een dag op
stap te gaan in Eindhoven. Die dag ging van start met een
gezamenlijk bezoek aan Print Pakt Live, waar Van der
Knaap zijn gasten vertelde over de creatieve mogelijkheden en technische uitdagingen bij het drukken met witte
inkt op zwart papier. Het programma daarna? “Ik laat me
graag verrassen”, stelde Van der Knaap. “Ik hoop hier nu al
te zien wat de toekomst brengt. Superleuk!”

Duurzaamheid en kostenefficiënte productie gaan prima
samen, betoogden Erik Timmermans (Papierenkarton.nl) en
Pieter Kers (Studio Kers). “Al bij het ontwerpen kan rekening
worden gehouden met zaken als formaat, inschiet, herkomst van papier en gramsgewicht”, stelde Timmermans.
Kers vulde aan: “Door een boek ‘achterwaarts te ontwerpen’ – te beginnen met de vraag waarom er een boek
gemaakt moet worden – komen alle onderdelen van het
productieproces aan de orde. Duurzaamheid is efficiency
en kan kostenbesparend werken.” Hij riep uitgevers op om
ontwerpers meer ruimte te geven zich met het complete
productieproces te bemoeien: “Dat zou de verduurzaming
van boeken enorm vooruit helpen.”
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Schoolvoorbeeld
kalender in
tijdloos boek
Paulina de Nijs & Sander Neijnens: 365+1
Met het Kalenderboek leverde Stichting Print een huzarenstuk af. Paulina de Nijs, de drijvende kracht achter Stichting
Print, vertelde over de ontstaansgeschiedenis. Samen met
ontwerper Melle Hammer lukte het haar om medewerking
te krijgen van maar liefst 366 ontwerpers, 7 drukkers, 2
binders, 1 papierleverancier en 2 kartonleveranciers. Het
leverde een prachtig boekwerk op dat als tijdloze kalender
kan dienen. Elke ontwerper kreeg een datum toegewezen
waarvoor hij of zij een ontwerp mocht maken. Het resultaat
is zowel een staalkaart van Nederlands grafisch ontwerp
als een explosie van creativiteit.

Zoeken naar creatieve mogelijkheden
Jos Steutelings: Omarm digitale techniek
Nieuwe digitale mogelijkheden in de drukkerij bieden enorme
toegevoegde waarde. Jos Steutelings van VIGC belichtte in
zijn presentatie de aspecten waarmee de drukker het verschil
kan maken. Steutelings: “We moeten niet alleen naar doorsnee visitekaartjes kijken, maar naar nieuwe creatieve
mogelijkheden. Als sector moeten we dat verkopen, niet
alleen aan de marketeers van vandaag, maar ook aan de
digital natives.”
Het is aan de industrie om aan jonge designers duidelijk te
maken wat de toegevoegde waarde van print is. “Als we de
digitale technologie omarmen, innovatief zijn en out-of-thebox denken dan is er veel mogelijk.”

Alles uit de kast gehaald
Ruud Bosch & Ilse Schrauwers: Wow vet
Ontwerpster Ilse Schrauwers van Isontwerp ontpopte zich
als een ware ambassadrice voor drukwerk. Samen met
Ruud Bosch van Wihabo bedacht ze een serie boekjes mat
als titel Wow Vet. Vrijwel alle mogelijkheden van de digitale
druk- en laserstans-apparatuur van Wihabo werden benut.
Er werd net zolang geëxperimenteerd met papier, kleur en
afwerking tot er een unieke en knallende productie
tevoorschijn kwam. Met hetzelfde enthousiasme dat haar
ontwerpen uitstralen vertelde Ilse Schrauwers over het
project. Ilse: “Ik was verbaasd dat dit mogelijk was.
Voor mij echt een hoogtepunt.”

Grafisch ontwerper Sander Neijnens kwam met details
over zijn deelname aan het boek. Voor ‘zijn’ datum 17
oktober gebruikte hij het ontwerp van de TilburgsAns, een
lettertype dat Neijnens ontwierp voor de gemeente
Tilburg. Op humoristische wijze kwamen alle details en
anekdotes over het font aan bod. Zo lukte het hem om een
adoptieprogramma te starten voor de lettertekens van de
schreefloze TilburgsAns, waarmee hij geld ophaalde voor
het project. Minder draagkrachtigen konden een spatie
adopteren.

12

Vijftig tinten wit
Trudy Dorrepaal: Passie voor papier
Haar passie voor papier zette Trudy Dorrepaal aan om grondig
onderzoek te doen naar de witheid van papier:
“Er zijn zoveel variaties, dat ik voor een papierleverancier
nu zelfs met een nieuwe papiercollectie bezig ben die ‘Vijftig
tinten wit’ gaat heten.” Als vertrekpunt voor haar studie naar
‘wit’ nam ze 1938, het moment waarop Willem Sandberg
besloot de muren van het Stedelijk Museum in Amsterdam
helemaal wit te schilderen. Een tocht langs talrijke andere
musea volgde.

“Inmiddels heb ik een papiersoort gevonden die ik ‘museumwit’ zou willen noemen.” Het onderzoek is ook voor grafisch
ontwerpers bestemd, vertelde Trudy Dorrepaal: “Het is
belangrijk rekening te houden met verschillende tinten wit en
ze goed op elkaar af te stemmen binnen je ontwerp.”
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De designer zit aan het stuur
Henk Gianotten: Digitale disruptie
Digitale disruptie is een populair thema in de media. Grafisch
topspecialist Henk Gianotten betoogde tijdens Print Pakt Live
dat deze ontwikkeling in de grafische industrie allang heeft
plaatsgevonden. Om de markt te bedienen conformeerden
bedrijven en toeleveranciers zich aan steeds meer standaarden rond kleurbeheer, fontgebruik en drukkwaliteit. De
opdrachtgever kan zich daardoor steeds onafhankelijker
opstellen en weet vooraf welke kwaliteit hij mag verwachten.
De grootste uitdaging voor de grafische branche ligt de
komende jaren in de communicatie van de mogelijkheden.
Ontwerpers moeten beseffen dat ze aan het stuur zitten bij
opdrachten voor grafische producten.

Verrassen met foliedruk

Een overvolle tafel drukwerk

Bart Lauwaert: Ideeën en ontdekkingen
Bij de presentatie van Bart Lauwaert (Groep Matthys)
kwamen in hoog tempo spetterende voorbeelden voorbij
van koudfolie-toepassingen: “Ik heb heel wat verbaasde
gezichten gezien van mensen die zich afvroegen hoe je
zulke mooie en aparte grafische producten op papier en
karton kunt maken.”

Erwin Koerts: Eerder instappen
Dat is volgens Lauwaert ook precies waarom hij graag
opnieuw naar Print Pakt Live kwam: “Dutch Design Week
laat mensen dingen ontdekken. Ze zijn hier allemaal op
zoek naar ideeën – en die kan ik ze bieden. Ik laat ze zien
wat je allemaal kunt creëren door in een enkele drukgang
zilver op je drukvel te zetten, daar in CMYK overheen te
drukken, lak erop – en klaar.”

Erwin Koerts van drukkerij Aeroprint was niet weg te slaan
bij de workshop-tafel. Met bezoekers bleef hij ook na zijn
workshop lang napraten, waardoor er bijna als vanzelf weer
nieuwe workshops ontstonden. De opdrachtgevers van
Aeroprint, waaronder beroemde internationale modemerken,
spreken duidelijk tot de verbeelding bij het publiek van Dutch
Design Week. De overvolle tafel, met stapels prachtig
drukwerk, was een echte eye-catcher. Erwin Koerts: “Op het
moment dat je eerder wordt betrokken in het gesprek met de
ontwerper ben je in staat om de mogelijkheden van de
drukkerij over te brengen. Daar ligt de uitdaging voor grafische bedrijven.”

Beeldschone boeken uit de machine
Patrick Bakermans: De juiste ingrediënten
Patrick Bakermans van Hexspoor kreeg de bezoekers aan
het vouwen. De nabewerkingsspecialist had een stapel
drukvellen meegenomen en vroeg de aanwezigen om ze
op de juiste manier te vouwen. Dat bleek niet voor iedereen
even eenvoudig.
Met talloze voorbeelden maakte Bakermans duidelijk dat
machinaal afwerken tot creatieve en beeldschone producten kan leiden. Bakermans: “Ontwerpers zien dat er veel
meer mogelijk is dan standaardwerk. De ontwerper komt
met ideeën en wij onderzoeken hoe we dat op een machine
kunnen uitvoeren. Bij Hexspoor zijn we verknocht aan de
creatievelingen. Die weten ons steeds beter te vinden.”
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Prachtig papier om te ontdekken
Marchelma van Breugel: In de papierkliniek
Wat hebben een föhn, een strijkbout en een lamp met papier
te maken? Deelnemers aan de papierclinic van Marchelma
van Breugel kregen het antwoord, want in deze workshop
voor jong en oud werden de attributen ingezet om de
eigenschappen van papier te onderzoeken.
Marchelma: “Er is zoveel verkrijgbaar op papiergebied. Door
het te onderzoeken leer je om te voelen wat papier eigenlijk is
en wat je moet gebruiken. Als je weet wat de eigenschappen
zijn kun je prachtige dingen maken.”
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Ansichtkaarten vlogen weg

Op de kaart
Ansichtkaarten met grafische hoogstandjes die uitnodigen om mee te nemen. Of te versturen aan een geliefde, een relatie
of een ver familielid. Aan Op de Kaart deden 15 bedrijven mee. Zij ontwierpen speciaal voor deze gelegenheid opmerkelijk
drukwerk. Speciale inkten, folies, pregen & stempels, spotkleuren, lak, bijzonder papier; veel is uit de kast gehaald.
Drukkerij Douma zigzagde
papier in harmonicavouw en
verbeeldde daarmee het
thema van DDW: Stretch.
Buiten de comfortzone met
PMS-en en light lane laser
colorit 902.
Drukkerij De Bink trakteerde
op een heerlijk vette donut,
compleet met klassiek
strooisel. Kennelijk zo lekker
dat er al een stevige hap uit is.

Dutch Rose Media, buren van
de Swarte Doos, produceerden een scanbare augmented
reality kaart en toonde via een
app de digitale 3D wereld.

Matthys produceerde op de
offsetpers in koudfolie
snellopende kaarten in drie
varianten.

Ecodrukkers liet bezoekers
ervaren dat schoon mooi kan
zijn. “Mijn naam is Eva en ik
ben 4 jaar oud. Hoe ziet mijn
wereld eruit als ik net zo oud
ben als jij?” Op karton met een
haarscherpe laserstans.
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Groels, speelde en inspireerde met verschillend gekleurde
tussenlagen. Zichtbaar
gemaakt met een laserstans.

Jubels legde de lat hoog en
wilde indruk maken. Full
colour print van de XeroxiGen5
digitale pers plus PMS groen
en voorzien van een blindpreeg.
Het KVGO schonk van de
hand van Joost Swarte de
leden en bezoekers het
letterbeeld van Print Pakt Live.

Lenoirschuring dichtte over
papier met een bundeltje 15 x
over papier met vijftien mooie
vellen..

Miss Letterpress drukte
ambachtelijk in twee kleuren
en in twee varianten op een
oude boekdrukpers. Net zoals
vroeger, maar nu met extra
kracht zodat het beeld diep in
het katoenvezelpapier gedrukt
stond.

Wow, wat is er toch onvoorstelbaar veel mogelijk met
drukwerk. De set kaarten
waren een voorproefje van
een vette box, boordevol in
het oog springende ontwerpen van Isontwerp en
bijzonder drukwerk van
Wihabo.
Zwaan printmedia gebruikte
een kaart met zwart en wit op
spiegelkarton. Verrassend om
te zien dat wit nu eens voor
kleur zorgt.

Opmeer wilde zien en gezien
worden. Een selfie, een onverwachte instructie, en een
persoonlijke uitnodiging leidden
tot gouden contactmomenten.

Reproprint XL koos het stoere
600 grams Gmund Cotton in
max white en bedrukte deze
dikke kartonsoort op een
Heidelberg degel in een
combinatie van letterpress,
goudfolie en blinddruk.
De kaarten van Van As –
in drie smaken kon je versturen,
afpellen of – dankzij static
paper – overal opplakken.
Yes you can!
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Thnx!
Trudy Dorrepaal, drukkerij Roelofs
Freek Kuin, drukkerij robstolk
KVGO
Marco Velseboer, Koopmans’ Drukkerij
Joost Swarte Jord Noorbeek

Marco Zwaan, Zwaan Printmedia

Erwin Koerts, drukkerij Aeroprint
Jaap Barreveld & Boy Opmeer, drukkerij Opmeer

Marco van der Krogt, drukkerij De Bink
Haico Beukers & Marga Scholma, bureau Beukers-Scholma

John Koning, Het Parool
Erik Timmermans, Papier en Karton
Pieter Kers, studio Kers

Arie Lenoir & Stefano van der Knaap, drukkerij Lenoirschuring
Paulina de Nijs, Stichting Print Sander

Jos Steutelings, VIGC

Neijnens, Letterbeeld

Ilse Schrauwers, Isontwerp

Ruud Bosch, drukkerij Wihabo
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Bart Lauwaert, grafische Groep Matthys

Patrick Bakermans, binderij Hexspoor
Henk Gianotten

Marchelma van Breugel, SNPR

Remco de Klaver, BrinkOmega VanPoecke

Yksi

Robert Jan Bos, Robyright

Arij de Boode, uitgeverij de HEF

Alex Kunst
Ed Boogaard Claudia Platvoet, Eshuis
Anton Patist, Boekbinderij Patist
Cees Verweij
Christiaan Janssen
Esther Scholten, Best Verzorgde Boeken

Papyrus

Antalis

IGEPA

Proost Partners Fedrigoni META Paper
Komori

PostNL Dutch Design Week

Dutch Design Awards
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