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De zomervakantie staat voor de deur. Velen onder jullie pakken de
koffers en trekken naar warme oorden.
Bang dat je op een of ander strand heimwee krijgt naar de Historische
Drukkerij?  Dan is er nog altijd de sociale media om op de hoogte te
blijven van onze activiteiten, geen zorgen dus!
Alvast een prettige vakantie gewenst!

Een terugblik naar de negentiende eeuw…
Historische Drukkerij Turnhout en sociale media.
Al bij de start van de Historische Drukkerij zijn we terug te vinden op het
internet door middel van een website. Deze site heeft sinds het plaatsen
van de teller in april 2006 38.000 bezoekers gehad met meer dan
100.000 bezochte pagina’s. Dit komt neer op een gemiddelde van 20
bezoekers per dag, en bijna drie pagina’s per bezoeker. Gezien het
specifieke onderwerp is dit behoorlijk. Naast de website versturen we
iedere maand een digitale nieuwsbrief, en die bereikt momenteel meer
dan 600 abonnees.
Maar met een website en een nieuwsbrief alleen kan je in deze moderne
tijden niet meer tevreden zijn. Andere kanalen geven weer extra
mogelijkheden om de geïnteresseerden te bereiken én te betrekken bij de
werking van de Historische Drukkerij.

Youtube
Sinds enkele jaren is de Historische Drukkerij dan ook terug te vinden op
Youtube. Fijn om te vermelden is wel dat we onlangs nog gecontacteerd
werden vanuit Amerika met de vraag om deeltjes van een van onze
filmpjes te mogen gebruiken voor een documentaire. De Youtube-pagina
en de bijhorende filmpjes kan je terugvinden via deze link:
http://www.youtube.com/user/Historischedrukkerij
Facebook
Een volgende stap was het populaire sociale netwerk Facebook. Hierop
plaatsen we geregeld foto’s van lopende projecten en berichten we de
‘vrienden’ over de dingen waarmee we bezig zijn. Je kunt hier ook zelf
reageren op foto’s en boodschappen achterlaten. Via dit medium heb je
een nauw contact met de werking van de Historische Drukkerij.
Nog niet aangemeld op de pagina van de Historische Drukkerij? Doe dit
dan snel via deze link:
http://nl-nl.facebook.com/people/Historische-Drukkerij-Turnhout/1773771741
Om de pagina te kunnen bekijken moet je wel aangemeld zijn bij Facebook. Je
kan je gratis registreren en deel uitmaken van de grootste netwerkgroep ter
wereld.

Twitter
Op een seminarie in het drukkerijmuseum Meppel maakten we kennis
met Twitter, weer een ander sociaal netwerk. Dus waarom ook hiervan
geen account aanmaken? De eerste stappen zijn gezet, maar op het eerste
zicht lijkt dit laatste medium iets te oppervlakkig. Toch maar even
volhouden en kijken of het enige waarde heeft voor de werking van de
Historische Drukkerij…

Tentoonstelling over
Degouy in Sint-Niklaas.

Nelly

Nelly Degouy (1910 – 1979) is een van
onze Vlaamse grafici die nu grotendeels
is vergeten. Zij was actief op meerdere
terreinen met ex libris en gelegenheidsgrafiek
maar
ook
met
boekillustraties en commerciële drukgrafiek. Haar werk kenmerkt zich door
een grote technische vaardigheid, goed
opgebouwde composities, esthetische
kwaliteiten en waar mogelijk humor.
Nelly Degouy was geen vernieuwer,
maar toch heeft zij als veelzijdige
kunstenares
bewondering
kunnen
afdwingen in binnen- en buitenland.
100 jaar na haar geboorte is het dé
gelegenheid om een groot publiek te
laten genieten van haar kwaliteitsvol
werk.
Ere-conservator Tony Oost stelde met
veel liefde voor het vak deze oeuvretentoonstelling samen.
De Historische Drukkerij gaf enkele
collectiestukken in bruikleen voor deze
tentoonstelling.
Vier
originele
houtblokken van haar hand, en zes
originele tekeningen voor boekillustraties van uitgeverij Opdebeek.

De tentoonstelling loopt van
zondag 26 juni tot zondag 11
december in het Stedelijk Museum
Sint-Niklaas ‘SteM’, Zwijgershoek
14 te Sint-Niklaas.
De toegang is gratis.
Info: 03 760 37 50
stedelijke.musea@sint-niklaas.be

Houtgravure van Nelly Degouy
in ‘De drie zustersteden’, door C. Ledeganck, een
uitgave van de Nederlandsche Boekhandel, 1941.

Gezocht: vrijwilligers

Houtblokken in vier kleuren
Degenen die de nieuwsbrief al enige tijd volgen weten het al langer, één
van de grootste interessegebieden van de Historische Drukkerij zijn de
houtsneden en houtgravures. Deze interesse beperkte zich tot de
eenvoudig uitgewerkte houtblokken. Enige tijd geleden wisten we de
hand te leggen op onderstaande houtblokken voor een
vierkleurenillustratie van circa 1880. Gefascineerd door dit onderwerp
verdiepen we ons momenteel in dit boeiende facet van de hoogdruk kleurenillustratie in de negentiende eeuw.

De Historische Drukkerij blijft stevig
verder werken aan de toekomst. Wij
gaan voor groei, maar dat is enkel
mogelijk met een uitgebreider
vrijwilligersploeg. Enkel op deze
manier kunnen plannen verder
uitgewerkt, verstevigd en gerealiseerd
worden.

Heb jij interesse in het grafische
verleden? Ben je niet bang om
bezoekers op een aangename
manier deze boeiende geschiedenis
te vertellen?
Of wil je de werking van de
Historische Drukkerij
ondersteunen en bijvoorbeeld de
balie bemannen (m/v) gedurende
één dag of één weekend per
maand?
Dan ben jij diegene die wij graag
in ons vrijwilligersteam opnemen.
Interesse? Neem dan contact op
met Herwig via volgend
mailadres:
info@historischedrukkerij.be

Bezoek de tentoonstelling !
Openingsweekends 2011
Het aankopen van deze blokken roept heel wat vragen op. Waar komen
deze vandaan? Wie was de drukker? Waarvoor heeft deze illustratie
gediend, een boek of een prent? En kunnen we een originele negentiende
eeuwse afdruk hiervan opsporen?
Om een idee te krijgen waarnaar we op zoek moeten gaan besloten we
een afdruk te maken van deze blokken. Geen eenvoudige opgave, want
welk soort inkten werden hiervoor gebruikt? En welke kleuren? De
blokken geven alvast een indicatie met de ingeslagen kleuren lake, green
en sienna. Op het vierde blok komt geen kleurvermelding voor.
We zijn er ons van bewust dat het resultaat van onze afdruk nog erg ver
van het origineel zal liggen, maar hiermee kunnen we alvast op zoek.
Aangezien de kleurvermelding in de Engelse taal is weergegeven ligt het
voor de hand dat we onze zoektocht op Engeland moeten richten. Onze
contactpersonen ter plaatse hebben de afbeelding en de weinige
beschikbare informatie gekregen en gaan nu op zoek. Hopelijk met
resultaat! We houden jullie op de hoogte.

Volgend weekend, 25 en 26 juni,
is de Historische Drukkerij open tussen 13 en 17 uur.
Steenweg op Mol 84,
2300 Turnhout

25 en 26 juni
30 en 31 juli
27 en 28 augustus
24 en 25 september
22 en 23 oktober
26 en 27 november
Telkens open van 13 tot 17 uur.
Vrije toegang
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