ZWAAR METAAL
NIEUW LICHT
Etsen is een eeuwenoude grafische techniek die nog altijd tot de verbeelding spreekt. Kunstenaars kunnen zich levenslang verliezen in de unieke ruimtelijke en intieme kwaliteit van
het medium, dat een lange geschiedenis met beroemde beoefenaars kent waaronder Rembrandt van Rijn.
Alhoewel geliefd onder een kleine groep kunstenaars en volgers, leidt etsen tegenwoordig
een kwetsbaar en wat verweesd bestaan in de achterhoede. Dat is te merken aan een verschralend aanbod waardoor het steeds lastiger wordt om aan spullen te komen, de inkrimping of zelfs sluiting van werkplaatsen op academies en een teruglopend bezoekersaantal
van werkplaatsen.
Hoe kansrijk is een oude techniek in een tijd waarin we online ons eigen universum kunnen
bouwen en waarin we met één druk op de knop alles kunnen printen wat we willen - van
schoenen tot schilderijen tot boeken? Wat betekent etsen voor jonge kunstenaars die leven
en werken in een wereld waarin de sterrenhemel nog lang niet de limiet is - het tijdperk van
de onbegrensde (technische) mogelijkheden?
Tien jonge makers verdiepten zich onder leiding van kunstenaar en graficus Stijn Peeters
vier dagen lang in een rijk en robuust ambacht. Tijdens een masterclass in Grafisch Atelier
Den Bosch verkenden zij etsen vanuit hun eigen discipline: fotografie, tekenen, schilderen,
installatie, driedimensionaal of grafisch ontwerp. De resultaten zijn te zien in deze expositie,
waarbij we gekozen hebben voor een presentatie van etsen en werk dat deelnemers in hun
eigen atelier maken: Nieuw Licht in de wereld van Zwaar Metaal.
Zwaar Metaal Nieuw Licht is een project dat etsen duurzaam wil verbinden met kunstenaars
en publiek in de vorm van masterclasses, seminars, workshops en exposities. De masterclass
maakt deel uit van een serie en zal verder reizen naar grafische werkplaatsen in onder meer
Eindhoven en Arnhem. In Den Bosch starten we de reeks in Grafisch Atelier Den Bosch met
een masterclass en een expositie in de Willem II Fabriek.
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