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Ny bog om serigrafi

“SERIGRAFI - illustreret håndbog”

305 sider, 15x15 cm m/spiralryg,130g silk-papir, plastikomslag. Pris kr. 350.
Udgivet fra eget forlag. Se kontaktoplysninger nederst for bestilling og info.

Lær serigrafi og tryk dig løs 
Et fotomotiv kan trykkes med akryl- eller tekstilfarve på lærred, 
tøj, glas, næsten alt. En ny illustreret håndbog om serigrafi af 
billedkunstneren André Moulin udkommer d. 13. december 
fra eget forlag. Bogens 305 sider gennemgår den serigrafiske 
proces, så man kan komme igang på egen hånd efter en 
ressourcevenlig metode.

Her får du er en lære- og opslagsbog for nybegyndere og erfarne trykkere, 
som kan bruges til at klare de fleste situationer, når du arbejder med 
serigrafi på egen hånd. Bogen skal ikke nødvendigvis læses fra start til slut 
for at komme igang. 

Serigrafi kan trykkes på næsten alt. Man kan have serigrafisk tryk på tøj og 
mange typer materialer vi omgiver os med, derved bliver serigrafi en meget 
interessant formidling.

De mange illustrationer gør det let at forstå de trinvis forklaringer og eksem-
pler. For hvert kapitel er der vejledning og eksempler om motiv, samling af 
trykramme, belysning, mange forskellige ovale og flade tryk, reparation m.m.

Der er fokus på at minimere spild og bruge de materialer du i forvejen har. 
Det fremmer omtanke og kreativitet bl.a. når restmaling ikke skal skylles ud i 
vasken og i stedet trykkes på et stykke pap.

André Moulin alias billedkunstneren Miller kvittede jobbet i 1996 for at arbej-
de mere med sin billedkunst. Siden 2007 har han arbejdet med serigrafi. 
Bogen er baseret på hans erfaringer med at lave trykrammer, tryk på diverse 
materialer, trykramme-opgaver og workshops for private, institutioner og 
virksomheder. 

Iflg. bogen er der mange myter og misledende information, som gør serigrafi 
omstændig og fordyrende. Det kvæler lysten til selv at komme igang og med 
bogen vises en metode som forfatteren selv anvender i dag med succes og 
sjov.

En 5-årig kan lave et serigrafisk tryk og en teenager kan lave sin egen 
trykramme. Serigrafi er ikke kompliceret eller svært efter evt. begynder-
erfaring. Lad dig opsluge af processen, stå på det kreative ben fremfor det 
kontrollerende ben, det giver bemærkelsesværdige resultater.

På næste side uddrag fra bogen, som viser processen i 4 trin, samt oversigt 
over bogens kapitler og afsnit.
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