8. Lisa De Vriese
Instagram: @lisadevriese

15. Valerie Van den Eynden
Instagram: @valerievde
valerievde.myportfolio.com

1. elineveer
(Eline Van Eerdenbrugh)
Instagram: @elineveer_illustraties
www.elineveer.be

9. Cynthia Steylaerts
(Studio Fantoom)
Instagram: @studiofantoom
www.studiofantoom.be

16. Lisa Van der Auwera
Instagram: @lisavdauwera
www.lisavanderauwera.be

2. Nette Sobry
Instagram: @nette_sobry
www.nettesobry.myportfolio.com

10. Fabio Latorre
Instagram: @fabiolatorre.art

17. Jimmy loos
Instagram: @prikschilder_jimmy

11. Prisca Illu
Instagram: @prisca_illu
www.priscaillu.com

18. Jens Dawn
Instagram: @jens_dawn
www.jensdawn.be

12. Studio Knets
Instagram: @studioknets
www.studioknets.be

19. Bloem Loete
Instagram: @bloemloete
www.bloemloete.com

13. Lies Schroeien
Instagram: @liesschroeyen
www.liesschroeyen.com

20. nikki De Deyn
Instagram: @nikki.de.deyn

3. Paulien Verheyen
Instagram: @paulienverheyen
www.paulienverheyen.com
4. Nymphe Tuerlinckx
Instagram: @nymtea.art
5. Daisy Telders
Instagram: @daisy_telders
6. Lot Vandekeybus
Instagram: @lotvandekeybus
7. Nigoull
Instagram: @nigoull
www.nigoull.com

14. Helene Lespagnard
Instagram: @helene_lespagnard

WWW.TUIG.ROCKS
Lokale kunstenaars kleuren de straten.
Ze zijn in staat iconische verbeelding
op papier te zetten, die soms eeuwen in
de hoofden van de mensen kan blijven
zitten.
Begroet de kunstenaar, werp ze een
compliment en trakteer ze op een verse
muntthee.
Illustratief & grafische krant - TUIG #6
juli 2022 *oplage: 7000* - Oprichter: Jens
Dawn - Medewerkers: Mila van Goethem,
& Cynthia Steylaerts. * TUIG is een project
van Jens Dawn & DOP platform vzw

Steun jij de volgende TUIG? - info@tuig.rocks
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Deze krant kan enkel gedrukt worden dankzij de steun
van: M HKA, Museum Plantin Moretus, Trix, Agrafa,
Museum De Reede, C O R S O, Antwerp Powered
By Creatives, AMPLO, De Winkelhaak - House of C,
Frans Masereel centrum, De Wrikker drukkerij, Mekanik
Strip en buro89.nl

Jouw advertentie in
de krant?

21. Finn Rogers
Instagram: @millihelendesign
www.millihelendesign.com

Terug naar de bron:
word meester van een
eeuwenoud ambacht
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Meester?
Boekbinder!
Boekbinden was vroeger een vak apart. In
deze workshop kom je er alles over te weten,
en bind je zelf je eigen boek.

Meester? Drukker!
Drukken zoals Christoffel Plantin het zelf ook

Meester? Etser!

deed! Je maakt een hele pagina op, zet letters

Je maakt zelf een droge naald ets met een plexi

in een zethaak (uiteraard in spiegelschrift) en

plaatje en inkt, en drukt deze op een eeuwenoude

drukt die zelf af op een pers.

drukpers. Bijna helemaal zoals in de tijd van Plantin.

Info & reservaties

www.museumplantinmoretus.be

v.u. Jens Pieters, DOP platform vzw, Appelstraat 27a, 2140 Borgerhout

COVER: Sarah Erh-Ya
Instagram: @saraherhya
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Nabij Antwerpen
Centraal Station

Slavs and Tatars
Лyk Бyk (Look Book)
02.07.2022 → 02.10.2022

Masereeldijk 5
2460 Kasterlee (BE)
fransmasereelcentrum.be

r

De eerste overzichtstentoonstelling van het
gedrukte werk van kunstenaarscollectief
Slavs and Tatars.
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Aan. Uit. Aan. Nul. Een. Nul. Aan.
Traag knippert de cursor. Roepend, tierend,
stil brullend voor aandacht.
Precies zelf verlegen.
Vul mijn leegte, lijkt het te willen zeggen.
Vul mijn tekstvak waar nu enkel vacuüm is,
dat witte niets.

Vul de leegte! Elke seconde van elke dag,
honderd miljard keer over een gigantische
aardbol terwijl de mensen enkel turen
naar de knipperende lijn.
Papier was kalmer.

@ nee_gij_kunt_niet_schrijven

Scott Meysman

Het verticale streepje is zoals honderd-duizendmiljoen anderen, allemaal knipperend en
schreeuwend om gevuld te worden, te bewegen
over het witte, te leiden waar de letters enkel
volgen. Knipperend op elke app,
word-processor en mail.

