
 

  

Geïnspireerd door de prentenboeken die haar vader haar als kind voorlas ging Susanne de Kraker later 

Illustratie studeren aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. In haar werk schept ze een 

dromerige sfeer waarbij de natuur een onuitputtelijke inspiratiebron vormt. Door middel van haar 

prenten hoopt zij haar verwondering voor de natuur over te brengen aan anderen. Momenteel werkt ze 

voornamelijk met de Japanse houtsnede techniek. Ze houdt van het arbeidsintensieve proces die deze 

techniek vraagt; de herhaling van dezelfde handelingen en de concentratie die hiervoor nodig is. Een 

studiereis naar Japan was aanleiding voor haar nieuwe serie prenten: Japanse zomer. Voor deze serie 

linosneden gebruikt ze de reductietechniek waarbij het linoleum steeds verder wordt weg gegutst. Deze 

techniek past goed bij haar associatieve manier van werken omdat er laag voor laag een beeld wordt 

opgebouwd en elke laag reageert op de vorige druk. Het grafiek maken geeft haar een gevoel van vrijheid 

omdat ze zich kan uiten. En dit ook precies wat ze als kunstdocent aan anderen wilt meegeven.

Speciaal voor het Cultuurtraject ontwikkelde Susanne de Kraker de workshop “stempelfestijn’. 

Geïnspireerd door haar eigen werk neemt ze de leerlingen mee in de fantasierijke wereld van de vorm. 

In deze wereld is niets wat het lijkt.  De leerlingen leren in de les op een andere manier naar vorm kijken 

en ontdekken hoe hun eigen associatieve vermogen tot een beeldend verhaal kan leiden. Met tot 

stempels getransformeerde alledaagse producten werken ze gezamenlijk aan een grote collage. 

Bij het stempelfestijn komen er diverse vormen van stempelen aan bod.  Zo gaan ze aan de slag met 
materiaaldruk met alledaagse objecten en maken daarnaast een zelfgemaakte stempel van foam. Deze 
drukken ze af met inkt op waterbasis. 

Susanne de Kraker,  kijk op:  http://susannedekraker.nl/ 
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