
Proofing 
Rondgaand bij Artimedes is het of Van 

Goghs ogen je vanuit zijn zelfportret vol-

gen. ‘Zien is geloven’ gaat op bij 

Artimedes’ overtuigende printhart voor de 

Gicléeproductie: drie 152,4 cm brede mul-

tipass Canon-printers iPF9400. Die bou-

wen pass-voor-pass het 2400x1200 dpi 

beeld op met 4 picoliter droplets. Ze prin-

ten twaalf pigmentinktkleuren: BK (zwart), 

MBK (matzwart), C (cyaan), M (magenta), Y 

(geel), PC (fotocyaan), PM (fotomagenta), 

GY (fotogeel), PGY (fotogrijs), R (rood), G 

(groen), B (blauw). Een innovatieve mix 

van CMY- en RGB-inkten. 

Uiteraard snijden we het onderwerp ‘proo-

fing’ aan, want in de kunstwereld is niets 

belangrijker dan matching met moeilijk 

beschikbare originelen. De Hoop: “Onze 

eerste proefronde wordt fysiek meteen 

geprint op Hahnemühle papier en/of can-

vas en wordt dan voorgelegd. Waarna 

eventueel correcties plaatsvinden. Zo 

nodig staan we met proefchecks naast de 

originelen, onder dezelfde belichtingsom-

standigheden. Inmeting van profielprints 

met X-rite’s Eye-OnePro doorlopen we 

totdat vereiste patchwaarden akkoord 

zijn.” Zijn zoon Sjoerd is verantwoordelijk 

voor colourmanagement, schermkalibra-
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Al vanaf de provinciale weg N359 richting 

Wommels valt Artimedes op met haar 

vlaggen en muursign Jopie.frl. Jopie 

Huisman schilderde ‘Roodbaaien hemd’ in 

1975. De in 1988 opgerichte Uitgeverij 

Artimedes print daarvan nu giclées van 

20x20 cm tot maximaal 140x250 cm. Dat 

geldt voor Huismans complete schilderij-

encollectie.

Musea
Binnen bij Artimedes getuigt alles van hoog-

waardige giclée-productieleveringen. 

Logisch, al die aandacht, want de specifica-

ties onderscheiden zich behoorlijk van ink-

jetprint. De  giclées hebben meer dpi’s, 

meer inktkleuren, meer kleurruimte, meer 

lifetime en hoogstaander aanbod. Beseffend 

dat giclée-kwaliteit staat of valt met het 

digitale bestand, zoomt onze eerste vraag 

aan Ynte de Hoop, licentiehouder/directeur 

van Artimedes, daarop in. “Originelen digi-

taliseren we op een Cruse-scanner, en 

musea stellen hun digitale bestanden 

beschikbaar. Een mix van licenties en con-

tracten, zodat wij ze kunnen bevoorraden 

met onze replica’s. In het Jopie Huisman 

Museum te Workum houden we de beschik-

baarheid op peil van alle giclées op 

Hahnemühle Fine Art papier en op canvas. 

Maar ook in het Van Gogh Museum kunnen 

bezoekers giclées bestellen. Hoogwaardige 

reproducties van de schilderijen zijn vanaf 

€44,95 te bestellen. We zouden ook voor 

professionals in de signmarkt maatwerk kun-

nen produceren en namens hen wereldwijd 

verzenden. Bijvoorbeeld in mooie gouden 

sierlijsten, fijne houten baklijsten of strakke 

aluminium lijsten. Dat doen we al in 

opdracht van bekende musea, vakfotogra-

fen, kunstenaars en andere wederverkopers. 

Zij kunnen via onze website Vakfotocanvas.nl 

een account aanmaken, waarna ze het assor-

timent en de prijzen kunnen bekijken. Daar 

kan men hoge resolutie bestanden uploa-

den, prints bestellen en de gewenste omlijs-

ting selecteren. Of we maken een kleine te 

integreren verkoopwebsite speciaal voor de 

klant.” 
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Een ‘prent’ of een echte giclée aan de wand? Rondlopend bij Artimedes, snap je het enor-

me verschil in kwaliteit daartussen, zó dicht benaderen Artimedes’ giclées de originelen. 

Inclusief pasteuze verfstreekreliëfs. Net echt!

Van Gogh’s zelfportret kijkt toe. In het midden Ynte de Hoop, oprichter/directeur/licentiehouder van Artimedes. Links 

Hugo en rechts Sjoerd de Hoop.

Bij Artimedes staan drie Canon iPF9400 printers.

Niet van echt te onderscheiden
A u t E u R  Jan Vroegop
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fing’ aan, want in de kunstwereld is niets 

belangrijker dan matching met moeilijk 

beschikbare originelen. De Hoop: “Onze 
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afwerking 
Giclées ondergaan bij Artimedes een 

handmatige afwerking, waarbij medewer-

kers de kwaliteit continu monitoren. Na 

losknippen van printdelen volgt een meer-

voudige kleurloze verniscoating. Zo wordt 

de al lichtsterke pigmentinkt verder 

beschermd door een sterke krasvrije 

UV-lichtwerende acryllak, die op natuurlij-

ke wijze droogt en de giclée krasbestendi-

ger maakt. Het vernissen versterkt de 

kleuren en geeft meer diepte. Artimedes 

garandeert een kleurechtheid van honderd 

jaar en bevestigt de giclée-originaliteit 

met een certificaat van echtheid. Finishing 

touch is de omlijsting. Profiellijsten maken 

en verstekafwerking, het gebeurt allemaal 

in Wommels. Namens musea en opdracht-

gevers verzendt Artimedes bestelde 

giclées wereldwijd rechtstreeks naar con-

sumenten. Dat doet het bedrijf ook voor 

resellers, zoals decoratiewebshops, interi-

eurgeoriënteerde printbedrijven, media- 

en reclamebureaus, vakfotografen en kun-

stenaars.    

https://artimedes.com
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Bij Artimedes staan drie Canon iPF9400 printers. Losknippen voor het coaten.

Niet van echt te onderscheiden
KuNstDigitaal
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Vragend of giclées toekomstbestendig zijn, antwoordt 

Ynte de Hoop overtuigend: “Wij brengen hoogwaardige 

grafiek, bereikbaar voor ‘de gewone man’. Immers, de 

fraaie 3D-relievo’s die het Van Gogh Museum voor 

€25.000 verkoopt, zijn voor de gewone kunstliefhebber 

onbereikbaar. Maar we doen ook aan portfolioverbre-

ding. Recent lanceerden we onze ‘Comedy Wildlife 

Photograph Award ’-licentie met 243 humoristische en/of 

vertederende beelden van wilde dieren. Als sub-licensor 

verstrekt Artimedes hiervan ook licenties. Producenten 

van fotoproducten kunnen die bij ons afsluiten”.

Sample ‘Comedy Wildlife’ portfolio (copyright: Comedy Wildlife 

Photograph Award - licensed to Artimedes.com).
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