
FOTOOVERFØRING // TRANSFER PRINTMAKING 
 
Workshop av Line Marsdal 
 
 
Transfer printmaking dreier seg om å overføre noe som allerede 
er printet på én overflate over til en annen overflate. 
 
Teknikken startet på 5o-tallet med å overføre sverten fra 
avispapir til collager og malerier. I dag er det mest vanlig å 
overføre via print fra kopimaskiner og digitale skrivere. 
 
Det er tre teknikker for overføring: Løsemiddel (for eksempel 
aceton) til porøse overflater som skinn, varme og press til 
glass / metall, - eller acrylbasert bindemiddel til papir 
/lerret mm. 
 
På workshop’en benytter du acrylbasert bindemiddel. 
Målet er det samme i alle tre teknikker:  
Pigmentene må ønske å frigjøre seg fra det første printet, for 
så å ville feste seg til det nye materialet. 
 
Det acrylbaserte bindemiddelet uv-beskytter pigmentene og seg 
selv. Det er også elastisk og vil føye seg etter det mye 
materialet.  
(Du jobber med grafikkpapir og lerret på workshop.) 
 
 
 
Det kan overføres fargede pigmenter og sort. Hvitt forsvinner, 
og du får dermed fram materialets farge i stedet. 
 
Alt som kan avfotograferes eller scannes for så å printes er 
et mulig motiv for overføring. (Tegning, tekst, fotografier, 
malerier med mer.) 
 
Du kan gi motivet en slitt effekt eller en ’myk klar’ effekt. 
 
Du kan få fram spennende uttrykk ved for eksempel kornete 
grove bilder vs klare rene.  
 
 
 
Workshop’en passer for de fleste. Fotointeresserte kan finne 
nye uttrykk innen eget arbeid, og andre kunstnere kan åpne for 
muligheter til å kombinere teknikken med andre uttrykksformer. 
Du kan også ta det som en tre timers opplevelse, lære noe nytt 
i kreativt selskap, - ’and leave it at that’! 
 
(Slitne hender/fingertupper må påberegnes.) 



Forberedelser før workshop: 
 
1) 
Du kan velge deg ut 6 motiv / foto.  
For å oppleve ulike effekter og se forskjellige muligheter i 
uttrykk anbefales en fordeling mellom farge og s/hv.  
3oo dpi som jpg (så sant du ikke velger lavere for uklart 
uttrykk) 
 
-5 motiv ca 1ox15 cm 
-1 motiv ca 18x24 cm (merkes ’lerret’ i filnavn) 
 
2) 
Alle 6 motiv sendes til shop@purenkel.no i én epost. 
Eller legg dem i en Dropbox og del med meg. 
 
Du må levere bildene senest tirsdag 9.juni. 
 
3) 
Ikke still i lodden ullgenser på workshop. (Hvis du ikke vil 
ha en hårete effekt i overføringen...) 
 
4) 
Sånn nesten til slutt,- men IKKE MINST: 
Ikke bruk parfyme / aftershave / andre parfymerte produkter på 
workshop-dagen. Du lukter sikkert kjempegodt med dem, men det 
blir en meeeget kort workshop hvis undertegnede må forlate 
åstedet. (Allergisk,- oppkast, migrene.)  
På forhånd tusen takk for luktfri workshop:) 
 
5) 
Og helt til slutt: 
Kom uthvilt og i godt humør,- dette blir moro:) 
 
Gleder meg til å treffe deg på workshop, 
hilsen Line. 
 
shop@purenkel.no 
www.purenkel.no 
 

 


