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‘Enlighten Me’:  Presentatie van ’s werelds 

eerste ‘Printoptical.Art’ kunstwerk door 

naaldkunstenaar Minke van de Zande 
 

WEMELDINGE/UTRECHT, JUNI 2022 – Luximprint, een toonaangevende aanbieder van 3D geprinte lenzen 

en opto-grafische werken gevestigd in Wemeldinge, Zeeland en naaldkunstenaar Minke van de Zande 

presenteren op 15 juli a.s. hun eerste gezamenlijke ‘printoptische’ kunstwerk. ‘Enlighten Me’ is een 

unieke, nooit eerder vertoonde combinatie van hedendaagse optische 3D printtechnologie, textiel en 

traditionele naaldkunst. 

 

Printoptical Technology voor de kunstsector 

Luximprint, innovator van optische 3D printtechnologie, verwierf wereldwijd naam met het aanbieden van 

haar fabricagediensten waarmee lenzen en optische texturen 3D geprint kunnen worden voor allerhande 

design- en engineeringtoepassingen. De basistechnologie – het gericht neerzetten en laten vloeien van kleine 

druppeltjes optisch helder materiaal – biedt echter bredere mogelijkheden. De toepassing in de industrie 

voor high end ‘contemporary art’ is er daar één van.  

 

John Gerrits, Technisch Directeur bij Luximprint, geeft uitleg: “De komst van optische structuren en texturen 

geven kunst een volledig nieuwe dimensie. De integratie van ‘optica’ maakt dat een artiest nu kan ‘spelen’ 

met kunst- een daglicht en dit kan integreren in zijn of haar werk. Hiermee wordt kunst tot leven gewekt en 

verheven tot een interactieve ervaring. Deze nieuwe methodiek van ontwerpen geeft artiesten de vrijheid om 

een nieuwe dimensie toe te voegen aan hun werk en zich daarbij onderscheidend neer te zetten. Het werk van 

Minke is daar een prachtvoorbeeld van”. 

 

Met het aanbieden van haar fabricagediensten aan een hoogwaardig publiek van uiteenlopende artiesten 

verwacht Luximprint haar activiteiten aanzienlijk uit te breiden. Enerzijds door een schat aan ervaring die 

opgedaan is met het optische maakproces over de laatste decennia, anderzijds door gebruik te maken van de 

expertise van de individuele kunstenaar in zijn specifieke discipline. Zo ontstaan unieke applicaties en 

bijzondere samenwerkingsverbanden. 

 

‘Enlighten Me’: Een samensmelting van Printoptical Art, textiel en naaldkunst  

In aanloop naar de officiële lancering van het platform later dit jaar presenteert werelds eerste ‘Printoptical 

Artist’ en naaldkunstenaar Minke van de Zande haar nieuwe kunstwerk. ‘Enlighten Me’ is het 

indrukwekkende resultaat van ruim drie jaar onderzoek, ontwerp, overleg en maatwerk met textiel, 

naaldkunst en naaldkant.   

 



 

Minke, die als naaldkunstenaar faam verwierf met de vele vormen van naaldkunst, weef- en 

borduurtechnieken in haar internationale expositie  ‘Surimono in silk’, is ontzettend trots op het resultaat:  

”De combinatie van hedendaagse optische technologie, textiel en traditionele naaldkunst is uniek in zijn 

soort. We hebben het hier over een vermenging van traditionele naaldkant ‘met een twist’, 

borduurtechnieken, Smyrna en moderne Printoptical Art. Dat is nooit eerder gedaan” 

 

Nadere bijzonderheden over dit unieke werk zullen worden prijsgegeven op het openingsevenement waar 

het kunstwerk op ludieke wijze onthuld wordt. Er is dan ook uitgebreid gelegenheid om het werk te 

bewonderen en het verhaal met ‘The making off…”  te beluisteren, wat door Minke zelf verteld wordt.  

Na de presentatie zal het kunstwerk de reis beginnen naar het Kantmuseum in Horst, waar het nog in 2022  

te bezichtigen zal zijn.  

 

Printoptical Art Platform 
Het ‘Printoptical.Art’ platform, opgericht door Luximprint, bevat momenteel werken van de eerste generatie 

‘Printoptical Artists’. Dit groeiende designcollectief benut Luximprint technologie voor het verrijken van hun 

karakteristieke kunst. De ambities van Luximprint met ‘Printoptical.Art’ zijn hoog. Net als met hun 

traditionele operaties in de design en engineeringwereld wil het bedrijf uiteindelijk de wereldmarkt 

ontsluiten voor deze nieuwe kunstvorm.  

In aanvulling op het werk van Minke van de Zande, zijn er momenteel nog een achttal artiesten actief 

aangesloten. Elk van hen heeft inmiddels zijn of haar eerste werk opgeleverd, of is in een vergevorderd 

stadium hiermee. De medeoprichters van Luximprint hebben zich – uit passie voor kunst en nieuwe 

technologie – zelf ook aangesloten bij het ‘Printoptical Artist’ collectief.  

Het is een groeiende beweging waarbij de (digitale) kunstwereld de mogelijkheden met de technologie 

ontdekt en deze inzet om hun eigen werken te verrijken.  

 

VRIJDAG 15 JULI a.s. wordt het nieuwe initiatief gelanceerd. Geïnteresseerde kunstenaars, pers, artiesten 

en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom de lancering bij te wonen en kunnen contact opnemen 

met Luximprint om zich aan te melden voor het evenement dat plaatsvindt in de ‘Luximprint Creative 

Factories’ in Wemeldinge. 
 

  



 

 

Over Minke van de Zande 

De artistieke en creatieve vaardigheden van Minke van de Zande (1974, Utrecht) zijn uniek in hun soort.  

Haar doorbraak als artiest realiseerde Minke met haar werk “Surimono in Silk” – een reconstructie van 

originele Japanse prints van Yashima Gatukei in zijde en garen. De wijze waarop deze serie ‘vergeten’ Japanse 

prints van ca. 1830 uit het depot van het Volkenkundig Museum in Leiden wist te vertalen in zijde en 

borduurtechnieken, wordt tot op de dag van vandaag gezien als naaldkunst van het hoogste niveau.  

 

https://www.printoptical.art/portfolio-item/minke-van-de-zande/  

 

Over Luximprint 

Luximprint, gevestigd in Wemeldinge, Zeeland, biedt 3D print services aan voor decoratieve en functionele 

optische plastics via haar wereldwijd unieke optische 3D printproces. ‘Printoptical.Art’ is de eerste formele 

activiteit van Luximprint die zich geheel toelegt op het aanbieden van de optische basistechnologie voor de 

kunstsector. Door direct samen te werken met zowel digitale alsook conventionele kunstenaars en artiesten 

ontstaan unieke samenwerkingsverbanden. De combinatie van digitale hedendaagse technologie en 

traditionele kunst en ambachten zorgt voor unieke nieuwe mogelijkheden om kunst verder te verrijken.  

www.printoptical.art  

 

Meer informatie 

Voor aanvullende informatie, interviews en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 

 

LUXIMPRINT 

Marco de Visser - Co-Founder, Director of Marketing & Sales  

Korte Eeweg 1P, 4424 NA 

Wemeldinge, Netherlands 

marco@luximprint.com  

T. +31 (0)113 308 460 

M. +31 (0)6 2291 6073 
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