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Magnetisch pixelmozaïek van Nespresso capsules

Ik verzamel sinds 3 jaar Nespresso capsules en had er dit jaar mijn eerste pixelbeeld
mee gemaakt. Het grote werk is niet alleen het lgen, schoonmaken en plat slaan.
Veel moeilijker is het, aan genoeg passende kleuren voor de pixelbeelden te
komen. Er zijn koffiecapsules, die al meer dan 10 jaar niet meer verkrijgbaar zijn.
Wanneer ik met veel geluk toch zulke capsules kan opsporen, dan vind ik het
jammer, ze meteen op te plakken.
Toen kwam ik op het idee met de variabele afbeeldingen. Ik lijm de koffiecapsules
niet op een doek, maar lijm een magneet aan de achterkant van de capsule en
breng ze dan op een whiteboard aan. Zo kan ik de koffiecapsules meerdere malen
gebruiken en verschillende afbeeldingen laten ontstaan.

Adventsraam met Bambi-motief

Mijn eerste capsulemozaïek is nu mijn
adventsraam voor dit jaar met
Bambimotief. Dat betekent, dat het
ferromagnetische bord in de
buitenlucht staat en er nog een dunne
stof overheen is gespannen. Voordat ik
met het maken van de magnetische
Nespresso capsules begon, moest ik
eerst op een paar details letten. Van
supermagnete heb ik de volgende
handige tips gekregen:

 • Het gewicht van de capsules moet bij
de keuze van de magneten worden
inberekend. Vanwege de afschuifkracht vermenigvuldigt men het gewicht met 6
om de benodigde houdkracht te berekenen.

 • De dikte en de soort hechtondergrond (magnetische wand) speelt een
belangrijke rol. In het beste geval gaat het om staal van minstens 2 mm dik.

 • De afstand tussen magneet en hechtondergrond is beslissend. Zelfs een afstand
van een halve millimeter tussen de magneet en de metalen hechtondergrond
kan de houdkracht van de magneet halveren.

 • Neodymium magneten (www.supermagnete.fr/dut/magnets_overview_raw)
zijn niet voor buitengebruik geschikt aangezien ze kunnen roesten.
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Na een test met de meest
uiteenlopende afmetingen en diktes
heb ik de ferriet schijfmagneet Ø 25 mm
FE-S-25-05 (www.supermagnete.fr/dut/
FE-S-25-05) uitgekozen. De prijs-
prestatie-verhouding en de afmetingen
in verhouding tot de koffiecapsules
pasten het beste.

Magneten zijn zeer weerbarstig! Ik
moest ze eerst met arglist temmen. Ik
gebruikte een oud bakblik en legde de
platgedrukte koffiecapsules met de gekleurde kant naar beneden op het blik. Voor
het vastlijmen gebruikte ik silicone, die ik op de magneten verdeelde, die ik dan op
de capsules vastlijmde. Doordat de magneten door de aluminium capsules heen
op het blik werden vast getrokken, hoefde ik er niets zwaars op te leggen. Ik moest
er nauwkeurig op letten, dat alle magneten in dezelfde richting op de
koffiecapsules werden gelijmd, om ze vervolgens goed te kunnen stapelen.

De stapels van 10 moest ik steeds
omgekeerd naast elkaar plaatsen,
omdat ze elkaar anders afstoten. Twee
van zulke kisten op elkaar dragen ging
ook niet, hopla en de koffiecapsules van
de onderste kist kleefden aan de
bovenste kist. Met discipline en grote
zorgvuldigheid had ik de magneten
echter goed in mijn greep en ze deden
uitstekend dienst voor mijn
adventsraam.
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Zo werd mijn tweede pixelmozaïek met
elk 2 000 koffiecapsules en magneten
een adventsraam, dat voor de volledige
bevolking toegangelijk is. Begin van de
lente zal ik de koffiecapsules een beetje
anders plaatsen en met andere kleuren
aanvullen om een nieuw pixelmozaïek
te vervaardigen.

U kunt het project te allen tijde volgen
op www.designambach.ch
(designambach.ch) of www.facebook.
com/designambach.

In de onderstaande video ziet u de onthulling van het adventsraam:
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            Vanwege uw actuele cookieinstellingen kunt u de video niet starten. Indien u
instemt met de verklaring gegevensbescherming kunt u zich deze inhoud laten
tonen.

          

          

                        Ik stem er in to, dat mij externe inhouden worden getoond. Dit kan
worden gebruikt om persoonsgegevens door te geven aan platforms van derden.
Meer hierover in onze Privacyverklaring (www.supermagnete.fr/dut/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Nieuwe pixelafbeelding met Minnie muis
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Voor het voorjaar 2021 dacht ik na over
een nieuw magnetische pixelafbeelding
van Nespresso capsules. Mijn idee: Een
schattige Minnie Muis op de
garagedeur. Daarvoor creeërde ik de
pixels in de ontbrekende kleuren en
ging aan het werk. Ontstaan is hierbij
een geweldige capsuleafbeelding van
Minnie Muis, dat bij voorbijgangers veel
enthousiasme teweegbracht.

Speciaalprijs Nespresso gewonnen 
Bij de creatieve prijsvraag voor recyclingkunst 2021 van igora.ch en ferrorecycling.
ch werden kunstwerken uit gebruikte metaalverpakkingen met het thema
stripverhalen gezocht. Daar paste mijn pixelafbeelding van gebruikte
koffiecapsules met Minnie Muis perfect bij. Ik besloot, de pixelafbeelding op de
gewenste afmetingen van 50x50x80 cm aan te passen en zond dit in meerdere
opzichten recyclebare kunstwerk voor de prijsvraag in.

Voor de miniatuur uitgave van de capsule afbeelding had ik kleinere pixels nodig.
In plaats van een schijfmagneet gebruikte ik het zelfklevende magneetplakband
ferriet 150 mm MT-150-STIC (www.supermagnete.fr/dut/MT-150-STIC) om de pixels
te bevestigen. Daarbij sneed ik van de Nespresso capsules de deksel en de rand af,
sneed de capsules aan de zijkant open en boog ze zo, dat ik ze plat op het
magnetische plakband kon leggen. Dankzij de zelfklevende eigenschappen van
het magnetische plakband bleven de pixels stevig op het magneetband
vasthangen. Dit herhaalde ik bij ca. 250 Nespresso capsules in verschillende
kleuren. Daarna stansde ik met een stansijzer pixels met een doorsnede van 8 mm
uit. In het totaal heb ik zo meer dan 4 500 pixels vervaardigd.

Des te meer verheugde ik me erover, dat het resultaat de jury van de prijsvraag
beviel en ik met mijn project de Nespresso Speciaalprijs heb gewonnen.

Opmerking van het supermagnete team: De nationale prijsvraag voor recyclingkunst
uit metalen verpakkingen 2019–2021 wordt door de IGORA-Bond voor aluminium
recycling en de vereniging Ferro Recycling (vereniging ter bevordering van de
recycling van verpakkingen uit staalplaat/blik) doorgevooerd. Bij de creatieve
prijsvraag Recyclingkunst 2021 werden in totaal 215 kunstwerken met het thema
stripverhalen ingediend.

Gebruikte artikelen
FE-S-25-05: Schijfmagneet Ø 25 mm, hoogte 5 mm (www.supermagnete.fr/dut/FE-
S-25-05)

Online sinds: 16.12.2019

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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