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Social Media influencer en artiest Cyarin
organiseert eerste expositie in samenwerking
met HP Nederland
16 JANUARI 2017

SAMENVATTING

Artiest en illustrator Laura Brouwers (artiestennaam ‘Cyarin’) organiseerde afgelopen

zaterdag 14 januari in samenwerking met HP Nederland haar eerste expositie in het

Muntgebouw in Utrecht. Van de bijna 1 miljoen volgers kregen er 100 de kans persoonlijk

kennis te maken.

Amstelveen, 16 januari 2017 – Artiest en illustrator Laura Brouwers (artiestennaam

‘Cyarin’) organiseerde afgelopen zaterdag 14 januari in samenwerking met HP Nederland

haar eerste expositie in het Muntgebouw in Utrecht. Van de bijna 1 miljoen volgers

kregen er 100 de kans persoonlijk kennis te maken.

Cyarin is in een paar jaar uitgegroeid van een relatief onbekende artiest uit Eindhoven, die

begon met het tekenen van comic manga kunst als hobby, tot internationaal bekende

artiest en illustrator met bijna 1 miljoen volgers op Instagram. Om haar volgers op social

media te bedanken voor hun betrokkenheid, exposeerde Laura zaterdag haar collaboratieve

kunstwerk in het monumentale Muntgebouw in Utrecht. Dit kunstwerk is tot stand

gekomen met behulp van Laura´s community en loopt als rode draad door de expositie. De

rode draad staat niet alleen voor haar fans die belangrijk zijn voor Laura, maar is ook een

link naar de Oosterse cultuur die populair is in Japanse manga, de jeugdinspiratie voor

Laura´s kunst.

#PRINTMECyarin

Laura heeft voor dit kunstwerk haar volgers gevraagd om portretfoto’s in te sturen op

social media met de hasthag #PRINTMECyarin. Na het selecteren van vier portretfoto’s van

haar volgers, heeft Laura deze geprint met de HP DeskJet 3720 en vervolgens nagetekend.

Een deel van de 4500+ inzendingen waren tijdens de expositie terug te zien in een groot

kunstwerk. Voor Laura zijn haar fans, hun toewijding en het tekenen zelf de rode draad in

haar leven.

Naast de onthulling van dit werk, heeft Laura tijdens een livestream op haar Facebook

kanaal haar volgers, fans en andere geïnteresseerden haar bijzondere tekentechnieken

laten zien. Bekijk hier de livestream van Laura.

Laura vertelt: “Tekenen is heel erg belangrijk voor mij. Zonder zo’n toegewijde community

op social media zou ik dit werk niet kunnen doen. Maar zonder het printen van mijn

kunstwerken, zou mijn kunst alleen digitaal te zien zijn. Daarom vind ik het zo speciaal dat

ik samen met HP deze samenwerking heb opgezet. Nu kan ik naast mijn kunst tastbaar

maken, ook nog eens mijn fans bedanken. Zij zijn de rode draad in mijn leven. Door hun

support wil ik mijzelf constant blijven uitdagen om nog beter te kunnen tekenen.”

https://www.facebook.com/CyarinArt/videos/459142864209461/
https://www.facebook.com/CyarinArt/
http://instagram.com/cyarine


Danielle van Wijngaarden, Marketing Manager Printing HP Inc.: “Laura is een geweldige

creatieve artiest die wereldwijd bekend is. Ze heeft semi-realistische portretten van haar

fans getekend en gedeeld op haar social media kanalen. En speciaal voor deze expositie

heeft ze van de ingezonden foto’s een geprint kunstwerk gemaakt met onze HP DeskJet

3720. Zo konden de Nederlandse fans haar kunst nu ook in het echt bewonderen. De

beleving van printen ten top.”

Over HP

HP Inc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd en overal. Met

ons portfolio van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen en diensten, creëren wij

belevingen die indruk maken. Meer informatie over HP (NYSE: HPQ) is beschikbaar op

www.hp.nl.

AFBEELDINGEN

Herbert Wormgoor
Communications Director Benelux 

Herbert.Wormgoor@hp.com 

+31 (0) 6 524 942 65

Stephan van der Niet
Edelman 

Stephan.vanderNiet@Edelman.com 

+31 (0) 20 30 10 980

CONTACTPERSONEN



http://hpnewsroom.pr.co/images/233943
http://hpnewsroom.pr.co/images/233944
http://hpnewsroom.pr.co/images/233945
http://hpnewsroom.pr.co/images/233947
mailto:Stephan.vanderNiet@Edelman.com
mailto:Herbert.Wormgoor@hp.com
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fhpnewsroom.pr.co%2F141680-social-media-influencer-en-artiest-cyarin-organiseert-eerste-expositie-in-samenwerking-met-hp-nederland
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fhpnewsroom.pr.co%2F141680-social-media-influencer-en-artiest-cyarin-organiseert-eerste-expositie-in-samenwerking-met-hp-nederland&title=Social+Media+influencer+en+artiest+Cyarin+organiseert+eerste+expositie+in+samenwerking+met+HP+Nederland&summary=Artiest+en+illustrator+Laura+Brouwers+%28artiestennaam+%E2%80%98Cyarin%E2%80%99%29+organiseerde+afgelopen+zaterdag+14+januari+in+samenwerking+met+HP+Nederland+haar+eerste+expositie+in+het+Muntgebouw+in+Utrecht.+Van+de+bijna+1+miljoen+volgers+kregen+er+100+de+kans+persoonlijk+kennis+te+maken.&source=HP%20Nederland
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fhpnewsroom.pr.co%2F141680-social-media-influencer-en-artiest-cyarin-organiseert-eerste-expositie-in-samenwerking-met-hp-nederland&text=Social+Media+influencer+en+artiest+Cyarin+organiseert+eerste+expositie+in+samenwerking+met+HP+Nederland&via=&related=prdotco
http://www.hp.nl/


Bram van Ginneken
Edelman 

Bram.vanGinneken@Edelman.com 

+31 (0) 20 30 10 980

OVER HP NEDERLAND

HPInc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd enoveral. Met ons portfolio

van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen endiensten, creëren wij belevingen die indruk

maken. Meer informatie over HP (NYSE:HPQ) is beschikbaar op www.hp.nl.

http://www.hp.nl/
mailto:Bram.vanGinneken@Edelman.com

