Kurser höst 2022
”Boken som konstform”

12-16 september samt 14-18 november Lessebo handpappersbruk

”Kreativt bokbinderi”

del av utbild. 24-25 oktober Nyckelvikskolan, Sthlm

”Bokproduktion”

- ett samspel mellan bokbinderi grafisk form/förlag/kund.
5-8, 26-29 september 18-20 oktober Estonian Academy of Arts, Tallinn

				

”Gör din egen arbetsjournal”

8-9 oktober Langwe studio, Mora

Foto: Cecilia Dalin, Helena Påls, Håkan Olsen
Mer information om respektive kurs följande sidor

Boken som konstform
- att använda hantverkets språk i en konstnärlig praktik
Är du intresserad av att ta med dig dina kunskaper inom hantverk/
konst och utmana dig sjäv att tänka nytt? I denna kurs fördjupar vi oss
i hantverket och dess språklighet i ett mer konstnärligt kontext.
Vi leker med bokformatet som mekaniskt objekt och reflekterar över på vilken roll våra händers kunnande och erfarenhet spelar i vårt arbete. Vi spårar metoder, material och drivkrafter
som vi kan koppla till våra egna processer.
Kursen är uppdelad i två tillfällen, varje kurs är 5 dagar. Under första tillfället tillverkar vi olika
modeller som sammantaget som kommer att utgöra en bred teknisk och idémässig plattform.
Vi för ett resonemang om hantverkets betydelse i en konstnärlig praktik.
Vid andra tillfället lär oss använda vårt nya hantverksmässiga språk i en process. Utifrån den
egna parktiken resonerar vi kring och försöker ringa ert egna uttryck och hur vi når dit med
hjälp av olika tekniska lösningar och material.
Tid finns mellan kurserna för eftertanke och individuellt experimenterande. Efter kursens slut
har varje deltagare en egenhändigt gjord dummy som går att skala upp. Varje deltagare har
också tagit del av de övrigas processer vilket mångfaldigar kunskapsområdet.

Lessebo Handpappersbruk, Lessebo
Datum: 12-16 september samt 14-18 november
Förkunskaper: Vana att arbeta i konstnärliga processer.
Anmälan: https://lessebohandpappersbruk.se/
Mer information: https://lessebohandpappersbruk.se/, monica@langwe.se

Foto:Cecilia Dalin, Håkan Olsen, Malin Bengtsson

Arbetsjournal
Journalen är en bok som binderitekniskt påminner om de bindingar som finns i arkiv. Tekniken är
praktisk, det går att byta ut sidor och konstruktionen har en flexibel rygg som gör det möjligt att
fylla på med mycket innehåll.
Vi lär oss binda själva boken men också att göra sidor för olika ändamål såsom albumsidor, dragspelssidor, kartor, foldrar och textila sidor som kan anpassas till olika ändamål. Vi gör en journal
som kommer att fungera som en referens när ni i framtiden gör era egna böcker. Boken går lätt
att anpassa för olika ändamål - trädgårdsjournal, träningsjournal, husjournal, projektjournal, för
olika prover eller annat du önskar dokumentera.
Min ateljé har åtta verkstadsplatser, här finns förutom bokbinderi även ett litet bibliotek som
inrymmer ca 600 böcker inom områdena bokbinderi, papper, tryck och artist´s books. Det är lätt
att ta sig till min verkstad som ligger på gångavstånd från Mora resecentrum där tåget kommer direkt från Arlanda. Jag bor också granne
med både hotell och vandrarhem.
I Mora finns möjlighet att vandra och cykla i de natursköna omgivningarna eller ge dig ut med mountainbike på skogsstigarna. Jag har två
kajaker för de som vill prova på eller för de som är vana paddlare.

Plats: Langwe studio Mora
Datum: 8-9 oktober 2022
Konstnad: 2 800:- inklusive lunch, eftermiddagsfika.
Materialkostnad på 250:- tillkommer
Deltagarantal: Max 6 deltagare
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.
Anmälan: monica@langwe.se
Mer information:
monica@langwe.se, 070-2105763, https://www.visitdalarna.se/mora

