A 6 alkalmas workshop sorozat ötödik állomása /a teljes kurzusleírásért kérlek görgess lentebb/
Bőrkötés készítése, prégeléssel illetve bőr domborítással, Somogyi Márk vezetésével
A bőrkötésű, ókeresztény kódexekről elnevezett technika ma az egyik legismertebb klasszikus
könyvtípus, a könyvek könyve. Ez alkalommal ennek szerkezet szempontjából egyszerűbb , ám nemes
anyaggal, bőrrel borított változatát készítjük el. Megtanuljuk, hogy milyen szerkezetű és kikészítésu
bőrök alkalmasak a könyv borítására illetve a könyvtábla és könyvgerinc díszítése kapcsán lehetőség
lesz a bőrdomborítás (mely során az adott minta a síkból kiemelkedik) és a prégelés technikája között
választani. Ez utóbbi, klasszikus, ú.n. "aranyozó szerszámok" használatát jelenti majd, melyeknek
segítségével (ornamentális illetve geometrikus) mintákat "égethetunk" a bőr felületére.
Képanyag: https://www.pinterest.co.uk/papetri/codex-binding/

Oktatók, időpontok és helyszín:
június 16. 10:00 – 18:00 egy óra ebédszünettel
2B Galéria, 1092 Bp. Ráday utca 47.
Somogyi Márk – könyvkötő, könyvrestaurátor, jelenleg a Northumbria University-n tanul megelőző
műtárgyvédelmet. Könyvkötő kurzusai méltán népszerűek Budapesten.
Egy alkalom ára: 15.000.- Ft, amely minden költséget tartalmaz.
Jelentkezni a 2bgaleria@gmail.com címen lehet, a jelentkezés akkor végleges, ha a résztvevő 50%
előleget fizet a Galéria számlájára. Amennyiben valaki nem jelenik meg, ezt nem áll módunkban
visszatéríteni. A 2. részlet átutalással a kurzus megkezdése előtti nap reggel 10-ig rendezhető, vagy a
helyszínen készpénzben is kifizethető. Az ár minden költséget tartalmaz.
Korhatár – 14 éves kor felett.
Csoportlétszám maximum 15 fő/alkalom.
A TELJES KURZUS LEÍRÁSA, ÉS BÉRLET LEHETŐSÉGEK:
Rendhagyó workshop sorozatot indít a Papetri paperworks, ezúttal nem egyedül, hanem Kara Dávid
képgrafikussal és Somogyi Márk könyvkötő és könyvrestaurátorral a 2B kortárs művészeti galériában.
A 6 alkalmas kurzuson szeretnénk átfogó képet nyújtani a résztvevőknek nem csak a
könyvkészítésről, hanem olyan különböző borítón is alkalmazható technikák rejtelmeiről, mint a
cianotípia, rézkarc, monotípia, vagy a papírmárványozás. Célunk, hogy a résztvevők átfogó tudást
kapjanak egy kihaló félben lévő gyönyörű szakmáról. Lesz japánkötés, tipikus Papetri féle kemény és
puhaborítós könyv, kopt könyv, és kódex kötés is.
Kihasználva, hogy a kurzus egy művészeti galériában lesz megtartva, így az utolsó alkalom estéjén egy
pop-up kiállítást tartunk az elkészült munkákból, amelyre mindenkit sok szeretettel várunk 2018.
június 23-án 7 órakor.
Az oktatók és a helyszín:
Mónus Mimi – építőművész, a Papetri paperworks alapítója és tervezője, a Moholy – Nagy Művészeti
Egyetem oktatója

Kara Dávid – képgrafikus, képzőművész – tanár, jelenleg fénytechnikával és kreatív médiaismeret
módszertannal foglalkozik. A GYIK Műhely és a Közgazdasági Politechnikum tanára.
Somogyi Márk – könyvkötő, könyvrestaurátor, jelenleg a Northumbria University-n tanul megelőző
műtárgyvédelmet. Könyvkötő kurzusai méltán népszerűek Budapesten.
A 2B Galériát 2002-ben alapították a Böröcz testvérek. Témák, melyek köré kiállításaik leggyakrabban
szerveződnek: emlékezet, holokauszt, identitás, kisebbségek, művészcsaládok. Programjaikkal
korlátokat bontanak le, szokatlan fénytörésbe helyezve tradíciót és történelmi eseményeket. Vallják,
hogy a kultúra fejlődésének egyik útja a műfajok közti átjárás megteremtésében, a művészetek és a
tudományok határterületein létrejövő újszerű kísérletek integrálásában rejlik.
A kurzus résztvevői a 2B Kulturális és Közhasznú alapítványt is támogatják.
Időpontok, tematika:
június 16. 10:00 – 18:00 egy óra ebédszünettel
Bőrkötés készítése, prégeléssel illetve bőr domborítással, Somogyi Márk vezetésével
A bőrkötésű, ókeresztény kódexekről elnevezett technika ma az egyik legismertebb klasszikus
könyvtípus, a könyvek könyve. Ez alkalommal ennek szerkezet szempontjából egyszerűbb , ám nemes
anyaggal, bőrrel borított változatát készítjük el. Megtanuljuk, hogy milyen szerkezetű és kikészítésu
bőrök alkalmasak a könyv borítására illetve a könyvtábla és könyvgerinc díszítése kapcsán lehetőség
lesz a bőrdomborítás (mely során az adott minta a síkból kiemelkedik) és a prégelés technikája között
választani. Ez utóbbi, klasszikus, ú.n. "aranyozó szerszámok" használatát jelenti majd, melyeknek
segítségével (ornamentális illetve geometrikus) mintákat "égethetunk" a bőr felületére.
Képanyag: https://www.pinterest.co.uk/papetri/codex-binding/
június 23. 10:00 – 18:00 egy óra ebédszünettel
Dobozkészítés és dúcnyomású papír-festés Somogyi Márkkal
Záró pop-up kiállítás - 19:00 – 21:00
A festett papírok a XVI.sz-tól vannak jelen a könyvkészítés repertoárjában: könyvek előzékeként,
dobozok, ládikák, szekrények belső borításaként.
A dúcnyomású papír (paste-paper), mely a foglalkozás tárgya lesz, keményítőbe kevert
pigmentanyaggal alapozott papírra nyomott formák által képez pasztózus jellegű, 3D hatású felületet.
A mintavilág pedig az ornamentikáktól egészen a geometrikus sorozatokig terjedhet.
A workshop második részében két doboz is készül majd: egy egyszerűbb, hajtogatott, festett papírral
borított és egy bonyolultabb, elemekből épített és speciális vászonnal borított technikával. Az
egyszerűbbik elkészítése során a tárgytípus készítésének alapfogásait sajátítjuk el: térforma
kialakítása, "bígelés", zárodások. A másik pedig egy ú.n. Solander-box lesz, melyet annak idején
a British Museumban fejlesztették ki archiválás céljára, de kifejezetten jól használható portfóliókent
is és akár többosztatúvá is alakítható. A kívülről könyv formájú doboz elegáns alakjából és a
borítóanyagok széles variációs lehetőségéből adódóan multifunkcionális dekorációs elemként is
szolgálhat.
A foglalkozás során az ipari csomagolás-designban nehezen megvalósítható és ezért kevésbé elterjedt
finoman kimunkált élek és apró részletek dominának majd.
Képanyag keményítőfestéshez: https://www.pinterest.co.uk/tanyaswaren/paste-paper/?lp=true
Képanyag a dobozhoz: https://www.pinterest.co.uk/19PE33/solander-boxes/

ÁRAK ÉS JELENTKEZÉS:
1 alkalom - 15.000. Ft
Jelentkezni a 2bgaleria@gmail.com címen lehet, a jelentkezés akkor végleges, ha a résztvevő 50%
előleget fizet a Galéria számlájára. Amennyiben valaki nem jelenik meg, ezt nem áll módunkban
visszatéríteni. A 2. részlet átutalással a kurzus megkezdése előtti nap reggel 10-ig rendezhető, vagy a
helyszínen készpénzben is kifizethető. Az ár minden költséget tartalmaz.
Jelentkezési határidők:
Az egyes alkalmakra, mindig az aktuális hét csütörtök délig lehet jelentkezni
A teljes kurzusra május 17. csütörtök 12:00, 3 alkalmas bérlettel pedig az első igénybe vett szombat
előtti csütörtök 12:00.
Korhatár – 14 éves kor felett.
Csoportlétszám maximum 15 fő/alkalom.

