
 

PAPETRI WORKSHOP A 2B-BEN 

 

Rendhagyó workshop sorozatot indít a Papetri paperworks, ezúttal nem egyedül, hanem Kara Dávid 

képgrafikussal valamint Somogyi Márk könyvkötő és könyvrestaurátorral a 2B Galériában. A 6 alkalmas 

kurzuson szeretnénk átfogó képet nyújtani a résztvevőknek a könyvkészítés mellett olyan borítókon 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 kódexkötés is. 

 

Az utolsó alkalom estéjén pop-up kiállítást rendezünk az elkészült munkákból, amelyre mindenkit sok 

szeretettel várunk 2018. június 23-án 7 órakor. 

 

Az oktatók:  

 

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 kurzus résztvevői befizetésükkel a 2B Alapítvány működését és programjai megvalósítását is 

támogatják. 

 

 

május 19. 11:00 – 18:00 egy óra ebédszünettel 

Cianotípia és japánkötés, Mónus Mimivel 

 

A kurzus során két ősi technika sajátítható el, a cianotípia és a japánkötés. A készülő könyvecskék 

egyedileg előhívott analóg fotógyűjtemények lesznek, ezért kifejezetten várjuk, hogy a résztevők 

elhozzák saját személyes tárgyaikat is, amelyeket lehetőség lesz előhívni és egy szép japán könyvbe 

lekötni. 

A cianotípia az egyik legrégebben felfedezett történeti fotóeljárás. Jellegzetes ciánkék színét két 

vasoxid, a vörösvérlúgsó és a ferroammóniumcitrát fényérzékeny keverékének elszíneződése adja. 

Ezzel az anyaggal nem csak a papír, de különböző textilek és a selyem is fényérzékenyíthető. A 

folyamat nagyon látványos, aki szeretne kicsit betekinteni ebbe, nézze meg a következő videót: 

https://www.youtube.com/watch?v=iuF4AMhCmI8&t=145s 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiuF4AMhCmI8%26t%3D145s&h=ATO_4Dult0WCDX-y2048HWUw0cfbjXcblvTtWuIwXMa7XhVgHPsisX5v7gKhN5i-M5L4q_35HBlYMkcEx6Kd5Qq0G5-ZFaY_V0rsCew9o4UFW70M&s=1


A japán kötés a legrégebbi könyvkötészeti technikák egyike, a legrégebbi fennmaradt darabok a VIII. 

századból származnak. A technika nagyon egyszerű és tartós, ezekből kettőt fogunk készíteni, egyet az 

alap technikával, a másiknál pedig lehetőség lesz egy egyedi varrásminta fejlesztésére. A workshop 

alatt sok lesz a kísérletezés, szeretnénk, ha a résztvevők megtalálnák a saját hangjukat a két 

technikában.  

 

Képanyag japán kötéshez: https://www.pinterest.co.uk/adelheidv/japanese-binding/ 

Képanyag cianotípiához: https://www.pinterest.co.uk/moonoverwater/cyanotype/ 

 

 

május 26. 11:00 – 18:00 egy óra ebédszünettel 

Puhafedeles Papetri könyv, növény monotípiával 

kötészet: Mónus Mimi 

borító: Kara Dávid 

 

Ez alkalommal klasszikus Papetri féle puhafedeles könyvecskét készítünk különleges borítóval, 

növényeket használunk monotípiához. Az első, mai értelemben vett növény nyomatok a XVIII. 

században készültek botanikai feljegyzések pontos illusztrálására. Azóta számos technika vált ismerté, 

közülük egy, a monotípiához hasonló nyomdatechnikai eljárással fogunk megismerkedni. Az előre 

gyűjtött, préselt vagy szárított növényeket hengerrel festékezzük és kézzel vagy présgéppel nyomtatva 

hozunk létre különleges textúrákat könyvünk borítójához. Szívesen vesszük, ha ti is hoztok magatokkal 

növényeket. 

A kötészet egy különleges, egyszerű, de nagyszerű, ragasztómentes kötés lesz, ahol magához a könyv 

borítójához varrjuk majd a belső könyvtestet. Így a könyv szerkezete kívülről is látható, előnye pedig, 

hogy a gerinc nagyon rugalmas, a könyv 360 fokban kinyitható lesz. Ez alkalommal egy puhafedeles 

verziót fogunk kipróbálni. Ennek a kötésnek az eredete még a XII. századi Németországba nyúlik 

vissza. 

 

Képanyag a könyvhöz: https://www.pinterest.co.uk/papetri/longstich-binding/ 

Képanyag a borítóhoz: https://www.pinterest.co.uk/papetri/nature-printing/ 

 

 

június 2. 11:00 – 18:00 egy óra ebédszünettel 

Keményfedeles nyitott gerinces Papetri könyv, rézkarcolt ex libris-el 

kötészet: Mónus Mimi 

borító: Kara Dávid 

 

Az ex libris valamilyen sokszorosított eljárással készített nyomat, amit a könyvek belső oldalára 

helyeztek, ezzel dokumentálva a könyv hovatartozását. A grafika lehetett a tulajdonos címere, 

emblémája, szimbóluma, egy jelmondat, mottó vagy akár idézet is. A workshop alatt az egyik 

legkifinomultabb mélynyomó eljárással, a rézkarcolás technikájával készítjük el saját könyvtárunk 

kincseinek ex librisét. Ez fogja díszíteni a kemény fedeles Papetri stílusú könyvecske borítóját. A 

kötészet egy különleges, egyszerű, de nagyszerű, ragasztómentes kötés lesz, ahol magához a könyv 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.co.uk%2Fadelheidv%2Fjapanese-binding%2F&h=ATOadOaWd2y7O5H1uFhJjAYg2yUV4kExI-e9ekfn8Dlhqk6IbxRa33fSKgPuse30VwEU6a1nOBcYQLh6b5eSCfac3Uad-hGQh5q-eXCCKxlq-nEN&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.co.uk%2Fmoonoverwater%2Fcyanotype%2F&h=ATP5DQ0-VoZpQ9ZLvIAJKfO_-qNaqrkshou6yhKZVlguVV5lF9QNJPwHdgM4dnb-fCj2AFWLsNWvAIfPgMjKsO77UBzQvg4hGl--fBwZ37PP-bA4&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.co.uk%2Fpapetri%2Flongstich-binding%2F&h=ATPTK_0fy4TZTsGKiBqg7coRl80bl9tsE-wxM5FEulofliC_EeZooAA9bJVlv-FjOA2zbq4stlvdlKqcDy-sMfGAcTokteT-8imKWy2rhloVNDWc&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.co.uk%2Fpapetri%2Fnature-printing%2F&h=ATMeNfE2rVtnfe9GkuCb2jAgDAUPHHQY4HLgwHColTJi8FKbdYve2eN5Zdkq6xcWvyp896yH4mPp_8Yd-qJP99DqQxa5jXHn09fON7kP2nglmGki&s=1


borítójához varrjuk majd a belső könyvtestet. Így a könyv szerkezete kívülről is látható, előnye pedig, 

hogy a gerinc nagyon rugalmas, a könyv 360 fokban kinyitható lesz. Ez alkalommal egy puhafedeles 

verziót fogunk kipróbálni. Ennek a kötésnek az eredete még a 12. századi Németországba nyúlik 

vissza.  

 

Képanyag a könyvhöz: https://www.pinterest.co.uk/papetri/longstich-hard-cover/ 

Képanyag a borítóhoz: https://www.pinterest.co.uk/PriestleyWendy/etchings/ 

 

 

június 9. 11:00 – 18:00 egy óra ebédszünettel 

Kopt könyv, linómetszett borítóval 

kötészet: Somogyi Márk 

borító: Kara Dávid 

 

A linómetszet magasnyomású sokszorosító grafikai eljárás, ami a XIX. század végén jelent meg a 

nehezen kezelhető fametszet alternatívájaként. A speciális késekkel kimetszett nyomódúc présgéppel 

és pecsételőként is nyomtatható. A workshopon több színnyomású motívumokat és csempeszerű 

mozaik mintákat metszünk készülő könyvünk díszítésére. 

A kopt kötés típusa, az egyiptomi kopt keresztényektől eredeztethető, a nyugati világban elterjedt, 

ívekből összefűzött és keménytáblával ellátott könyvtípus, a kódex legrégebbi ismert formája. A könyv 

1.0. A különleges, hímzésszerű láncöltéses fűzés gerinclemez híján, egyszerre dekorációs és 

szerkezetileg funkcionális elem. Ez az egyik legizgalmasabb fűzési mód. Nem egyszerű, de a 

végeredmény mindig magáért beszél. 

 

Képanyag a könyvhöz: https://www.pinterest.co.uk/carmelozuiga/coptic-stich-libros/ 

Képanyag linómetszéshez: https://hu.pinterest.com/pin/574983077411519250/?lp=true 

 

 

június 16. 11:00 – 18:00 egy óra ebédszünettel 

Bőrkötés készítése, prégeléssel illetve bőrdomborítással, 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 kikészítésű 

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, ún. „aranyozó szerszámok" használatát jelenti majd, melyeknek 

segítségével (ornamentális illetve geometrikus) mintákat „égethetünk” a bőr felületére. 

 

Képanyag: https://www.pinterest.co.uk/papetri/codex-binding/ 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.co.uk%2Fpapetri%2Flongstich-hard-cover%2F&h=ATM3OA0svoBorACD6eGVEiTKvZ_O5lSTfsrCPZ1V_ZcA67cNrM88SEb6sfMTyJQ-MHOGKbQTmFBnK_M_O4uyZB8Q2mFji_2E6cUhtKB_ghzF8CDq&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.co.uk%2FPriestleyWendy%2Fetchings%2F&h=ATM4DBu1W9OSbcm430goqBZ9YIv06dmsJ_jmYUiAnwWiS3M_Z4mI3-fre5NeKXTE6OvylF_a_6Gcu7ac30L64jweHaZmiGbZscqYUYgRhHd2Jf4j&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.co.uk%2Fcarmelozuiga%2Fcoptic-stich-libros%2F&h=ATMlVCee4nyBC0VjS1GDXrWuvMwdXgIewluV_rgGvYty1zt4y96lENQDcKM4gg5NPFW9pC6dcPqBzmm07FfDa6TIYWsCPLE21tOLsdO_z-Yw6f7f&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhu.pinterest.com%2Fpin%2F574983077411519250%2F%3Flp%3Dtrue&h=ATMPAqjKOH_DSFtKwm-TFeI-nYXWp0ObJkwGpMCHVmREbdaF7rV5rNRTno7e0AghowZPFubhrZSsdJPINnvh8IkZSy11wo_6rmg7ul59bI2wmxvD&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.co.uk%2Fpapetri%2Fcodex-binding%2F&h=ATOp2Kp6nmg_KBvO899suRdAbA8CRrJ1jg2gO8Tv6zHTi7-GBGYRrl5vKGIiltO4KJlSeAiAiogdBBY_prySWsnYgVJ1yOQGNonDaFZMrY_Rufer&s=1


június 23. 11:00 – 18:00 egy óra ebédszünettel 

Dobozkészítés és dúcnyomású papír-festés Somogyi Márkkal 

 

A festett papírok a XVI. századtól vannak jelen a könyvkészítés repertoárjában: könyvek előzékeként, 

dobozok, ládikák, szekrények belső borításaként. A dúcnyomású papír (paste-paper), mely a 

foglalkozás tárgya lesz, keményítőbe kevert pigment anyaggal 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, záródások. 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 dominálnak 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: 

 

Egy alkalom 15.000 Ft, amely az anyagköltséget is tartalmazza 

3 alkalmas bérlet 40.000 Ft, amely az anyagköltséget is tartalmazza 

az alkalmak szabadon összeválogathatóak 

6 alkalmas bérlet a teljes kurzusra 75.000 Ft, amely az anyagköltséget is tartalmazza 

 

Jelentkezni a 2bgaleria@gmail.com címen lehet, a jelentkezés akkor végleges, ha a résztvevő 50% 

előleget fizet az alapítvány 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. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.co.uk%2Ftanyaswaren%2Fpaste-paper%2F%3Flp%3Dtrue&h=ATOk0lw3GbqBtcAu4lXgiUIwO_BbU3xSMj24qQ-iaEckqQcg013FPjP_8LQ5KkWaJluT5w2njlOxVZnq4kHETio_bx6DX8ywfDwYktRA7yY8nFgg&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.co.uk%2F19PE33%2Fsolander-boxes%2F&h=ATNAQGpbLs6-mFgCQ43Z3V_O2wzdvYryReyqUTfE8em_9Sw36MD68D_A6MGz092_8CEzcjdP2oAh8soKplNWvX59-oDR7pIVlJSgEpH8ew9jKHMy&s=1
mailto:2bgaleria@gmail.com

