
2018. 12. 15. SZOMBAT 

Kösd vászonba a Papetri terveződet! 

Új technikát tanulhattok meg a téli kurzusunkon. Az elegáns vászonkötések közül az egyik 

legkülönlegesebb a francia betáblázás. Ennél a kötésnél a gerinc és a tábla más-más 

vászonnal van bevonva, tehát a végeredmény, a könyv borítója két színben pompázik majd.  

A könyv belsejét, a nagyon tartós ragasztókötéssel elkészített belíveket a workshop 

résztvevői készen kapják. Az oldalakon megjelenő tartalom egy igazi Papetri tervező lesz! 

Akinek marad ideje és van kedve hozzá, az elkészült könyv éleit is megfestheti. A minél szebb 

tervező megalkotásához színes előzékpapírok és jelzőszalagok nagy választéka áll majd 

rendelkezésre.   

Aki mindezt megtanítja nektek Somogyi Márk könyvkötő, könyvrestaurátor, a brit 

Northumbria University megelőző műtárgyvédelem szak hallgatója.  

A négyórás workshopok 2018. december 15-én, szombaton 10:00 és 14:00 valamint 15:00 és 

19:00 között kerülnek megtartásra. 

Ferencvárosiak, figyelem! A Ferencvárosi Önkormányzat támogatásának köszönhetően 10 

fő kerületi lakos a kurzuson ingyenesen vehet részt! Érdemes kihasználni a 

lehetőséget!     

Mindenki másnak a tanfolyam ára 11 000 Ft, ami egy könyv elkészítését teszi lehetővé. Ha 

több könyvet szeretnél megkötni, az darabonként 1 500 Ft-ba kerül majd. Amennyiben ilyen 

igényed van, kérünk, hogy legkésőbb december 5-ig jelezd majd, hogy legyen időnk 

előkészülni!       
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2018. 12. 16. VASÁRNAP  

Díszítsd magad a Papetri terveződet pecsétmetszéssel! 

Ezen a tanfolyamon egy már jól ismert és igen népszerű grafikai eljárással, a linómetszéssel 

díszítheted jövő évi terveződet! A résztvevők a kurzuson egy előre elkészített, üres borítójú 

Papetri tervezőt kapnak, amelyet saját maguk dekorálhatnak majd egy grafikai technika 

elsajátításával.  



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 workshop oktatója Kara Dávid képgrafikus, képzőművész, aki jelenleg kreatív médiaismeret 

módszertannal foglalkozik és a GYIK Műhely valamint a Közgazdasági Politechnikum tanára.    

A négyórás workshopok 2018. december 16-én, vasárnap 10:00 és 14:00 valamint 15:00 és 

19:00 között kerülnek megtartásra. 

Ferencvárosiak, figyelem! A Ferencvárosi Önkormányzat támogatásának köszönhetően 10 

fő  kerületi lakos a kurzuson ingyenesen vehet részt! Érdemes kihasználni a lehetőséget!     

Mindenki másnak a tanfolyam ára 11 000 Ft, ami egy tervező elkészítését és tetszőleges 

számú képeslap elkészítését teszi lehetővé. Ha több tervezőt szeretnél megkötni, az 

darabonként 3 000 Ft-ba kerül majd. Amennyiben ilyen igényed van, kérünk, hogy legkésőbb 

december 5-ig jelezd majd, hogy legyen időnk előkészülni!   

Ha a vászonkötés és a linómetszés kurzusra is szeretnél eljönni, akkor a két workshop ára 

20 000 Ft. 

A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 2bgaleria@gmail.com címen lehet! A 

jelentkezést a tanfolyam díjának átutalásával vagy személyes befizetéssel tudjátok 

véglegesíteni.   
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