Boken som konstnärligt objekt
Att erövra hantverkets språk i din egen konstnärliga praktik
Är du intresserad av att ta med dig dina konstgrafiska kunskaper och omvandla dessa till spännande bokformat? I denna kurs bygger vi en kunskapsbank - ett slags referensbibliotek av tekniska bok- och pappersstrukturer
som kommer att utgöra beståndsdelarna i vårt nya hantverksbaserade
språk. Utifrån ett eget bildmaterial använder vi så våra nyvunna kunskaper
att ringa in era visioner i bokform.

Kursbeskrivning
Kursen är uppdelad i två tillfällen, 5 - 9 april och 7 - 11 september 2020.
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
och tittar närmare på begreppet Artist´s Books.
Vid andra tillfället lär oss använda vårt nya hantverksmässiga språk i en process.
Utifrån eget bildmaterial resonerar vi kring och försöker ringa ert egna unika uttryck och hur
vi når dit med hjälp av olika tekniska lösningar och material.
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.

Plats: Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad
Tid: del I, 5-9 april del II, 7-11 september
Kostnad: 4 200:- för båda kurserna, inklusive allt material
Antal deltagare: max 10
Förkunskaper: ingen förkunskap i bokbinderi krävs
Anmälan senast 23 mars till: okkv@telia.com, märk anmälan ”Boken som konstnärligt objekt”
Har du frågor kontakta Maria Lagerborg: mrelager@gmail.com

Handledare är Monica Langwe som har en bakgrund både
inom konst och bokbinderi. Monica undervisar på Grafikskolan i Stockholm, Konstfackskolan, Konsthögskolan och andra
konstskolor/folkhögskolor.
Efter att ha undervisat i Kreativt bokbinderi/Artist´s Books
en tid håller hon nu på att utveckla en kurs för konstnärer
som ger en redskapen för att kunna använda bokhantverket
på ett mer innovativt sätt.
www.langwe.se

