Emilielunden

Plantetryk

Tre teknikker i ét kursus!
Kursus på Emilielunden d. 29., 30. september og 1. oktober 2017 kl. 9.30 - 16.30.
Undervisere:
Tekstildesignerne Mette Back, Laura Baruël og biolog Henriette Lundbye Petersen.
Kursusindhold:

Ved kursets afslutning:

Dette kursus er det ultimative plantetrykkursus, hvor
du lærer hvordan du med planter kan skabe smukke
tekstile mønstre. Til at starte med bliver du introduceret
til blomsternes biologi og hvad denne verden gemmer
på af forunderlige og spændende historier. Herefter får
du indblik i den kreative proces vi arbejder med, når vi
plantetrykker, samt hvor vi finder inspiration.

- har du lært at arbejde med Eco-print teknikken både
i ren form, og i kombination med farve der egner sig til
silke og uld
- har du fået en introduktion til Sunprinting teknikken
og de farver der bruges til den
- har du lært at lave planteaftryk med bafixanfarver, som
du enten kan lave metervarer af eller scanne til print.
- har du fremstillet en række prøver og lavet en masse
selvstændige eksperimenter
- du har lært at scanne dine arbejdsoplæg/prøver
således at det kan printes som metervare/tapet etc.
- har du fået udleveret beskrivelser af de materialer og
teknikker vi har brugt på kurset

Du introduceres til teknikkerne:
Eco-printing: Vi får blade og andet plantemateriale til at
afgive farve og mønstre på stof og papir. Denne teknik
giver de smukkeste naturtro resultater, man ikke kan få
frem på anden måde.
Sun-printing: Vi bruger blomster og blade til at lave en
slags røntgen aftryk på stof.
Blomstertryk: Ved hjælp af varme overføres bafixan
farvestoffer malet på planterne, til tekstil. Dette giver et
meget præcist aftryk af planteformerne.

Pris: 2875,- inkl. overnatning.

Forudsætninger:
Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage. Kurset henvender sig til dig som har lyst til at lære
at bruge naturens former og farver til at designe og
fremstille unikke tekstiler og papirtryk. Teknikkerne er
velegnede til både at lave tekstiler til beklædning og
bolig, og du bliver klædt godt på til selv at kunne arbejde videre efterfølgende.

Der er naturligvis mulighed for at arbejde og fordybe sig i værkstedet så meget man lyster.
Fællesomkostninger til materialer: Cirka 250 kr. til prøvematerialer, der betales kontant eller med MobilePay på kurset. Derudover vil der kunne købes metervarer på kurset. Så snart du er tilmeldt får du tilsendt en udførlig materiale
liste til kurset samt et link til en DIY video i plantepresning. På den måde kan du få presset en masse af de fine blomster som er her nu i sommeren og det tidlige efterår.
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