Természetes festés – növény nyomatok és naturális színezékek textilen
2021.07.12. – 2021.07.16.
A nyomhagyás-kompozíció-mintaképzés kérdéskört járjuk végig tematikusan, több technika elsajátításával.
Középpontba a növények kerülnek, amelyekkel napnyomatokat készítünk, majd természetes festőnövényekkel
kísérletezünk. A résztvevők megismerkednek különböző textilfestési technikákkal, ezeknek történetével. A
folyamatok élményeivel, kísérletezéssel megtanulják az anyagismereti alapokat, betekintést nyernek a tervezési
eljárás folyamatába a kivitelezett alkotásokig korcsoporti megkötés nélkül. A tábor végét kiállítással zárjuk, ahol
bemutatásra kerülnek a közös, és egyénileg készített munkák.
Részletes program:
Dátum
1.

nap

Időbeosztás

Tematika

Délelőtt (09:00-12:30)

Tantárgy bevezető alapismeretek, cianotípia (napnyomat)
kísérletek papírra és textilre növények felhazsnálásával.
Szünet, pihenő

Ebéd (12:30-13:30)
Délután (13:30-16:00)
2.

3.

4.

5.

nap

nap

nap

nap

Délelőtt (09:00-12:30)

Egy vagy kettő kiválasztott mintadarab nagyobb méretű
megkomponálása.
Cianotípia technika folytatása, varrási alapok.

Ebéd (12:30-13:30)

Szünet, pihenő

Délután (13:30-16:00)
Délelőtt (09:00-12:30)

Az elkészült textilekből textiltárgy kivitelezése (párna, textil
szatyor).
Kirándulás hajóval a Velence szigetre.

Ebéd (12:30-13:30)

Szünet, pihenő

Délután (13:30-16:00)

Festőnövények gyűjtése, strandolás.

Délelőtt (09:00-12:30)
Ebéd (12:30-13:30)

Természetes festék készítése festőnövényekből,
anyagelőkészítés.
Szünet, pihenő

Délután (13:30-16:00)

Ökoprintek készítése, nyomása papíron és textilen.

Délelőtt (09:00-12:30)
Ebéd (12:30-13:30)

Batikolási alapok elsajátítása, festés növényi
színezékekkel.
Szünet, pihenő

Délután (13:30-16:00)

Kiállítás rendezés, beszélgetés az elkészült munkákról.

A program vezetője Módra Bettina textilművész. A program 6 fő jelentkezésétől indul, és maximum 10
résztvevő tud együtt dolgozni. A tábor két művésztanárral és egy segítővel zajlik. A táborban az étkezés
biztosított, ami egy meleg ebéd és uzsonna. Amennyiben a jelentkezőnek bármilyen étel, vagy egyéb allergiája
van, ezt jelezzék a foglalásnál.
Helyszín: Kápolnásnyék, Fő u. 51 (A katolikus templom mögötti régi iskolaépület.)
Részvételi díj: 50.000 forint/fő. Testvérek jelentkezése esetén 10% kedvezmény jár.
Symposion Alapítvány számlaszám: 10402283-22801610-00000000
Jelentkezz hozzánk: mestermuhelypalyazat@gmail.com
A jelentkezéseket az e-mail-ben történő visszaigazolásunk után, 10.000 forintos előleg átutalásával tudjuk
véglegesíteni. Amennyiben bármilyen okból lemondásra kerül a jelentkezés, a tábort megelőző két hétben már
nem áll módunkban a foglalási díj visszafizetése.

