Elisabet Alsos Strand: suminagashi på japanpapir

KURS I JAPANSKE TEKNIKKER PÅ PAPIR
SUMINAGASHI
ORIZOMEGAMI
BOKBINDING

Velkommen til helgekurs i tradisjonelle japanske dekorative teknikker på papir.
Vi skal gjennom to helger arbeide med teknikkene suminagashi, orizomegami og japansk
bokbinding.
SUMINAGASHI
Den japanske marmoreringsteknikken suminagashi har
sitt opphav i en myteomspunnet tradisjon. Én familie
hadde monopol på teknikken, og bare den keiserlige
familien kunne bruke de marmorerte arkene. Som
offentlige dokument som ikke kunne forfalskes, eller som
kunstverk benyttet til meditasjon under teseremonier.
Fargene dryppes med myke pensler som ringer på vann
i et kar, og overføres til papiret ved at ark berører det
flytende bildet på vannoverflaten. De dekorative arkene
brukes som bakgrunn for kalligrafi og brev, til håndsydde
bøker og collager.
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ORIZOMEGAMI
er en slags brettebatikk på japansk papir. Vi bretter ark
etter ulike mønstre, og dypper hjørnene i tekstilfarger. De
fargesterke mønstrene der fargene har blandet seg litt med
hverandre folder seg ut når vi bretter ut arkene igjen, lyser
opp og kan brukes til bokbinding og collage.

BOKBINDING
De japanske bøkene skiller seg fra våre ved at de
har myke permer, og innmaten er brettede doble
ark som sys sammen med f eks dekorative ark som
omslag. Resultatene av våre eksperimenter med
suminagashi og orizomegami får vi bruk for her til
å lage vakre hefter.

Forkunnskaper er ikke nødvendig.
Teknikkene er ikke vanskelige, tvert imot gjør
de seg selv nærmest, og blir på den måten nesten
hypnotiserende å arbeide med; vi kan ikke styre
resultatet helt selv, men blir deltagere i fargenes
og prosessens egen vei.
UTSTYR OG MATERIELL
Kursholder sørger for farger og japanpapir, pr pers ca kr 1000.Deltagerne har med
et kar til vann, ca 50x40cm, 10 cm høyt, ca (f eks plantekar el fotofremkalling)
myke pensler, akvarellpensler, naturbust er bedre enn syntetisk
kopper, skåler til å ha fargene i
noen gamle aviser, klesklyper
tapetkniv, saks, linjal, skjærematte, blyant
syl, nål, evt falseben
evt ønsket tråd og papir

