
Serigrafi kursus           De viste værker er udsnit og eksempler på mine serigrafiske tryk
- på Bogtrykmuseet, Viborg

Underviser: Begitte Lynge Andersen
Kursus skitseret som en to-dages workshop

Glæd dig til en indsigt i denne skønne verden - et nyt håndværk til din værktøjskasse!
Kurset er en introduktion til håndværket serigrafi. Med serigrafi kan man overføre bl.a. foto, tegning og tekst til mange forskellige mate-
rialer. Man kan kreere stofligheder og strukturer med genstande og frihåndstegning. Mulighederne er ret store og processen kan være 
forholdsvis lang, så der er mange måder hvorpå du kan justere, specialisere og finpudse, ligeledes mange dele der kan gå galt hvis ikke 
du har helt styr på teknikken. Derfor starter vi helt fra bunden.

Vi skal:
- gennemgå den praktik, der kræves for at forberede en trykramme
- se på forskellige motiver og måder de kan omsættes til brug i serigrafien
- belyse rammer
- prøvetrykke
- rengøre rammer

Den første dag arbejder vi med rammerne. Medbring evt. din egen computer, hvis du er vant til det digitale arbejde. Du skal medbringe 
mindst en genstand eller et motiv, som du forestiller dig kan bruges. Jeg vil præsentere flere forskellige indgangsvinkler til det at få 
motiverne klargjort samt hvilke egenskaber disse må besidde. Efterfølgende afprøver vi et par af dem, på rammer der allerede er gjort 
klar. Således en dag med teori og praktik.

Den anden dag vil mest være praktik. Vi skal overføre de valgte motiver til rammer, belyse og prøvetrykke. Vær opmærksom på at vi 
ikke går ind i en individuel kunstnerisk proces, men mere oparbejder en fælles viden omkring teknikker og værkstedbrug. Derfor deler vi 
rammer og hjælper hinanden. Og efterlader rammer og værksted i pæn stand.

Jeg har arbejdet med den serigrafiske proces i mere end 25 år og har udforsket serigrafi på kryds og tværs. Jeg glædes meget over 
at videregive min viden om arbejdsprocessen. Afgang fra Designskolen i Kolding både fra Institut for Unika, linien for Tekstil samt fra 
Interaktive Medier, Institut for Visuel Kommunikation. Lang erfaring som grafisk designer hvorfor jeg også kan guide dig i den digitale 
del af processen, hvis du ønsker det og i forvejen arbejder digitalt. Jeg arbejder dels som freelance grafisk designer for store og små 
virksomheder dels som fri fugl med egen kunstnerisk praksis på Hollufgård, Artist Residence - Skulpturpark, Odense. Ved spørgsmål om 
indhold ring: 24 23 68 69. Venlig hilsen Begitte


