Naturliga färger – tempera och kasein
Fredagen den 14 november kl 9-16
Tempera och limfärg är exempel på färgtyper som traditionellt använts för invändigt måleri. De är vackra, ekologiska, beprövade och billiga. De traditionella pigmenten har olika egenskaper, som passar för olika bindemedel
och ändamål. I den här intensivkursen blandar vi färg och provstryker ytor samt varvar teori med praktiska övningar och goda råd. Bl a tillverkar vi äggoljetempera enligt Milis Ivarssons koncept, författare till boken ”Jordens
färg”. Vi blandar kaseinfärg och kaseintempera, diskuterar olika sorters underlag, pigment, verktyg, målningstekniker mm. Ev. hinner vi med några varianter med både kasein och äggolja.
Lärare: Arja Källbom, Station Ormaryd AB, tfn 070-6573475, arja@stationormaryd.se
Arja Källbom är byggnadsantikvarie och dekorationsmålare och anställd av Station Ormaryd AB. Hon genomförde
2013 en förstudie kring Småländska mönsterarv - schablonmålade tapeter och samlade in ett 60-tal tapetmönster.
Bland större arbeten kan nämnas gästhantverkartjänst hos Hantverkslaboratoriet (Göteborgs Universitet) kring
mjölk- och kaseinfärger samt silikatfärger. I sitt examensarbete på Högskolan i Gotland utförde hon pigmentanalyser av det bysantinska måleriet i Garde kyrka, och hon har fortsatt med pigmentanalyser av medeltida muralt
måleri genom åren. Hon har även gjort omfattande arbeten om jordpigment. Arja Källbom har bl a studerat färglära
på Högskolan i Borås. Hjärtat klappar varmt för naturliga, hållbara och sunda färgtyper.
Plats: Kursen äger rum på Båt&Byggnadsvård i Roslagen
Kursinformation: Vi kommer främst att måla på lumppapp. Ta gärna med dig en liten pall eller någon småmöbel
som du kan grundstryka på kursen. Om du har boken ”Jordens Färg”, ta gärna med den, eller låna den på
biblioteket. Detsamma gäller ”Mjölk- och kaseinfärger av Arja Källbom, som kan beställas genom
Hantverkslaboratoriet/Göteborgs Universitet. Medtag arbetskläder och anteckningsmaterial.
Kursavgift: 400 kronor inklusive fika betalas in till Bankgiro 130-1811. Skriv ditt namn och märk betalningen
"Kurs i tempera och kasein"
Antal deltagare: 6 deltagare
Anmälan: info@bbviroslagen.se
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