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Våra sommarkurser
En sommarkurs på Capellagården kan bli en utmaning och ge livsavgörande
inspiration för framtida vägval. Praktisk kunskap, konstnärlig träning och
berikande gemenskap går hand i hand. Capellagården har blivit ett begrepp,
en mötesplats för hantverks- och kulturintresserade människor från Sverige
och världen.
Vi utforskar olika material och lär känna deras olika skönhetsvärden. Du
får arbeta i olika tekniker och söka upplevelser i mötet mellan teknik och
material och får erfara hur din egen personlighet söker sitt uttryck genom
handen, ögat och tanken. Våra kursledare är erfarna hantverkare och konstnärer som även delar med sig av sitt eget arbete genom föreläsningar och
liknande.
Kurserna kräver med några undantag, inga förkunskaper och du är oavsett ålder eller nationalitet välkommen att söka (se vidare under rubriken
språk). Som internatboende med helpension i en vacker och avkopplande
miljö kan du helt och fullt ägna dig åt ditt hantverks- eller ämnesval.

Kursperiod 4, 25 juli - 7 augusti
(internationella kurser)
Under den internationella kursperioden möts deltagare från hela världen
vilket ger ännu en dimension till kurserna. Intresset brukar vara stort
och du som är svensk deltagare brukar klara dig bra med grundläggande
kunskaper i engelska.

Växtfärgning och vävworkshop - 
växtfärga varp och inslag
Kursledare: Mariana Silva Varela. Kursavgift: 5100 kr
Under två veckor får du lära dig hur du kan skapa färgeffekter genom
växtfärgning och vävning. Under kursen håller vi till i Capellagårdens
färgkök och vävsal. Du kommer att få lära dig att färga varp och inslagsgarn med olika växter för att sedan använda materialet i en väv. Du testar
olika färgeffekter och tekniker och skapar ett mindre färgbibliotek med
provlappar. Du får lära dig hur du knyter och binder varp och inslag och
även hur du kan måla på varpen för att skapa färgeffekter i väven. Du får
sedan göra ett eget vävprojekt där du använder valfri vävteknik och skapar
din egen färgeffekt utifrån kunskaperna du nu har med dig. Kursen riktar
sig till dig som är vävkunnig och kan sätta upp en varp. Inga förkunskaper i
färgning krävs dock.

Mariana Silva
Varela
är textilkonstnär och vävare och är
verksam i Stockholm. Mariana är
utbildad inom konst och på Handarbetets Vänners högre textila
utbildning. Mariana har tidigare
arbetat som vävare på Almgrens
Sidenväveri i Stockholm och undervisar på kvällskurser i vävning.
Mariana ställer ut sina verk på Rian
designmuseum 16 juni- 15 augusti
2021 och på Salsta slott i Uppsala i
september.
info@marianasilvavarela.com
www.marianasilvavarela.com
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