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Bokbandsutställning
”Möten med flora och fauna”
Avgångseleverna vid Leksands folkhögskolas
bokbinderilinje visar nu sin avslutningsutställning
på Naturum Dalarna i Siljansnäs utanför Leksand,
alla dagar kl. 10 – 16 fram till den 28 juni. Därefter
flyttar en stor del av utställningen vidare till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm där den kan ses
under museets öppettider från den 3 juli till
den 20 augusti.

torsdag 11 juni 2015

Utställarna, som är andra- och tredjeårselever på
bokbindarutbildningen, heter Nils-Göran Nilsson,
Elin Karlsson, Per Wahlsten, Sabine Dahl, Anja
Östergren, Lotta Nordin och Katja Winkes.
Utställningen är välgjord, omfattande och
mycket sevärd. Eleverna har själva organiserat allt:
hur och vad och var man ställer ut. Därför är det
extra roligt att man ordnat så fina och tillgängliga
utställningslokaler som dessutom ger möjlighet att
visa upp bokhantverket i nya sammanhang. Sommarutställningen på Naturhistoriska har chansen
att nå både dem som vanligtvis inte tittar på
bokband och alla som mycket gärna ser bokband,
men inte gärna lämnar huvudstaden. Den som vill
försäkra sig om att få se samtliga 75 objekt bör
dock bege sig till Björkberget i Siljansnäs, eftersom det är oklart om allt kommer att få plats på
Naturhistoriska.
Läs gärna mer på elevutställningens webbplats
med presentation av deltagarna och annan
information: http://bokflora2015.se/

Sju bokbindare visar en mängd bokband, lådor och
bokobjekt i de mest skiftande tekniker. Klassiska
pappersband, knäpprygg, hel- och halvskinnband i
fransk teknik, historiska bokbindningstekniker och
mer fria varianter samt byggda lådor och kassetter
presenteras mycket tilltalande i de luftiga lokaler
man disponerar på Naturrummet i Siljansnäs. Utställningen kompletteras med en del verktyg och
material från bokbindarens verkstad samt egentillverkade dekorerade papper på väggarna.
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