
SOMMARKURS – Koppargrafik v 24 2022 
Vill du skapa konst i koppargrafik i en vacker härlig sommarmiljö i Ulleråker? Ha gott 
om tid att fördjupa dig i ditt arbete, jobba på flera projekt samtidigt tillsammans med 
andra grafiker? Kanske jobbar du inför en utställning eller utvecklar ett nytt arbetsfält i 
ditt skapande? 

Kursbeskrivning Du lär dig rutiner och arbetssätt som finns på Uppsala Konstgrafiska 
Verkstad. Det är en verkstad som har valt bort de flesta miljöskadliga lösningsmedlen och 
asfaltsbaserade teknikerna och ersatt dem med modernare och mer hållbara alternativ. Vi 
har samtliga fem tryckpressar tillgängliga för att arbeta med våra tryck under en vecka. 
Kursen är till för dig som vill skapa fritt i grupp och utbyta erfarenheter och få inspiration i 
en kreativ miljö! 

Förkunskaper: Det är bra att ha grundkunskap eller kanske bara behöver borta av gammal 
kunskap.  
Inventering av gruppens samlade erfarenheter görs vid antagningen så att kursmoment kan 
planeras mer i detalj inför kursstart. 

Kursmoment 
! Genomgång av verkstaden och förutsättningar 
! Skissa och välja grafiska metoder 
! Eget arbete med fritt skapande 
! Etsa med elektrolys i kopparplåt – gemensam genomgång 
! Erfarenhetsutbyten och samtal om konsten vi skapar 
! Teoretiska korta genomgångar  
! Grupp och Individuell handledning i tekniker* och utveckling. 

Tillsammans gå vi stegvis igenom processen. Vi kommer att diskutera vad som fungerar bra 
och vad som kan förbättras. Processinriktad inlärning och erfarenhetsutbyte. 

Tekniker som hör till kursen är Koppargrafiska klassiska tekniker i modern tappning.  
Förbereda kopparplåt 
Hård- och mjukgrund med BIG (miljövänligt alternativ än asfalt) 
Akvatintetsning med raster gjort med sandpapper. 
Torrnål, Linjeetsning, Flatbitning mm 
Flerfärgstryck, med flera plåtar eller Viskositetstryck på en plåt.  
Utöver koppar kan deltagare som skaffar eget material arbeta även med linoleum, 
kartongtryck, plastplåt mm. 

Förberedelser  Skissa gärna på idéer till konstverk eller förslag på teman du vill utveckla 
och experimentera med i denna grafiska metod. Kursen lägger tonvikt på att utgå från dina 
idéer och gruppens gemensamma önskemål om fokusområden. Vi lär oss tillsammans.  

Datum: Måndagen den 13 juni – 18juni (måndag -lördag) 
Tid: 09:00-13:00. För den som önskar arbeta mer under kursdagen kan kontakta UKV för 
mer information se www.ukvgrafik.se   

Kursbevis Du som har deltagit i kursen kommer att få ett kunskapsbevis.  

Kursledare Helena Laukkanen, aktiv bildkonstnär med ateljé i Hospitalet i Ulleråker. 
Utbildad grafiker och har arbetat mycket med att teckna och måla akvarell men också 
skapa installationer och videoverk. I år arbetar hon inför en utställning och jobbar delvis 

http://www.ukvgrafik.se


också med egna verk under sommarkursveckan! Hon är med i konstnärsgruppen Haka och 
är med och driver Köttinspektionen i Uppsala. 

Plats Uppsala Konstgrafiska Verkstad, Ulleråkersvägen 36 B, Uppsala. 
Materialavgift: 3000 kr Se nedan vad basmaterialet omfattar. 
BASLÅDA 
1st Kopparplåt 40x35 cm 
2st Kopparplåt 16x12,5 cm    
3st Kopparplåt  8x12,5 cm    
1st Färg Lamp black (svart) 237 ml   
1st Färg Ultramarinblå 237 ml   
1st Färg Crimson red 237 ml    
1st Färg Diaryline gul 237 ml    
10st Grafikpapper Hahnemühle 350 g vit 56x78cm 
3st Grafikpapper Hahnemühle 300 gr naturvit 78x106 cm    
Skisspapper A3     
Blyertspenna, sudd och tuschpenna     
SUMMA 3000 kr 
I summan ingår i verkstan gemensamma förbrukningsmaterial.  

Sista ansökningsdag  22 maj  2022 
Antagningsbesked  25 maj  2022
Antagningen är öppen tills alla platser är fulla. 

För mer information om Uppsala Konstgrafiska Verkstad läs: 
www.ukvgrafik.se  
ukvgrafik@gmail.com 

-------------------------------------------------------------------- 
Info till administration/ansökningsblankett: 

Personligt brev: beskrivning av tidigare erfarenhet, förväntan av kurs mm 

Inga filer gärna allt i blankettens format och enkelhet 
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