SENSOMMARNYTT från KINN.COM
Det var sommar en stund ...

och sen blev det vardag igen. Chefen släppte iväg mig på ledighet och
jag tog för gott att lämna landet innan han hann att ångra sig. Så ”redaktören” har fått lite solbränna på flinten och även kunnat njuta av de sköna
konsterna söderöver. Att mälta och brygga ett gott öl och sedan kunna
servera det friskt och iskallt, hör enligt min mening till de högre kulturyttringarna . Men naturligtvis har även de visuella verken fått skribentens
uppmärksamhet. En kollektion resinfigurer i Sintra, t.ex.

Vår huvudleverantör i Paris...

har öckså firat semester, vilket strulat till leveranserna till oss. Det är flera
olika produkter som helt enkelt tagit slut och lämnat gapande hål på hyllorna. Vad som utlovats har försenats och vi saknar ännu en hel del artiklar. Chefen är inte glad åt att inte kunna leverera snabbt, men som tur är
kan han inte skylla denna inkompetenta planering på mig.

Lite roligare

är det att konstatera att nämnde höjdare på Kinn.com ska
presentera lite nya produkter. Vad sägs om tenn t.ex.? Förutom de klassiska tennsoldaterna som ännu har sina anhängare är det ett fint hantverkarmaterial som väl kan försvara sin
plats hos Kinn. Många befintliga produkter ska också få fler
varianter i vikt, färg med mera.

Ännu roligare...

är det att få presentera Johannes Anderzons projekt att gjuta
av sin bättre hälfts gravida mage. Intet är som väntans tider,
men Johannes gjorde något bra av den tiden!
Titta på sidorna 2-4!

I SAMARBETE MED BJÖRN ELM, den internationellt
verksamme skulptören/effektmakaren mm. (http://www.elmstudios.com/) kommer Kinn.com att meddela nyheter av
betydande vikt, Så vi ber våra kunder, läsare av våra nyhetsbrev och Facebooksida att vaksamt följa kommande nyheter från Kinn.com.
(OBS! Bilden föreställer inte min chef fast det är likt, utan
Arnold Schwarrzenegger - en annan terminator.)

Börja bläddra!

I väntan på...

NÄR JOHANNES och hans livsledsagare väntade barn
beslutade de att göra ett minne av den tiden. Här är hans
referat från arbetet med att gjuta av mammans mage:
”Jag smorde in modellen rikligt med vaselin och tog förklippta gipsbindor som doppades i vatten och som sedan
smektes ut på modellen. (Viktigt att smeka noggrant för att
få med modellens detaljer). Efter att gipsbindorna härdat
lossades avgjutningen varsamt från modellen och ck
ligga och torka i en vecka.
Jag värmde vaselin och penslade ut det inuti gipsformen.
Med en hårfön värmde jag vaselinet ytterligare för att släta
ut penseldrag. Därefter blandade jag Plasticréte med järnpulver som jag penslade ut gipsformen. Formen ck ett
nytt lager med plasticréte och järnpulver penslat ovanpå
det första lagret..
Slutligen applicerades ett förstärkande lager med enbart
plasticrete, i vilket jag arbetade in glasberväv (verranne)
och täckte med ett sista lager ren plasticrete.”

Gipsbinda

4,6 meter x 12 cm 52:Med gipsbindor bygger du snabbt upp starka
strukturer till formgivning, skulpturer eller som
förstärkande kappa utanpå silikonformar mm.
Klipp i lagom längder eller bitar, duppa i vatten
och lägg omlott i lager!

DET FINNS EN
SIDA TILL

”När allt torkat bröt jag försiktigt loss gipsbindorna, slipade till kanterna och drog lite
med sandpapper över yttersta lagret plasticrete för att få fram järnkaraktären. Runt ngrarna satt gipset riktigt hårt så där använde
jag en lite skruvmejsel och en stålborste för
att få bort så mycket som möjligt av gipsresterna.

På de ställen som jag ville skulle se rostiga ut
sprayade jag lite vatten.”

Plasticréte

Ett användarvänligt akrylharts, lukt- och giftfritt, snabbhärdar till
ett hårt, ljust gråbeige material som är lätt att efterbearbeta
(slipa, såga borra mm.) Ytan blir matt till halvmatt och ger bra
fäste för målning.
1,5 kg

229:-

7,5 kg

1040:-

”Ett väggfäste med belysningsarmatur
limmat på baksidan fullbordade konstverket. Och sen...

...ja, och sen kom ju lilla Lykke!”
Med hälsning från
Johannes Anderzon

Vi på Kinn.com tackar för den fina
arbetsbeskrivningen och sänder våra
varma gratulationer och lyckönskningar till hela familjen!
Ronny Lingstam
ronny@kinn.com

