
Pogodne Rysowanki

Witrażowe inspiracje



 Będziemy                                       
 potrzebować:

- sztywny biały papier
- czarny flamaster/ 
 cienkopis 
- nożyczki
- klej
- taśma klejąca
- farby akrylowe (mają 
 najintensywniejsze 
 kolory więc  będą 
 najlepsze), temperowe 
 lub  plakatowe, 
- pędzle - najlepiej ze 
 sztywnym  włosiem



Do instrukcji dołączone są trzy wzory do wydruku - w wersji
ponumerowanej i bez numerków - jeśli ktoś chciałby wykorzystać ją
jako kolorowankę - wystarczy wtedy pogrubić czarnym flamastrem
linie i otrzymamy prostszą wersję naszego witrażowego zadania.

Nasza praca została zainspirowana witrażem., więc na początek kilka
słów tym czym jest witraż.



Witraż to kompozycja z
barwionego
przeźroczystego szkła,
którego kawałki połączone
są za pomocą ołowianych
ramek. Aby dodać
szczegóły takie jak rysy
twarzy, czy fałdy
materiału szybki były
dodatkowo malowane
półprzejrzystymi farbami. 

Witraż, jak żadna inna
technika zależny jest od
światła, które przez niego
przechodzi.



Witraż znany już był w starożytności. W średniowieczu stał się
też nieodłącznym elementem dekoracji okien kościołów
chrześcijańskich, szczególnie jako dopełnienie budowli z stylu
gotyckim (zdjęcie poniżej). 



Technika witrażu stała się ponownie popularna na przełomie wieków
XIX i XX w sztuce secesji. 



Początkowo tafle
szkła były jednolite
w kolorze ale na
przełomie XIX i XX
wieku Louis Comfort
Tiffany wynalazł
nowy rodzaj szkła,
gdzie na jednej tafli
łączył kilka kolorów,
które przenikały się
nawzajem i
tworzyły smugi.
Bardzo słynne są
jego witrażowe
lampy, zwane od
nazwiska autora
lampami Tiffany’ego.



Ta lampa również jest
wykonana w technice
witrażu 



Na zakończenie jeden z
najsłynniejszych polskich witraży:
Witraż "Bóg Ojciec. Stań się." z
kościoła franciszkanów w
Krakowie, projektu Stanisława
Wyspiańskiego, lata 90. XIX.



Przechodzimy teraz do wykonania pracy.
1. Drukujemy co najmniej dwa razy szablon dołączony do naszej
instrukcji albo wykonujemy własny rysunek, który później
przekalkujemy. Ważne aby nie był on zbyt skomplikowany, a wszystkie
linie na nim łączyły się ze sobą i z krawędziami kartki.
2. Pierwszy rysunek kolorujemy - może być szybko i niedokładnie :),
ważne jest tylko to, żebyśmy zaznaczyli sobie jakiego koloru będzie
konkretne pole.



3. Białe kartki z grubszego bloku technicznego przyklejamy taśmą
klejącą do stołu lub podłogi przykrytej ceratą albo tekturą. Możemy
użyć właściwie każdego rodzaju taśmy. Dzięki temu malowane papiery
nie sfalują się.



Jak widzimy obok,
poszczególne szybki są
czasem jednolite, a czasem
mają wiele odcieni i deseni
albo są na nich
wymieszane dwa lub
więcej kolorów.



4. Farbami malujemy papiery na kolory, które wcześniej zaznaczyliśmy
sobie na obrazku. Najlepiej użyć farb akrylowych i starych, zużytych
pędzli. Malując starajmy się aby kolor był jak najmniej jednolity -
możemy skrobać pędzlem, malować w różnych kierunkach, robić ciapki i
zawijasy. Jeden papier możemy pokryć kilkoma kolorami, albo malować
nie do końca rozmieszanymi farbami. Różne efekty uzyskamy również
malując gęstą lub rzadką farbą.



rzadka farba

gęsta farba





5. Zostawiamy farbę do
wyschnięcia, taśmę
odrywamy dopiero wtedy,
kiedy papier będzie zupełnie
suchy. Jeśli mimo wszystko
papier się trochę sfaluje
można go włożyć na noc pod
stertę książek.



6. Jeden z wydruków tniemy wzdłuż czarnych linii. Powstałe kawałki
odrysowujemy na wyschniętych i odklejonych papierach, numery
pozwolą nam się zorientować, który kolor będzie właściwy.



6. wycinamy odrysowane kawałki obrazka z pomalowanego papieru i
przyklejamy do wydruku - możemy wykorzystać do tego wydruk,
który wcześniej pokolorowaliśmy.
7. Zaczynamy przyklejanie od centrum obrazka, doklejając jeden
element przy drugim.



8. Jeśli elementy nie pasują do siebie idealnie to nic nie szkodzi - 
 mogą nachodzić na siebie, a ewentualne przerwy zostaną zakryte na  
dalszym etapie pracy.



9. Doklejamy dalsze elementy dookoła wiewiórki, jeśli jakiś kawałek
będzie wystawał poza format możemy go dociąć.



10. Kiedy klej wyschnie czarnym flamastrem obrysowujemy kontury
wszystkich kształtów na łączeniu papierów, możemy też dodać
szczegóły na głowie wiewiórki (flamastrem lub cienkopisem).



11. Na koniec możemy
przykleić całość na
czarny brystol, albo
jeśli nie mamy tak
dużego arkusza podkleić
od spodu paski czarnego
papieru.


