
Pogodne Rysowanki

Złota Gwiazdka





 Będziemy                                       
 potrzebować:

- sztywny biały papier
- kredki/flamastry
- nożyczki
- klej
- pędzel 
- patyczki kosmetyczne 
- folię aluminiową lub błyszczący śliski papier
- brokat sypki lub w kleju / papier brokatowy
- czarną lub granatową farbę plakatową / temperową



Do instrukcji dołączone są dwa wzory do wydruku - po dwa arkusze na
szopkę i na sanie Mikołaja.

Na początek jednak kilka słów o tym, że kiedyś też robiono błyszczące
obrazy ;)

Pozłacanie to pokrywanie powierzchni przedmiotów cieniutkimi płatkami
złota lub jego proszkiem. Pozwala ono uzyskać efekt przepychu i
ozdobności znacznie tańszym kosztem, niż wtedy gdy cały przedmiot
odlewa się ze szlachetnego metalu. 

Obrazy, ale też rzeźby i ilustracje w cennych księgach dekorowano nie
tylko złotem. Używano też miedzi, srebra, cyny i różnych stopów
tańszych metali które miały wyglądem imitować złoto.



złocenia w Księdze
z Kells, IX w



złocona rzeźba - Madonna
z Ravensburga, XV w.



Technikę złocenia stosowano już w starożytności, była bardzo
popularna w średniowieczu, ale już w XV wieku stosuje się ją coraz
rzadziej. 
Często całe tło obrazu pokryte było złotem, czasem ozdobionym
dodatkowo wypukłym ornamentem.

Zwiastowanie
– obraz
Simone
Martiniego,
XIV w. 



Do dużych powierzchni używano złota, które rozklepywano na bardzo
cieniutkie płatki.
 
Stosowano też sproszkowane złoto, przy pomocy którego, po połączeniu
go ze spoiwem można było malować pędzlem drobne szczegóły i wzory.
Złoto proszkowe nosi również inną nazwę: złoto muszelkowe (złoto
utarte ze spoiwem często przechowywano w muszelkach małża).

Złocenie to dość skomplikowana technika. Płatki złota przyklejano
przy pomocy kleju, którego często trzeba było nałożyć wiele warstw
- były to różne mieszanki sporządzane z białka jaja, żywic, oleju czy
gumy naturalnego pochodzenia. 



drobne elementy
malowane farbą ze
sproszkowanego złota

Fra Filippo Lippi
„Adoracja ze św. Janem i
św. Bernardem”, XV w.



Nakładanie płatków złota wymaga cierpliwości i precyzji. Są one
bardzo cieniutkie i lekkie - łatwo je niechcący zdmuchnąć albo
rozerwać. Na obraz pokryty klejem przenosi się je często za pomocą
płaskiego pędzla z długiego, delikatnego i naturalnego włosia np.
wiewiórki.

Nakładanie złota na
ramę



Boże
Narodzenie –
fresk
autorstwa
Giotta di
Bondone
namalowany
ok. 1305 roku. 



Portret
Adele Bloch-
Bauer-
Gustav Klimt. 

Bardziej współczesnym artystą, który używał złoceń był Gustav
Klimt, żyjący na przełomie XIX i XX wieku. 



1. Do arkusza sztywnego papieru przyklejamy folię aluminiową, możemy
też użyć arkusza błyszczącego papieru o śliskiej powierzchni.

Przechodzimy teraz do wykonania pracy.



2. Nadmiar foli zawijamy do tyłu i podklejamy do papieru.



3. Zamalowujemy powierzchnię foli farbą plakatową lub temperową
na granatowo lub czarno.



4. Kiedy farba wyschnie, przy pomocy mokrych patyczków
kosmetycznych zmywamy farbę rysując gwiazdki. 



5. Po wyschnięciu zginamy całość pośrodku. Tło jest już gotowe, teraz
czas na drugi plan.



6. Kolorujemy wydrukowany obrazek, podklejamy go na grubszy papier i
wycinamy. Możemy też zrobić własny rysunek, od razu na bloku
technicznym.



7. Teraz czas na brokat. Możemy użyć brokatu w kleju albo sypkiego -
wtedy najpierw nakładamy klej w płynie (u mnie są to sople pod
dachem szopki). Do większych powierzchni, np. śniegu można użyć też
kleju w sztyfcie.



8. Posypujemy obrazek brokatem. Najlepiej podłożyć pod niego czystą
kartkę - nadmiar brokatu delikatnie strząsamy na kartkę, a z niej
możemy wszystko z powrotem przesypać do pojemniczka i wykorzystać
przy następnej pracy. Zostawiamy do klej wyschnięcia, w tym czasie
możemy pokolorować pierwszy plan.



9. Zaginamy ok. 1-1,5 cm pasek papieru po obu stronach rysunku (drugiego
planu), obydwa zagięcia smarujemy klejem, możemy też użyć
dwustronnej taśmy klejącej.

klej

klej



10. Przyklejamy drugi plan do tła - zakładki doklejamy od tyłu kartki z
niebem przy dolnej krawędzi.

zakładka



11. tak sklejone tło i drugi plan zostawiamy do wyschnięcia. Praca już
stoi samodzielnie:) - teraz czas na plan pierwszy.



12. Kolorujemy wydrukowany obrazek, podklejamy go na grubszy papier,
wycinamy i posypujemy brokatem. Zamiast brokatu możemy też użyć
elementów z brokatowego papieru lub foli aluminiowej.



13. Zaginamy brzegi papieru i powstałe zakładki smarujemy na odwrocie  
klejem. 

klej od tyłu

14. Przyklejamy pierwszy plan do pracy, od przodu przy dolnej
krawędzi - widok na następnym slajdzie.



15. Pierwszy plan
wygnie się w łuk.



16. Praca gotowa! 
Będzie się prezentować
jeszcze lepiej jeśli postawimy
przed nią zapaloną małą
świeczkę typu tealight. 

Do wyboru mamy jeszcze
szablon z saniami Mikołaja na
tle przysypanego śniegiem
pejzażu :).


