
Pogodne Rysowanki

Bogaty bukiet





 Będziemy                                       
 potrzebować:

- grubszy czarny papier A3
- nożyczki
- klej
- kredki lub flamastry
- papier kolorowy
- biały papier A4
- gęste farby (tempery, plakatówki, akryle)
- wycinki z gazet - rośliny, owady i kwiaty
- wydrukowane szablony (opcjonalnie)
- gładką szybką lub pleksi - nie jest niezbędna



Malarz Jan Brueghel Starszy, zwany Aksamitnym, żył na przełomie
XVI i XVII wieku w Antwerpii (dzisiejsza Holandia). Należał do
utalentowanej rodziny, malarzem był też jego ojciec, brat i syn.
Kojarzony jest zwykle z obrazami ukazującymi martwe natury,
zwłaszcza kwiaty, oraz pejzaże. Przydomek zawdzięczał subtelnej
fakturze i łagodnej kolorystyce obrazów. Uważano, że jego
przedstawienia kwiatów nie mają sobie równych.

Oto kilka obrazów tego artysty:



Jan Brueghel Starszy
Bukiet kwiatów w
drewnianym naczyniu
ok. 1606 - 1607



Jan Brueghel Starszy
Bukiet kwiatów w drewnianym naczyniu - fragment

ok. 1606 - 1607



Jan Brueghel Starszy
Bukiet kwiatów w
ceramicznej wazie



Na obrazach widzimy kwiaty
w wielu rozmiarach, kolorach,
różnych gatunków. Jest ich
tyle, że wręcz nie mieszczą
się w naczyniu. Na obrazie
widać mnóstwo drobnych
szczegółów - są tu odłamane
kwiatki, które opadły z
wazonu, a nawet owady:
kolorowe motyle, żuczki i
pająki.



Jan Brueghel Starszy
Bukiet kwiatów w drewnianym

naczyniu - fragment
ok. 1606 - 1607

Jan Brueghel Starszy
Bukiet kwiatów w ceramicznej

wazie - fragment



Jan Brueghel Starszy często współpracował z innymi malarzami:
domalowywał na ich obrazach pejzaże, kwiaty i zwierzęta.

 Peter Paul Rubens, znany malarz posiadający wielką pracownię i
zatrudniający wielu pomocników, miał tyle zleceń, że brakowało
mu czasu by na obrazach malować własnoręcznie każdy element.
Często więc malował tylko to co najważniejsze: postacie, ich
twarze i dłonie, resztę domalowywał jego współpracownik. 

Przykład takiego obrazu mamy na następnym slajdzie. Girlanda
kwiatów jest namalowana przez Jana Brueghla, prawdziwego
specjalistę w tej dziedzinie.



Peter Paul Rubens i Jan Brueghel Starszy
Madonna w kwiatowym wieńcu

ok. 1619



Na początek jeszcze parę słów na temat tego, czym jest
dekalkomania.

Dekalkomania to technika plastyczna, która w dużej mierze opiera się
na przypadku. Polega ona na rozciskaniu farby między dwoma
warstwami materiału, na przykład dwoma kartkami papieru lub
papierem a szybą. 
Najpopularniejsza pracą wykonywaną w ten sposób jest motylek - na
kartkę nakładamy farbę, a potem składamy ją na pół. Po rozłożeniu
otrzymujemy symetrycznie odbite plamy; wystarczy dorysować czółki.



1. Zaczynamy od przygotowania plamy zieleni, która będzie bazą dla
naszego bukietu oraz kolorowych plam, z których wytniemy kwiaty.
Są trzy sposoby na ich przygotowanie. 

Pierwszy polega na wykorzystaniu gładkiej szybki lub kawałka pleksi.
Można wykorzystać szybkę od starej antyramy czy na przykład
półkę od lodówki. (jest gruba, odporna na przypadkowe stłuczenie i ma
bezpieczne krawędzie - można ją wykorzystać w niejednej technice
plastycznej polegającej na wykonywaniu odbitek).

Przechodzimy do wykonania pracy :)



2. Na szybę nakładamy gęstą farbę (ja użyłam akrylowych) i
przykrywamy ją arkuszem papieru. Lepiej użyć nieco grubszego papieru
alby uniknąć rozdarcia.
Papier mocno dociskamy i rozprowadzamy rękami farbę, która się pod
nim znajduje. Możemy też przesunąć kartką w lewo i prawo albo
trochę ją przekręcić w jedna stronę.

Odklejamy arkusz od szyby. Pamiętajmy, żeby zrobić to na tyle
szybko, żeby zdążyć zanim farba zacznie zasychać.





Możemy
poeksperymentować,
nałożyć na
poprzednie kolory
kolejne i znowu odbić
papier.



Jeśli pochlapiemy trochę farby na szybie wodą, otrzymamy bardziej
"rozpływający się" efekt, a farby nie zaschną nam tak szybko.



Możemy dodawać
kolejne kolory i
kolejne....



3. Drugim sposobem jest złożenie na pół kartki pokrytej farbą.
Rozciskamy farbę pomiędzy połówkami kartki, gładzimy kartkę ręką
przesuwając w różne strony, zwłaszcza w kierunku od zagięcia do
zewnętrznych krawędzi kartki dość mocno ją dociskając. Możemy je
lekko poprzesuwać  względem siebie. Dokładnie ten sam sposób możemy
wykorzystać pokrywając arkusz papieru farbą i nakrywając go
drugim.

Zamiast białego papieru możemy użyć też kolorowego, najlepiej w
jasnych kolorach.



nakładamy farbę, składamy
na pół, rozprowadzamy i
rozkładamy



po rozłożeniu

taki efekt uzyskamy jeśli
obydwie połówki złożonego
papieru poprzesuwamy
trochę względem siebie



Tutaj kartka najpierw
została pokryta jednym
kolorem, a potem zostały na
niej dodane mniejsze plamy.

Następnie kartka została
złożona i dociśnięta -
najpierw w jedną, a potem
w drugą stronę.

Jeśli się coś podrze, albo sklei
nie musimy się przejmować -
to też jest ciekawie
wyglądający efekt, który
może się nam w pracy
przydać.



4. Teraz bierzemy dwa osobne arkusze - tutaj nakładamy różne
odcienie zielonego - arkusz w tym kolorze będzie nam potrzebny na
bazę bukietu.



Przykrywamy drugim arkuszem papieru, rozciskamy miedzy nimi farbę i
lekko przekręcamy wierzchni arkusz.



Po rozłożeniu otrzymamy dwa podobne arkusze, przesuniecie ich
względem siebie pozwala uzyskać efekt przechodzenia jednego koloru
w drugi.



Puki farba jest mokra, możemy na jeden z arkuszy dołożyć jeszcze
trochę farby w innym kolorze i przykryć go nową, czystą kartką.
Teraz mamy trzy zielone arkusze.



5. Teraz zostawiamy rozłożone odbitki do wyschnięcia.







6. Przygotowujemy czarny
arkusz papieru formatu A3,
choć może się okazać, że
przyda nam się format
jeszcze większy ;).
Rysujemy lub wycinamy z
kolorowego papieru blat
stołu i naczynie, w którym
będą stały kwiaty. Po
ciemnym papierze bardzo
dobrze rysuje się kredkami,
flamastry niestety się do
tego nie nadają.



7. Z arkusza z dużą
zieloną plamą
wycinamy nieregularny
kształt na bazę
bukietu i przyklejamy
go do pracy.



8. Teraz możemy
zabrać się za
kwiaty i liście. Mamy
dwie możliwości - z
pomalowanych
arkuszy możemy
wycinać pojedyncze
płatki kwiatów, albo
od razu całe kwiaty.



9. Rozlane plamy często same przypominają w kształcie kwiaty,
wystarczy tylko wyciąć zauważony kształt.



10. Do części kwiatków możemy
dokleić kolorowe środki.



11. Liście też mogą mieć bardzo nieregularne kształty. Nie bójmy się
zostawić elementów białego tła - na czarnym podkładzie pracy da nam
to bardzo ładny, świetlisty efekt.



12. Na koniec możemy
wyciąć kilka elementów
ze zdjęć roślin i
kwiatów. Są one
ciekawym dodatkiem do
pracy, ale nie są
niezbędne, równie
dobrze wyjdzie tylko z
pomalowanych papierów.



13. Teraz możemy
nakleić wszystko na
pracę. Zaczynamy od
ułożenia i zaplanowania
efektu końcowego, albo
od razu naklejamy
poszczególne elementy.
Ma być gęsto i bogato od
kwiatów. Kilka
mniejszych kwiatków
możemy nakleić obok
naczynia na stole.



14. Już czas aby narysować
lub wyciąć z papieru
kolorowego kilka owadów lub
pająka. Możemy też
skorzystać z szablonu lub ze
zdjęcia z gazety. 

Praca jest gotowa - może
będzie dla kogoś na prezent?












