
Witajcie Kochani,

Kolejną propozycją domowej zabawy plastycznej, do której zapraszam Was serdecznie, jest mało
wymagająca technicznie praca z wykorzystaniem prostych „narzędzi”, które są w każdym domu.
Samo działanie i efekt końcowy dają naprawdę dużo zadowolenia.

Motyle - rytm i symetria

Do wykonania tej pracy potrzebne będą następujące materiały i narzędzia:

- gazeta lub dowolny papier podkładowy - do ochrony przed zabrudzeniem stołu,
- kartki z bloku rysunkowego (kolory dowolne),
- farby plakatowe (o konsystencji gęstej śmietany) lub akrylowe,
- tacka do wyciśnięcia lub nałożenia farby,
- ręcznik papierowy do wycierania końcówek narzędzi, na których osadza się nadmiar farby,
- różne przedmioty walcowate z okrągłymi końcówkami takie jak: rolka po ręczniku papierowym, rolka
po papierze toaletowym, po folii aluminiowej itp., zakrętki z butelek, ze słoików itp., a także zatyczki
pisaków, okrągłe ołówki i inne przedmioty o okrągłej podstawie (z różnymi średnicami),

- naczynie z wodą do pędzli,
- pędzelki różnej grubości.

Sposób wykonania:

Krok 1.
Zabezpieczamy stół przed zabrudzeniem nakładając gazetę lub inny papier. Przygotowujemy też
kartkę z bloku rysunkowego.

Krok 2.
Na tacę nakładamy czarną lub inną ciemną farbę plakatową / akrylową.



Krok 3.
Spośród przygotowanych przedmiotów wybieramy takie, które posłużą nam do namalowania korpusu
motyla. Okrągłą końcówkę wybranego narzędzia maczamy w czarnej lub innej ciemnej farbie,
a następnie odbijamy ją wielokrotnie na kartce (powtarzając co jakiś czas maczanie w farbie).

Krok 4.
Wybierając kolejne przedmioty używamy ich jako narzędzi do malowania kółkami skrzydeł motyla.
Robimy to w taki sam sposób jak korpus - maczając wybrane narzędzie w farbie i odbijając kształty na
kartce.
Musimy pamiętać o tym, że nasz motyl musi mieć skrzydła i wzory namalowane symetrycznie
tj. tak samo po obu stronach już namalowanego (odbitego) korpusu, który jest zarazem osią symetrii.
Wzory na skrzydłach uzyskujemy poprzez rytmiczne powtarzanie odbijanych kółek w sposób
uporządkowany, tworzący zaskakującą formę zdobniczą.

Krok 5.
Po wykonaniu symetrycznej kompozycji przedstawiającej motyla przystępujemy do „kolorowania”.
Powstałe wewnątrz motyla puste przestrzenie o łukowatych kształtach wypełniamy kolorami za
pomocą pędzelków. Najlepiej robić to po całkowitym wyschnięciu pracy, by nie narażać jaśniejszych
kolorów na ich zabrudzenie ciemną farbą. Malując musimy nadal pamiętać o tym, że stosujemy kolory
symetrycznie tj. z obu stron osi symetrii podobnie - jak w lustrzanym odbiciu.

Na koniec dodam, że podobną kompozycję możemy wykonać w komputerowym programie
graficznym, ale sam proces twórczy będzie w niej zdecydowanie uboższy, a rezultat mniej artystyczny.
Życzę udanej zabawy i niepowtarzalnych efektów!

Jeśli będziecie zadowoleni ze swojej pracy możecie pochwalić się nią przesyłając zdjęcie gotowej pracy
na mój adres: e.lewandowska@pmdk.bedzin.pl


