Technika kávy a soli,
aneb starodávný vzhled papíru
Chcete dodat papíru starodávný vzhled? Zde je jednoduchá technika, kterou jsem objevila na stránkách
http://www.designsponge.com/2011/09/diy-project-salted-watercolor-artwork.html. Přeloženo z anglického originálu.


Pomůcky:




čerstvě připravené espresso – 1 šálek
akvarel – kobaltově modrý




papír na akvarel
štětce na akvarel (jeden širší, jeden tenčí)




bílá guma
tužka




kalíšek vody
mořská sůl




malířská lepicí páska
hnědý inkoust



sací papír (není nutný)

Postup
Udělejte si 2 espressa, jedno pro vás, pokud máte chuť (nemělo by se vždy začínat takhle pohodově?) a jedno na
malování. Klidně můžete použít i černý čaj, pokud techniku zkoušíte na ZŠ.
Zatímco nám chladne čaj nebo espresso, dejte dohromady další pomůcky. Malý kalíšek vody a trošku soli.
Připevněte akvarelový papír k podložce lepicí páskou.
Začněte malovat na papír espressem nebo čajem. Střídavě malujte kávou/čajem a čistou
vodou. Pokud se Vám tvoří loužičky, nedělejte si starosti, sůl pak do sebe trochu vody vsaje.
Podívejte se na obrázek se solí.

Zatímco je kresba ještě vlhká, posypte jemně místa s espressem solí – viz obrázek.
Pokračujte, dokud nemáte celý papír pokrytý espressem a solí.

Nechte několik hodin schnout, nejlépe přes noc. Krystalky soli absorbují vodu, která je
kolem nich a vytvoří nám tak na papíře různé odstíny hnědé, což pak vytvoří efekt staré
mapy. Je to skvělá technika, pokud chceme, aby nějaký papír vypadal staře, zašle.
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Zde vidíte papír po zaschnutí.

Jedna z možností, jak
papír využít, je
namalovat na něj např.
mapu. Najděte si na
Google Earth vaše
oblíbené místo, nebo
kam se chcete podívat.
Překreslete mapu
tužkou. Vymalujte
oceány modře. Můžete
doplnit o nějaké vaše
motto – viz hotový
obrázek v rámečku.

Zde je hotový obrázek v rámečku s mottem „The world
awaits“. Papír lze využít i pro kresbu, ilustraci, pro výrobu
přání apod.
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