Modrotiskologie

Dienstag, den 26. Januar 2016 um 18:00 Uhr

nauka o technice tisku.
Děti se seznámí sehistorií a technikou modrotisku i se samotnou prací barvíře. V první části se
dozvíte vše potřebné o modrotisku. V druhé části si prakticky vyzkoušíte tisk a malování
rezerváží na plátno, které bude po obarvení předáno zpět svým autorům. V rámci programu
spolupracujeme s původní modrotiskovou dílnou, která udržuje starou originální tiskařskou
metodu beze změn od roku 1849. Těm, kteří si během programu „předtisknou“ své plátýnko
rezerváží, bude jejich budoucí výtvor obarven indigem v této dílně, neboť přímé obarvení není
na místě technicky možné. Obarvené plátýnko bude v pořádku dopraveno svému autorovi.

Vyzkoušení si této zajímavé techniky přináší mnoho radosti a zároveň „tajemna“ z očekávání
výsledného a zcela originálního výrobku, který si pak každý může dotvořit dle vlastní fantazie...

Modrotisk je technika tzv. negativního tisku, která spočívá ve vykrytí zvoleného vzoru speciální
rezervážní směsí, která zabrání proniknutí barvy k textilu .Jedná se o jeden z nejstarších
způsobů potiskování lněného a později bavlněného plátna, v našich krajích hojně rozšířený od
18. století. Modrotisk je znám především prostřednictvím lidového kroje, kdy každá oblast
vynikala svým typickým vzorováním. K obarvení se využívalo přírodního prostředku „indiga“ barviva pocházejícího především z listů rostliny indigovníku barvířského. V pozdější době pravé
indigo pomalu začalo vytlačovat synteticky vyráběné barvivo. Některé z mála původních dílen
však používají tradičního způsobu modrotisku dodnes.

Délka programu: 120 min.

Termín: od dubna do října

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti: Umění a kultura

Rozvíjené kompetence: Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence
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komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské, Kompetence
pracovní

Cílová skupina: 4. – 9. ročník ZŠ, SŠ, zájmové kroužky, senioři;

Počet osob ve skupině: max. 30 (skupiny nad 15 osob budou rozděleny)
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