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JAPONSKÝ OBRÁZEK
Gejša a sakura

(jiná varianta obrázku-strom)

Návod na tvoření
Použité techniky: rozfoukávaná tuš, koláž, kresba

Pomůcky:
bílý nebo tónovaný (barevný papír) velikosti A4. (vyráběla jsem z kancelářského papíru, ale
můžete zkusit i tvrdý)
černá nebo barevná tuš (podle barvy podkladu), brčko
zbytky barevných a vzorovaných papírů (poslouží i noviny, origami papír, vzorovaný balicí
papír, xerokopie...)
raznice na kytičky, nůžky
bambusové nebo dřevěné tyčky, kousek provázku
lepidlo v tyčince, tavná pistole nebo lepidlo Herkules
černá mikrofixa, pastelky na kreslení
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Postup:
Na čtvrtku A4 kápneme trochu tuše. Brčkem začneme rozfoukávat tuš do různých směrů.
Snažíme se držet brčko kolmo.
Rozfoukání tuše se nedá moc ovlivnit. Je to věc náhody. Až jsme spokojeni, dáme obrázek
vysušit.
Nachystáme si vzorované papíry. Vystřihneme delší obdélník na kimono a jeden menší jako
pás z jiného druhu papíru.. Pás se nazývá v Japonsku "obi".
Menší obdélník nalepíme na delší obdélník někde v oblasti pasu. Rukávy můžeme jednoduše
vystřihnout jako 2 trojúhelníky a přidat po stranách ke kimonu. Hlavu nakreslíme jako oválek,
vystřihneme. Nakreslíme obličej. Pro japonský vzhled stačí oči jako dvě čárky...
Zbývá ještě vymyslet účes. Nejlépe nakreslit a vystřihnout z černého nebo hnědého papíru
"paruku". Nasadit na hlavu, nalepit.
Kytičky vyražené z raznice nalepte na větvičky a všude, kam libo. Zamaskují se tím výborně i
nechtěné skvrny.
Další zdobení podle vlastní fantazie. Doporučuju nepřezdobit a nepřekytičkovat. Nechte papír
na některém místě "dýchat".
Pokud chcete stylový "svitek", přilepíte na horní a spodní okraj tyčky. Nezapomeňte na horní
tyčku před přilepením navázat na okraje tyčky provázek na zavěšení.
Tyčky jsem lepila tavnou pistolí, je to rychlé. Dá se lepit i Herkulesem, musí se nechat
zaschnout, pak dobře drží.
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Tipy a triky:
Kimono můžete také nakreslit na papír jako šaty s rukávy a vystřihnout vcelku. Nemusíte
skládat z kousků.
Pás vypadá na kimonu velmi dobře, pokud je vystřižen z barevně kontrastního papíru.
(odlišná barva, vzor)
Pokud nemáte vzorované papíry, udělejte šaty z jednobarevného papíru a vzory dokreslete
nebo nechejte jednobarevné. Dokreslování vzorů by se mohlo líbit dětem. Můžete si také
vyrobit vlastní vzorovaný papír. Možností je mnoho.
Místo květů z raznice můžete nalepit malé kousky hedvábného nebo krepového papíru
zmuchlané do tvaru poupat, květů.
Chce to dobře nalepit, ať to neopadává...
Tyčky se dají koupit v obchodech pro kutily, domácích potřebách, bambus v květinářství.
Někde Vám tyčky i nařežou na míru.
Také si můžete donést nějaké zajímavé klacíky z lesa. A vůbec nemusí být rovné.
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