BATIKA
Zoznámte sa s rôznymi druhmi tejto prastarej techniky,
ale znovu aktuálnej v textilnom dizajne.
Batika - farbenie textilu spočíva v tom, že vytvorením vzoru viazaním, šitím
alebo nanášaním rezervy (napr. vosku, papu ) neumožníme farbe, aby
rovnomerne látku zafarbila. Vďaka tomu vznikajú často neuveriteľné farebné
vzory a efekty. Batikovacích techník je veľké množstvo, väčšina sa vyvíjala
po tisícročia.
Názov batika má svoje korene z javského slova „ambatik“, ktoré označuje písanie voskom.
V roku 2009 ju UNESCO vyhlásilo za národné kultúrne dedičstvo Indonézie.
https://www.youtube.com/watch?v=aiddPFl2X2M

Batikované odevy tvorili už starovekí Egypťania. Zo 4. storočia pr.n.l. pochádza objav z egyptských hrobiek
- batikované ľanové tkaniny.
Prvá vosková batika pochádza z Číny z 1.storočia pr.n.l. Odtiaľ sa rozšírila do Indonézie, Indie a Japonska.
V 17. storočí Holanďania kolonizovali Jávu a priniesli odtiaľ batiku do Európy.

Jedna s najstarších techník batikovania, používaná na Slovensku od 19.stor.
je modrotlač, ktorá bola v roku 2016 zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu UNESCO.

Najstaršia datovaná modrotlač z územia
Slovenska v štýle tzv. porcelánovej tlače
s rokokovým motívom
a s nápisom JOSEFUS BUTZIG – IN KREMNITZ
1783.
Zbierkový fond Stredoslovenského múzea
v Banskej Bystrici.
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Po modrotlačovom dizajne s obľubou siahajú návrhári módnych odevov,
zhodnocuje sa aj v prácach študentov a absolventov Ateliéru textilného
dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Ukážky z tvorby Jany Gavalcovej
textilnej dizajnérky.
https://www.lovely.sk/kus-originalnejslovenskej-historie-oziva-a-dobyva-modernymodny-priemysel-10722

Dočasne prerušená tradícia
modrotlačiarskeho remesla
už našla svojich mladých
pokračovateľov.

Peter Trnka pokračuje v rodinnej tradícii výroby modrotlače už ako piata generácia.
V Ivanke pri Dunaji od roku 2010 experimentuje s technologickými postupmi
a novými vzormi. Dielňa v súčasnosti vyrába modrotlačovú metráž, obrusy, závesy,
perinové obliečky a iné.
Tradične netradičná modrotlač s Hustým - YouTube (vosková rezerva)
https://www.youtube.com/watch?v=s8iXIIA_QAk

Modrotlač – kultúrne dedičstvo - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=kcbC_RfD6rU

Matej Rabada textilný dizajnér, využíva techniku sieťotlače.
Ako sa vyrába poctivá modrotlač
https://www.youtube.com/watch?v=_9_p7krCt3E
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Batika podľa spôsobu spracovania.
Vosková batika,

vzniká nanesením vosku - rezervy
na látku a následným farbením za studena. Proces možno
opakovať. Po dokončení a odstránení vosku vzniknú rôznofarebné
vzory (rovnaký proces používame na Veľkú noc na kraslice).

Šitá batika,

vzory na látke môžeme vytvoriť tiež šitím.

Viazaná batika,

špagátom zviazaná látka sa
ponorí do farbiaceho kúpeľa a až po zafarbení a po
prvom vypláchaní sa špagáty zložia. V miestach
obviazania zostáva pôvodná farba látky s postupným
prechodom k farbe, ktorú sme použili. Podobný efekt
docielime skladaním, šitím, stáčaním, riasením, pomocou
gumičiek, štipcov ...

Sypaná batika,
na mokré plátno, tričko
sypeme práškové farbivo,
ktoré potom zafixujeme,
napríklad v pare, alebo
v mikrovlnke.
Savom môžete odfarbiťkresliť.

Farbenie:
studena
(modrotlač)
za horúca
a odfarbovanie.
Farbenie: zazastudena
(modrotlač
), za horúca
a odfarbovanie
(savovanie).
Najskôr
sa používali
len prírodné
ktoré
boli šetrnejšie
k prírode,
dnes sa častejšie
využívajú
Skôr sa používali
len prírodné
farbyfarby(indigo),
ako indigo, boli
šetrnejšími
k prírode,
dnes sa najčastejšie
stretneme
s farbami
farby
syntetické.
syntetickými
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Väčšinu batik je možné, vzájomne kombinovať medzi sebou, vyskúšajte si
farbenie bavlneného textilu batikou viazanou a sypanou.

KOMBINÁCIA BATIKY VIAZANEJ A SYPANEJ.

Postup:
Čo budete potrebovať?
 Jednofarebné tričko, bavlnenú látku (najlepšie svetlej farby)
 práškové farby na textil (značka DÚHA)
 igelit na zakrytie stola, prípadne noviny
 mikroténové vrecko (+ igelit na zakrytie výsledného motívu, alobal)
 gumové rukavice
 ocot
 soľ
 hrniec, prípadne parník, alebo mikrovlnná rúra.
1. Tričko namočte do vody so soľou (1 polievková lyžica na 5 litrov vody) a dobre vyžmýkajte, platí čím viac
je tričko mokré, tým viac sa farby rozpíjajú.
2. Stôl zakryte igelitom (alebo papierom).
3. Tričko poskladajte a gumičkami, či špagátom vyviažte podľa toho, akého motívu chcete dosiahnuť.
Ak chcete klasický motív kruhu, uchopte látku v mieste, kde má byť stred motívu, a zaviažte ju špagátom
alebo spevnite gumičkou. Máte radšej prúžky, tričko harmonikovo poskladajte, alebo zrolujte a potom
fixujte špagátom, alebo gumičkami.
Zaujímavé sú tiež batiky, pri ktorých sa na poskladanú látku umiestni štipce na bielizeň, alebo môžete
na tričku uviazať drevené guličky ( rôzne postupy na vytvorenie vzoru nájdete na videu str.5.-7. ).
4. Zviazané tričko dajte do mikroténového vrecka, postupne sypte ( priamo zo sáčku ) na obidve strany
jednotlivé farby. Až budete mať motív hotový, pokropte, zastriekajte tričko čistou vodou, aby sa
pri zafixovaní nepripieklo.
5. Farby musíte zafixovať:
 V mikrovlnnej rúre 3 až 6 minút/ 800W. Sledujte, čo sa počas tej doby robí. Všeobecne
platí, keď sa vrecko nafúkne, je proces u konca.
 Ďalšou možnosťou je umiestnenie vrecka na parník s vodou, necháte 15 až 30 minút
naparovať.
6. Tričko so zafixovanou farbou nechajte vychladnúť, až potom odstráňte gumičky, či špagát, jemne
vypláchajte v studenej vode a ponorte na 5 minút do octovej vody (roztok 1dcl octu na 5l vody ).

Kúzlo batiky je, že výsledok je vždy originál .
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http://www.vytvarnetechniky.cz/bati
kovani/sypana_batika.php

SYPANÁ BATIKA

https://ceskykutil.cz/clanek-10876sypana-a-savena-batika

VIAZANÁ BATIKA



Skladanie do špirály.

Tie-dye pattern P137 :
Shifting Spiral - YouTube
https://www.youtube.com/watc
h?v=Fmtj4YzaM7E



Skladanie do špirály, farba tekutá nanášaná
do pásov, ľad.

Tie Dye: Rainbow Spiral [Ice Dye] - YouTube



Skladanie harmonikové.

https://www.youtube.com/watch?
v=mHZx1QFzg7A
Tie-dye pattern P121 :
Diagonal Pleats YouTube

Tie-dye
pattern P116 :
Black Hole YouTube



Skladanie hramonikové po vyznačenej čiare do kruhu .

How to Tie Dye: Water Drop - YouTube

Double Side Color Offset Fan Fold Long Sleeve
Tie Dye Shirt [Liquid Dyed] - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=mOd6lvf8
LPs
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 Skladanie harmonikové
po vyznačenej čiare.
How to Tie Dye: Water Drop - YouTube
Tie Dye: Expanding Peacock [Ice Dye] -



YouTube

Batika viazaná špagátom sypaná farba na ľad.
Ice Dyed Geode Shirt - YouTube

 Batika krčením.
https://www.youtube.com/watch?v=hRKfnHYl6yE



Batika kombinácia špirály a krčenia, sypaná
farba na ľad.

Secrets of Tie Dye: Psychedelic Mindscape (Part I) - YouTube
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ŠITÁ BATIKA


Shibori - japonská batika
3 Shibori Tie Dye Techniques - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=NvEMA3X1X0U

Proces farbenia shibori.
1.Farbu rozpustite v horúcej vode, pridajte lyžicu hrubej
kuchynskej soli, ktorá pomáha prieniku a
homogénnemu zafarbeniu
2.Vložte kúsky do farby a skontrolujte, či zostávajú
ponorené.
3. Nechajte pôsobiť vo farbe najmenej 30 minút až
hodinu.
4. Opatrne ich vyberte, nechajte vychladnúť
a odstránte gumičky.
6. Opláchnite látku studenou vodou.

Shibori tutorial - Técnicas simples para tingir porta copos.
Shibori tutorial - Técnicas simples para tingir porta copos. - YouTube

Shibori - Como fazer shibori usando a técnica da
dobradura. – YouTube

Shibori honeycomb (tie-dye). Como fazer um tingimento fácil com
resultado incrível! - YouTube
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Batikovanie s papierom a farbami - orizomegami

je japonské umenie

farbenia papiera metódou skladania a ponorenia do farby.

Potrebujete:


anilínky-vodové farby



tenký papier
( papierové vreckovky).
štetec, misky.



Postup:
Papier poskladajte a zviažte tak
ako pri textilnej batike.
Farbiť môžete priamo
so štetcom, nemusíte zarábať
farby do misky.
Postupujte opatrne, aby sa vám
mokrý papier neroztrhal.
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Batikované textilné plastiky a odevný dizajny.

:

prof.Júlia Sabová, akad.mal
Teextilná plastika Eva (r.1986)

Kolekcia návrhára Iwan Tirta predstavená na Fashion
weeku v Jakarte v roku 2014

Ukážky
z tvorby
žiakov.

V starovekom Palaci El Badi v marockom Marrákeši módna prehliadka kolekcie Resort 2020
bola poctou africkým talentom a umeniu, pretkaná rozmanitými africkými vplyvmi .
 Christian Dior | Cruise 2020 | Full Show
https://www.youtube.com/watch?v=CbSFoZ6YyJ8



Discover the collaboration with Monsieur Pathe’O for Dior's 2020 Cruise collection
https://www.youtube.com/watch?v=AyabzhOeTZ4



Wax print fabrics Savoir-Faire - Dior Cruise 2020 collection
https://www.youtube.com/watch?v=mcHhV1y2BLk



Moroccan textile from Sumano Savoir-Faire - Dior Cruise 2020 collection
https://www.youtube.com/watch?v=RF_p-82vxQ0

Želám Vám veľa radosti v objavovaní krásy, nekonečných možností batiky kultúrnych, duchovných, sociálnyh i materiálnych hodnôt.
Učiteľka Helena Migrová
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tradície

