FROT Á Ž
Pesnička sa spieva, rozprávka sa rozpráva a kto sa rád díva,
krásne veci spoznáva.
František Hrubín

Dívajte sa všade navôkol a objavujte cez frotáž zaujímavé, krásne štruktúry.
Preneste štruktúry frotovaním na papier - vytvorte textúry - odtlačok.
Princíp spočíva, v priložení papiera na vhodný podklad, ktorý má dostatočný reliéf
a rovnomerným prechádzaním mäkkou ceruzkou po celej ploche vznikne odtlačok.
Efekt vzniká v dôsledku tlaku ceruzky v mieste vyvýšenia reliéfu.
Frotáž (z franc. frotter = trieť) grafická technika znovuobjavená surrealistom Maxom Ernstom.

 experimentujte


hľadajte štruktúry vo všetkom, čo má zaujímavý snímateľný povrch,
aj v tom, čo ste doposiaľ vytvorili z papiera kolážou, vrstvením, skladaním
 kombinujte farby papiera a ceruziek, využívajte kontrast farebný, materiálový
 textúry môžete používať jednotlivo, alebo opakovane vrstviť na seba
(ukážka str.4 K.Bočkay)
 môžete sa inšpirovať výslednými textúrami, vytvoriť fantastickú krajinu, bytosti,
objekty, dokresliť detaily.......












 používajte materiál
papier mäkký, tenký, baliaci, kancelársky, pauzovací
(dôležité je papier pevne držať, prilepiť lepiacou páskou, alebo zámerne posúvať, opakovať
prekrývať )
môžete vyskúšať aj látku tenkú, pevnú (vhodnosť papiera a látky si vyskúšajte)
ceruzky - mäkké tuhy, pastelky, rudky, olejové pastelky, voskovky
(základom je správne držanie nástroja položeným naplocho)
 vhodné štruktúry
rastliny, listy, vetvičky, kôra stromov, štruktúra dreva, mušle
špagát, vlna, nite, gombíky, nožnice, hrebeň, záclony, čipky, látky s výrazným reliéfom
omietky, tehly, dlažby
vlnitý kartón, mince, kovové predmety, strúhadlá, spinky, sponky
podrážky topánok, alobal pokrčený, vlastné koláže

 Frotáž / vysvetlenie techniky


https://www.youtube.com/watch?v=3WAxkg9NzL8
https://www.youtube.com/watch?v=JdSrHdbjw5A

kľúče, gombíky, nožnice, ....
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Ukážky z knižky:
Rukověť malého frotážisty
Napísala a ofrotovala Anna Kocmanová
https://www.youtube.com/watch?v=Qf9NFsDSyGo
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List zo záznamníka I, 2014 / pastel.

Vydajte mňa, mamička...l.

Eva Cisárova Mináriková

Klára Bočkayová

použila recyklovaný textil arachné a citáciu
frotáží, fragmentov sakrálnej výšivky.

Technika: ceruza, farebná frotáž, 1982

Maliarka Klára Bočkayová
pre svoju tvorbu objavuje kedysi bežný, dnes
ojedinelý materiál – vyšívané dečky, ktoré
v minulosti patrili k základnej výbave
domácností.
Na textil, ktorý následne aplikuje
na plátno, ich z pôvodnej predlohy prenáša
technikou frotáže, spojenou s následnou
manipuláciou motívu. Pracuje
s transparentnosťou materiálov a prekrývaním
vrstiev i významov.
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Utečenec
Les a slnko
V stajni sfingy
(1925)

Max Ernst vytvoril tieto obrázky
umiestnením papiera na rôzne materiály drevené podlahové dosky, dĺžky povrazu,
listy, drôtené pletivo, pokrčený papier,
chlebové kôrky - a povrch pretrel ceruzkou
alebo pastelkou. Inšpirovaný výslednými
textúrami pridal detaily, aby ich premenil
na fantastickú krajinu, objekty a bytosti.
Ernst nazval svoj proces frotážou (francúzsky
„trenie“) a tvrdil, že je to forma
surrealistického automatizmu, pri ktorom sa
umelec pokúša nechať svoje vedomie
pri vedení obrazu v bezvedomí.

Inštalácia výstavy „Max Ernst“
https://www.moma.org/collection/works/94252?installat
ion_image_index=0
https://www.youtube.com/watch?v=sWAzhHQKX5c

The BEST Surrealists~Max Ernst
https://www.youtube.com/watch?v=riPgRvcaEj0
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Milan Laluha
Mesiac nad dedinou (1964), Stromy
Technika: frotáž na papieri

Nech sa vám darí objavovať s frotážou krásne stopy času.
Učiteľka Helena Migrová
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