QUILLING
alebo papierový filigrán je umelecká forma, s ktorou sa v tomto
zadaní oboznámite, použijete pásy papiera, ktoré zrolovaním,
následným tvarovaním zlepíte a vytvoríte vzory, 3D objekty.

Quilling má dlhú a zaujímavú históriu.
Význam slova „quillingu“ pochádza z vtáčieho peria alebo „brka“, ktoré sa používalo ako nástroj
na rolovanie pásikov papiera.
Predpokladá sa, že mnohé z techník, ktoré dnes používame pochádzajú zo starovekého Egypta.
Na konci 14. storočia s pomocou papierenských techník vytvorili mnísi rôzne medailóny. Kvalitné
práce dosiahli francúzske a talianske rehoľné sestry v 16. a 17. storočí na výzdobu knižných obálok
a náboženských predmetov. Najčastejšie používaným papierom boli pásy papiera orezané
z pozlátených okrajov kníh. Tieto pozlátené papierové pásy boli potom zvinuté, aby sa vytvorili
vrúbkované tvary. Quilling často napodobňoval pôvodné kovanie tej doby - filigrán.
Neskôr sa používal na zakrytie dóz na čaj, pracovných skriniek, zásten, rámov atď. po celom svete.
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Trojrozmerný quilling je náročnejšou formou, kedy jednotlivé obrazce výrazne vystupujú
do priestoru. Zaznamenáva popularitu, aj v súčasných moderných technológiách v grafickom dizajne.

Ohromujúce 3D digitálne quillingové papierové umenie
od Milosza Wlazla – Yumekon,
grafický dizajnér, režisér animácií, ilustrátor a výtvarník z Poľska.

https://yumekon.myportfolio.com/quilled-winter-1
https://dribbble.com/tags/quilled_paper_art

Ukážky z tvorby
dizajnéra Renteria Franco,
ktorý inšpiráciu a nové formy objavuje
v histórii a tradíciách Mexika.

Umelkyňa Sena Runa krúti, skladá
a aranžuje zvitky farebného papiera
do zložitých vzorov.

2

 Postup ako vytvoriť papierové quillingové tvary.
https://www.youtube.com/watch?v=fCTtpImMwmg
https://sk.pinterest.com/pin/12947917670437543/
Papier zrolujte, omotajte, zvlňte, skrúťte a inak sa s ním manipulujte, aby ste vytvorili
rôzne tvary, ktoré tvoria základné elementy na vytvorenie obrázkov, 3D objektov
rôznych veľkostí a všetkého, čo dokážete s vašou fantáziou vytvoriť.

 Niekoľko dôležitých rád:
o môžete si vytvoriť vlastný farebný papier - obojstranným pomaľovaním bieleho papiera akvarelovými farbami,
vytvoriť vlastnú farebnosť, kombináciou rôznych prechodov farieb
a nechajte papier dobre preschnúť , aby sa dobre strihal, rezal......
o uvedomte si, že čím viac farebných odtieňov použijete, tým väčší efekt bude mať váš dizajn
o z nastrihaných pásikov rovnakej veľkosti - vzniknú rovnako veľké rolky - tvary
o pri rolovaní pásikov papiera platí, že čím je papier tenší, tým je ich veľkosť menšia, drobnejšia
o použite len trochu lepidla, aby ste spojili kusy
o objavujte nekonečné farebné a tvarové možnosti v tvorbe s papierom

 Potrebný materiál :
o
o
o
o

papier – môže mať rôznu gramáž, farbu a veľkosť
(tučné, alebo tenké špáradlo na tvarovanie roliek
nožnice, .........
lepidlo (disperzné – biele, vyskúšajte, čo máte doma....)

o akvarelové farby, štetec guľatý napr.

kefa

Teraz si na rade ty!

Pripravte si model, nastrihajte pásiky, ako podložku
použite
hrubší papier a vytvorte krásnu
Quilling
z roliek
pohľadnicu zdobenú technikou
quilling .
recyklovaného
papiera.
Uvedomte si, že čím viac farieb použijete, tým väčší efekt bude mať váš dizajn.

maľovanie

Nech
sú naďalej
roku 2022
farby a papiere
Vašimi
nástrojmi
komunikácie,
ktorými prinášate
svojou
Odfoťte
svojuv prácu
a podeľte
sa s nami
o svoje
skúsenosti
prostredníctvom
našich
sociálnych
jedinečnosťou radosť a krásu na tento svet. Želám Vám všetko dobré...... učiteľka Helena Migrová

sietí pomocou #historiadasartestalento
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ZDIEĽAJTE TOTO:

Kliknutím zdieľajte na Facebooku (otvorí sa v novom okne)Kliknutím zdieľajte na Twitteri (otvorí

