
KREATIVNÍ KURZY – MALOVÁNÍ NA TAŠKU

V sobotu 21.10.  2017 v 9 hodin se  konal  další  kreativní  kurz,  tentokráte
malování mandal na tašku. Přítomné opět přivítala usměvavá paní Blanka.
Nabídku kávy, vody či  čaje využila většina přítomných.  Pak následovalo
seznámení  s postupem  práce.  Podobně  jako  ve  škole  byly  účastnicím
rozdány jednobarevné, světlé tašky, které měly na konci odpoledne hýřít
barvami. Každá účastnice si zvolila metodu výroby a vybrala si z úžasného
množství  šablon  tu  pravou.  Následně  začalo  stříkání  či  tupování  všemi
možnými barvami na první stranu tašky. Na vzoru, který paní Blanka všem
předvedla, vypadalo vše poměrně jednoduše. Opak byl však pravdou a ne
každému se od počátku dařilo tak, jak by si představoval. V tomto případě
byly  vkládány  naděje  do  druhé  strany  tašky.  Tady  byly  všichni  při
používání barev mnohem opatrnější. Ani to však nepomohlo k tomu, aby
nedošlo  k menším či  větším nehodám,  které  dopadly  i  na  účastnice,  jež
v danou chvíli barvu v ruce vůbec nedržely. Po tupování a stříkání přišlo na
řadu razítkování. I zde se mohly všechny zúčastněné „vyřádit“. Nepřeberné
množství  vzorů  a  druhů pomohlo  zamaskovat  některé  nedostatky,  které
vznikly  při  předchozím  úsilí.  Konečnou  fází  bylo  konturování.  Zde  se
chvílemi přestávalo i dýchat, aby ruka tvořící kontury nepřetáhla. Tímto
krokem se výroba tašky nachýlila ke konci, i když tomu tak nebylo doslova.
Když  si  všechny  dámy  myslely,  že  je  výroba  tašky  hotova,  byly  paní
Blankou vyvedeny z omylu. Ta dala všem znovu vzpomenout školních let, a
to, když přítomným zadala domácí úkol.  Ten se skládal z pokynu nechat
kontury do druhého dne zaschnout a následně přežehlit přes pečící papír.
Teprve  tímto  krokem  prý  bude  výrobek  finální.  I  když  k úplnému
dokončení tašky chyběl ještě jeden malý krůček, všichni odcházely nadmíru
spokojeni a s pocitem, že do svého výtvoru daly všechno, co mohly a pěkně
si  užily  sobotní  dopoledne.  Průběh  kurzu  a  výrobky  je  možno  vidět
ve fotogalerii.

Poděkování  patří  hlavně  paní  Blance,  která  svou  radou,  šikovností
a povzbuzováním pomohla zachránit nejednu chybu a nedokonalost.
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