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Návod: Velryba v hlubinách
suchý výrobek engoby Colorobbia šelak sklenička s lihem štětce na
malování starý štětec na šelak papír na podložení houbička čistá voda…
Autor: Vlaďka Rybárová / foto: Lenka Šustrová
Šelak si možná odteď najde místečko ve vaší keramické dílně. Dá se s ním náramně kouzlit
a tvořit zajímavé reliéfní dekory. Princip je jednoduchý, to co má být vystouplé nad povrch,
je třeba natřít šelakem. Po jeho vytvrdnutí hliněnou plochu okolo vymyjeme o pár
milimetrů níže a náš dekor rázem krásně vystoupí. Hnědého zabarvení šelaku se nebojte,
v peci při výpalu vyhoří a zůstane jen jemný prach. Nám vystoupila nejen z povrchu, ale i
z hlubiny k hladině zvědavá velryba.

Materiál a pomůcky
suchý výrobek
engoby Colorobbia
šelak
sklenička s lihem
štětce na malování
starý štětec na šelak
papír na podložení
houbička
čistá voda
tužka
transparentní glazura P 017

Velryba v hlubinách - postup

1. Na suchý výrobek si tužkou předmalujeme hlavní motiv, nezabíhejte do přílišných
detailů.

2. Používáme engoby, které jsou vhodné pro práci se suchým výrobkem (Colorobbia,
Duncan).

3. Na stůl si připravíme jako podložku papír, štětcem nanášíme šelak přes namalovaný
obrázek.

4. Po vytvrdnutí šelaku začneme jemnými krouživými pohyby vymývat hlínu mokrou
houbičkou.

5. Houbičku často propíráme v čisté vodě, štětec od šelaku vymýváme pouze v technickém
lihu.

6. Při přežahu šelak vyhoří, zůstane po něm jen jemný prach, který odstraníme vlhkou
hubkou.

7. Pokud by se nám zdálo, že někde je engoby málo nebo je světlá, můžeme obrázek
domalovat.

8. Glazujeme ponořením, glazura po výpalu vytvoří souvislou vrstvu a výrobek neprosakuje.

9. Šelakové šupinky s lihem si nasypeme alespoň den předem do sklenky, aby se rozpustil.

TIP: Šelak zakoupíte ve většině obchodů s výtvarnými potřebami, na jeho barvě nezáleží. Technický
líh je k dostání v drogerii. Výsledná hustota rozpuštěného šelaku jde přirovnat ke karamelu, nesmí se
táhnout. Můžete jej nahradit voskem, ale ten hlínu tolik neuzavře a při vymývaní by se mohl
odloupnout, proto musíte s houbičkou pracovat hodně opatrně.
Nápad pochází z časopisu o keramickém tvoření Golem.

