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Tanečnice z hortenzie aneb Jak vytvořit
téměř nezničitelné dílo z křehkých květin
Sochy Hany Hořákové vás upoutají na první pohled svým netradičním tvarem a
pestrou barevností s kovovým nádechem. Až na pohled druhý si možná všimnete, z
jak netradičního materiálu jsou vyrobené.
Václav Postránecký
autor

Co budete potřebovat na dekoraci z hortenzie
lepidlo ve spreji
drátek
kleštičky na drátek
papírovou lepicí pásku
alobal
textilní tužidlo
akrylové barvy
Kouzelná soška z hortenzie
Zdroj: Prima FTV

Jak na to
1. krok: základ z drátku
Nejdříve musíte květ hortenzie přestříkat lepidlem ve spreji a nechat zaschnout. Mezi
tím si z drátku, který má v průměru 1 mm nebo 0,80 mm uděláte základ pro postavu.
Základ z drátku

Zdroj: Prima FTV

2. krok: modelace těla
Z alobalu vymodelujete na drátěnou kostru hlavu a „svaly“.
Modelace těla
Zdroj: Prima FTV

3. krok: vyztužení papírovou páskou
Postavu omotáte papírovou páskou, na alobal by se nechytalo textilní tužidlo,
potřebuje savý materiál.
Papírová páska
Zdroj: Prima FTV

4. krok: připevnění květiny
Tuto „kostru“ připevníme ke stonku. Do míst tak, aby nám květina tvořila sukénku.
Připevníme k sobě papírovou lepicí páskou. Dotvarujeme pohyb postavy, ruce
ohneme tak, aby vypadala jak tanečnice.
Připevnění květiny
Zdroj: Prima FTV

5. krok: textilní tužidlo
Připravenou postavu i s květem hortenzie namočíte do textilního tužidla a necháte
vyschnout. Kovového efektu dosáhnete pomocí akrylových barev. Vezmete houbičku
a jemně nanášíte na výběžky sošky.
Textilní tužidlo
Zdroj: Prima FTV

Z jakých dalších květin a materiálů můžete tvořit
Úplně nejvhodnější je mít květinu, která není „křehká“ má pevný stonek a plný květ
ne drobné kvítečky. Ale i to se dá vyřešit. Můžete si pomoci tak, že květinu připevníte
na malířské plátno. Nebude to sice samostatně stojící soška, ale vznikne plastika.
Netradiční sochy, vytvořené s pomocí textilního lepidla
Zdroj: Prima FTV
Sochy se dají vyrobit i z hadrů, krajek, papírů či polystyrénu.
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