Poradnik rzeźbiarza.

Co by tu zrobić, jak to zrobić.
Materiał.
Taki jaki masz: może poza plasteliną. Ale modelina jest ok. A glina rzeźbiarska? Teraz trudno
ją wykopać, ale jeśli, to tak łatwo się z niej modeluje. I ubabrać się można na beżowo. Nie
trzeba wcale wypalać. Wysuszyć. Potem pomalować plakatówkami. A gips. No z tym to jest
frajda. Wszystko białe. Takie zimowe. Domycie się po pracy, wbrew legendom, jest możliwe.
Z gipsu można robić na mokro i odkuwać w nim na sucho. Masa papierowa? Nie tego już nikt
dziś nie zrobi. Rozgotowywanie papieru gazetowego z klejem stolarskim = wylot z kuchni.
Albo wystrugać coś ze styropianu. Tylko trzeba zakupić jakiś gadżet opakowany w styropian,
a obrabia się go nożem rozgrzanym fest. Poparzenia murowane:(
Czy wypada w dzisiejszych czasach umieć cos robić szydełkiem, na drutach. Pewnie nie? Ale
jaką piękną można odstawić serwetkę z konikiem. To nie rzeźba, ale co tam, też dzieło.
Wyszywanie też nie boli. Wszelkiego rodzaju metalo, papiero, odpadko – plastyka?

Z rzeźbą tradycyjna , odlew z brązu, odkuwanie w marmurze, dajmy sobie spokój. Przed
chwilą był ekstra śnieg do lepienia. No, nie da się końskiego bałwanka zachować, ale można
obfotografować.

Żeby to nie była tylko rzecz na konkurs (prace zwracamy), to można zrobić z modeliny
naszyjnik, broszkę, spinkę z konikiem. Wiem, potrzeba kawałek sznurka, najlepiej dratwy,
albo żyłki. Do broszki, potrzebna zapinka. Może da się zagospodarować z jakiegoś
niemodnego gadżetu z takiego żółtego metalu? Albo wsuwka do włosów jako przypinacz.
Każda twórczość artystyczna, to nie skończona możliwość kombinowania i stosowania
nowych rozwiązań.

Proszę tylko brać pod uwagę możliwość drobnych konfliktów rodzinnych w wypadku
stosowania technik inwazyjnych, jak spawanie, kowalstwo. Oraz używanie do rękodzieła
materiałów z elementów, które wydają się rodzicom przydatne, jak oprawy oświetleniowe,
biżuteria po babci czy dreblinki ćwierćcalowe z silnika auta taty....
Czyli da się zrobić, pomiędzy skaypowaniem, a sklepowaniem...
Wesołego paprania się!

