Galeria Camelele - Decoupage, Haft Krzyżykowy, Meble Stylowe, Wystrój Wnętrz

Technika Decoupage
11.07.2008.
Zmieniony 31.10.2011.

Trochę historii

Decoupage - to słowo pochodzące z języka francuskiego "decouper'', czyli wycinać i odnosi się do sztuki
ozdabiania papierowymi wycinankami różnych przedmiotów ,począwszy od maleńkich pudełeczek po
meble.
Chcąc przybliżyć państwu to wspaniałe hobby powiem kilka słów o jego początkach, a właściwie
korzeniach. Decoupage powstał w Chinach pod koniec XII wieku. W tamtych czasach chłopi mieli zwyczaj
ozdabiać przedmioty codziennego użytku, jak skrzynki, pojemniki, lampiony itp. Używali do tego
kolorowych paseczków wyciętych z papieru, które potem pieczołowicie naklejali na przedmioty, tworząc w
ten sposób atrakcyjne ozdoby. To naklejanie kolorowych motywów na określone podłoże nazywa się
techniką decoupage.
W XVIII i XIX wieku sztuka ta rozkwitła w całej Europie. Dostała się na dwór Ludwika XV. Damy z
artystyczną duszą godzinami oddawały się wycinaniu wzorów i naklejaniu ich na pudła od kapeluszy,
stojaki na peruki, kominkowe parawany, toaletki i przedmioty codziennego użytku.
W 1762 r. Robert Sayer wydał książkę z ponad 1500 projektami decoupage&rsquo;u, które można było
,,łączyć w grupy lub mieszać pojedynczo". Należało je ,,wycinać starannie nożyczkami lub ostro
zakończonym nożem, smarować gumą arabską lub cienką warstwą klajstru". Następnie całość należało
pociągnąć siedmioma warstwami lakieru.
W XVIII wiecznej Anglii również wiele dystyngowanych pań oddawało się tej sztuce dekorowania
przedmiotów.
Najbardziej znana jest Mery Delaney. Ta czarująca, dowcipna i utalentowana dama odkryła nowe hobby
,,kolaże z kwiatów" gdy miała 72 lata i przez kolejną dekadę stworzyła ponad tysiąc papierowych
mozaiek. Tworzyła wierne oryginałom reprodukcje roślin i kwiatów, wycinając elementy z ręcznie
barwionej bibuły. Jej wspaniałe prace można dzisiaj podziwiać w British Museum w Londynie.
W XIX wieku, w epoce wiktoriańskiej w Anglii rozwinął się bardziej sentymentalny, kwiecisty styl
decoupage.
W dzisiejszych czasach sztuka decoupage przeżywa drugą młodość. Na świecie działają liczne
organizacje zrzeszające ludzi zafascynowanych tą sztuką. Najbardziej znane to stowarzyszenia i cechy
działające w Stanach Zjednoczonych, Australii, Afryce Południowej, Anglii i Japonii.
Decoupage to technika dla wszystkich. Nie trzeba być plastycznie uzdolnionym aby czerpać satysfakcje
z własnoręcznie ozdobionych przedmiotów. Decoupage pozwala na odkrycie w sobie twórcy, pozwala
rozwinąć własną kreatywność i lepsze poznanie samego siebie.
Osoby które chcą poznać tą fascynującą technikę zapraszam na kursy, natomiast dla osób już
zajmujących się tą techniką mam do zaoferowania kolekcje papierów do decoupage, serwetek i
przedmiotów do ozdabiania.
Mój kontakt z decoupage...
Z decoupagem zetknęłam się po raz pierwszy gdzieś w 2004 lub w 2005 roku. Wtedy jeszcze nie
wiedziałam, że przedmiot ręcznie ozdobiony który mnie bardzo zachwycił swoim pięknem jest zrobiony w
technice decoupage. Zobaczyłam w jakiejś gazecie pięknie ozdobionego starymi znaczkami manekina
krawiekiego i piękno tego przedmiotu na długo utkwiło w mojej głowie, ponieważ uwielbiam potrzeć na
piękne przedmioty które są dla mnie inspiracją do dalszego działania.
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Po raz drugi zetknęłam się z przedmiotami cudownie ozdobionymi pięknymi motywami z papieru w
jednej z warszawskich pasmanterii, która zajmowała się sprzedażą produktów do wykonania prac w tej
technice. Tu też dowiedziałam się że przedmioty, które wzbudziły mój zachwyt są wykonane w technice
decoupage oraz że na terenie Warszawy są różne pracownie, które prowadzą płatne kursy decoupage.
Miałam dużo szczęścia bo od razu w swych poszukiwaniach trafiłam na stronę Kasi Pander-Liszke która
jest dla mnie numerem 1 jeśli chodzi o styl i wykonywanie swoich prac. Wiedzę którą od niej zdobyłam
postanowiłam jeszcze ugruntować i zapisałam się na 3-miesięczny płatny kurs Wystroju Wnętrz w
Gdańsku, ponieważ tam też odbywały się zajęcia z decoupage.
Kolejnym krokiem było intensywne i bardzo twórcze oddanie się tworzeniu i zdobieniu różnych
przedmiotów, którymi ozdabiam przestrzeń swoją i swoich bliskich.
Zapragnęłam w pewnym momencie również przekazać dalej swoją nabytą wiedzę i umiejętności osobom
poszukującym rozwinięcia swojej wrażliwości i tak powstała Galeria w której prowadzę kursy decoupage.
Galeria którą prowadzę ma do zaoferowania nie tylko piękne przedmioty z różnych znanych firm którymi
można ozdobić dom lub obdarować bliską sercu osobę, ale również pomóc wrozwinięciu własnej
kreatywności i odnalezieniu w sobie twórcy do tworzenia tych pięknych przedmiotów.
Zapraszam każdego do mojej Galerii oraz na moją stronę na której będę pisać o tym co się dzieje w
Galerii no i oczywiście o pracach które w trakcie tworzenia będe umieszczać na stronie.
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