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Ζωγραφική και άλλες τεχνικές πάνω σε φύλλα

Τ

α φύλλα των δένδρων μπορούν να είναι για κάποιους
καλλιτέχνες κατάλληλος καμβάς,
για να πραγματοποιήσουν εικαστικές ιδέες, άλλες φορές με χρώμα, άλλες φορές με προσεκτική
αφαίρεση τμημάτων της μεμβράνης των επιφανειών του φύλλου.
Το φύλλο πρέπει να είναι αποξηραμένο και διατηρημένο καλά,
για να ζωγραφιστεί. Απλό, θα πει
κανείς, αρκεί να έχεις ζωγραφικές
ικανότητες.
Αλλά κάποιες τεχνικές επεξεργασίας των φύλλων δέντρων, ώστε
να γίνουν έργα τέχνης εντυπωσιάζουν. Φύλλα των δέντρων, όπως
το Bo ή Sacred Fig της Ασίας (συγγενές είδος του Φίκου), που ευδοκιμεί από Νότια Κίνα μέχρι Πακιστάν, Ινδίες, Ινδοκίνα, μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ως καμβάς,
αφού αφαιρεθεί προσεκτικά η

Ζωγραφισμένη η επιφάνεια του
φύλλου

μεμβράνη των δύο επιφανειών
τους (πάνω και κάτω) και μείνει
ένα πυκνό δίκτυο του ιστού των
νεύρων. Πάνω στη δικτυωτή αυτή
επιφάνεια μπορούν να ζωγραφιστούν κάθε είδους θέματα.
Άλλη πάλι τεχνική είναι οι παραστάσεις χωρίς χρώμα. Ο καλλιτέχνης επιλέγει φρέσκα φύλλα,
στην επιφάνεια των οποίων σκιτσάρει την εικόνα που θέλει να
αποτυπώσει. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία αλλά
και λέιζερ αφαιρεί τα τμήματα του
φύλλου που θέλει, έτσι ώστε να
αποδώσει πιστά τις εικόνες. Δείτε
την τεχνική αυτή παρακάτω.
«Δεν είναι εύκολο ως υλικό, ούτε
είναι όλα τα φύλλα κατάλληλα.
Τα πρώτα μου έργα ήταν σε φύλλα της μανόλιας, καθώς η σύσταση και το πάχος τους τα κάνει να
μη θρυμματίζονται, όπως πολλά

άλλα, και με μια επεξεργασία διατηρούσαν μόνιμα το σχήμα τους.
Το μικρό τους μέγεθος, ωστόσο,
με περιόριζε στα θέματά μου και
γι’ αυτό το λόγο επέλεξα οριστικά
ένα άλλο, επίσης, υπέροχο για το
λόγο που το ήθελα και πολύ μεγαλύτερο σε μέγεθος φύλλο, του φίκου…» τονίζει η Ελληνίδα αυτοδίδακτη ζωγράφος Όλγα Κοτσιρέα,
που ζωγραφίζει πάνω σε φύλλα.
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