Húsvéti képeslap
készítése

MÚZEUMPEDAGÓGIA

#hazhozjonamuzeum
Képeslapok az Iparművészeti Múzeum
gyűjteményében
Az Iparművészet Múzeum Adattárában mintegy
1800 képeslap mutatja be a történeti Magyarország várait, kastélyait. Ezen felül pár száz darab
képeslap iparművészeti tárgyat ábrázol, a továbbiak grafikusok által tervezett, művészi igényű
lapok, köztük találhatóak például Kozma Lajos
vagy Kaeszné Lukáts Kató alkotásai is.
Húsvét alkalmából az egyik képeslapunk által
inspirált ünnepi képeslap elkészítését mutatjuk be.
Kellemes húsvéti ünnepeket és jó alkotást kívánunk!

Kiválasztott képeslapunk része
annak a sorozatnak, amit
az Iparművészeti Iskolában
Helbing Ferenc grafikusművész, tanár növendékei
készítettek 1912-ben. Alkotója
Mottl Román Pál (1892-1978)
erdélyi magyar grafikus,
1914-ben végzett az iskolában.
Dekoratív húsvéti lapjára nyilvánvalóan hatással volt bánsági útja (1912), ahol népi
motívumokat gyűjtött.
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Lépés #1
A megadott minta alapján rajzoljuk fel a
tojásokat és a kosarat, a tartót és a
feliratot egy lapra.
A támasztót csak akkor használjuk, ha
asztali díszre készítjük.
Méretek: a kosár 16 cm széles és 11 cm
magas, a tojások 5,5 cm szélesek és 8 cm
magasak, a szöveg 11 cm széles és 2 cm
magas, a tartó 5,5 cm széles és 8,5 cm
magas

Lépés #2
Vágjuk körbe a tojásokat, a feliratot, a
támaszót és a kosarat. A kosár vágásánál ügyeljünk arra, hogy belül, a kosár
alsó pereménél is vágjuk körbe, hogy
bele tudjuk majd helyezni a tojásokat.

Szükséges eszközök:
1 db A4-es rajzlap
(legjobb az akvarell
papír 200 g/m2)
1 db A4-es zöld színű
papír (sima géppapír)
1 db A4-es sárga színű
papír (sima géppapír)
grafitceruza
radír
olló
vízfesték
ecsetek
színes filctollak
ragasztó
színes szalag
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Lépés #3
Ezután vízfestékkel és filctollakkal
kifestjük a papírtojásokat. Amikor
minden megszáradt, a kosárba
tesszük a tojásokat.

Lépés #4
Beragasztjuk a képeslap belsejébe
a színes papírt és a kivágott füvet.
A kosarat úgy kell beragasztani,
hogy a képeslap közepén legyen.
A legvégén a tojásokat és a szalagokat
is elhelyezzük.
Méretek: képeslap 22x16 cm

Szükséges eszközök:
1 db A4-es rajzlap
(legjobb az akvarell
papír 200 g/m2)
1 db A4-es zöld színű
papír (sima géppapír)
1 db A4-es sárga színű
papír (sima géppapír)
grafitceruza
radír
olló
vízfesték
ecsetek
színes filctollak
ragasztó
színes szalag
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Lépés #5
A szöveget filctollal felírjuk, majd
felragasztjuk a képeslap borítójára,
amit tojásokkal is díszíthetünk.

Gratulálunk az elkészült képeslaphoz!
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