
Drzeworyt  jest jedną z najstarszych technik druku wypukłego. Polega na przenoszeniu
rysunku na wygładzoną deskę z oryginału za pomocą kalki albo bezpośrednio malując na
desce tuszem lub temperą. W związku z tym, że drzeworyt jest techniką druku
wypukłego, pozostawione wypukłości. Farbę nakłada się na deskę przy pomocy wałka.
Odbijanie – najczęściej – na papierze odbywa się poprzez pocieranie kostką
introligatorską odwrotnej strony papieru lub przy użyciu prasy ręcznej. Jan Wałach swoje
odbitki wykonywała ręcznie na cieniutkiej bibułce japońskiej.
Drzeworyt znany był już bardzo dawno w Chinach. Także w Europie przed wynalezieniem
druku, tekst wycinano w deskach drzeworytniczych.
Wyróżniamy  2 rodzaje  drzeworytu –  drzeworyt wzdłużny  (langowy)
i poprzeczny (sztorcowy).
Jan Wałach zajął się drzeworytem za namową swojego mecenasa Jerzego
Warchałowskiego, na przełomie 1932 i 1933 r. Pierwsze kroki w drzeworytnictwie
nadzorowała Stanisław Ostoja-Chrostowski - polski malarz i grafik, specjalizujący się w
drzeworycie.
Wałach w swoich pracach drzeworytniczych pokazywał architekturę, życie codzienne,
prace gospodarcze, a także tematy sakralne.

Jan Wałach (1884-1979)
Chłopiec pod bukiem, 1940

drzeworyt
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C Z Y  W I E S Z ,  Ż E . . .
To właśnie za drzeworyt artysta otrzymał brązowy medal na II Międzynarodowej
Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu w 1937 r.
Na przestrzeni ponad dekady powstało niemal 300 matryc, z których do dnia
dzisiejszego zachowało się ok. 200, które znajdują się w Muzeum Jana Wałach w
Istebnej.
Do drzeworytu używa się desek z drewna gruszkowego

Z A D A N I A

Jaki znasz polskich drzeworytników? Może czas spróbować linorytu – technika
graficzna należąca do technik druku wypukłego, również odbitka uzyskana tą
techniką. Linoryt podobny jest do drzeworytu wzdłużnego (langowego) z tą różnicą, że
rysunek zamiast w drewnie żłobi się w linoleum.

Potrzebne będą:
- dłutka, 
- kawałek linoleum (dostępne w slepach internetowych),
- farba drukarska,
- karki białe do odbijania.

Możecie też spróbować "poskładać" w całość jedną z prac artysty.
Klikając w link - znajdziez drzeworyt Jana Wałacha w formie puzzli do ułożenia online.
Powodzenia!

          
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/sztuka/260931-
ch%C5%82opiec-pod-bukiem-jan-wa%C5%82ach

Wybór dzieła i tekst: Ewa Cudzich
Koncepcja i opracowanie graficzne: Ewa Cudzich
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