ART MEDIUM
STEP-BY-STEP

OVERFØRINGSTEKNIK DECOUPAGE

Kom godt i gang med sampling teknik
Overfør med Art medium et kopieret
papirbillede, hvor tryksværten overføres
til anden overflade.
• Kopier et billede på en almindelig kopimaskine. Tag højde for at aftrykket bliver
spejlvendt. Mal en masonitplade to
gange med tavlelak. Tavlelakken
tørrer efter ca. 1 time.
• Lim et jævnt lag Art Medium på selve
motivet, med en bred blød pensel (1).
• Læg billedet med limsiden nedad på
masonitpladen, og glat papiret helt. Der
må ikke være luftbobler. Der må ikke
komme lim på den hvide side, tør det
straks af med en fugtig klud. Lad det
gennemtørre et døgn (2).
• Dyp en svamp i vand, ikke for våd, og
fugt papiret indtil det begynder at
opløses. Gnub nu papiret af med
fingrene indtil motivet er helt fremkaldt.
Gentag dette indtil der ikke er mere papir
at fjerne (3).
• Når billedet er tørt vil der opstå en hvid
hinde, som ikke kan gnubbes af.
• Derfor påføres et tyndt lag Art Medium
som vil få billedet til at fremstå klart (4).

Overføringsteknikken kan bruges
på utallige materialer – også
ting fundet i naturen.
Her vist på malet papir,
lærred, stof og sten.

Art Medium
til overføringsteknik
og decoupage
Art Medium er velegnet til collagearbejde og kan blandes med de
fleste typer vandbaserede farver for at give dem mere glans og bedre
bindeevne.
Kan anvendes på træ, papir, pap, maleplader, sten, lærreder osv.
Art Medium er også meget velegnet til overføringsteknik (sampling
teknik). Det kan overføre billeders tryksværte fra fx fotokopier (alm. kopimaskine), billeder fra blade og fotos fra digitalkamera (ikke fotopapir).
Se eksempel til venstre. NB billeder bliver spejvendt, så pas på med
tekster.
Fås i flg. størrelser
100 ml og 250 ml bøtter
500 ml og 1 liters flasker
5 liters dunk

Her er et fotokopieret billede
overført til en malet masonitplade ved hjælp af Art Medium
og samplingteknik.
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