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ENKAUSTIKA

Našla jsem mazlavé pastelky, které jsem nikdy p ed tím nevid la. Malují n jak divn , ale nedá mi 
to, stále zkouším p ijít na to, jak na n . Nejde to. Po ád to nevypadá hezky. Vzdávám to. Zahazuji vytvo ený obrázek 
p ímo do ohn . Dívám se, jak plameny ohn  pohlcují obrázek. Ale najednou vidím, jak se barvy rozlévají a jak jsou 
nádhern  lesklé. A v tom m  to napadlo, zkusím rozeh át starou žehli ku a malovat pomocí tepla.

Motivace:

Stará nenapa ovací žehli ka, p ívod elekt iny, eské voskovky, lesklý nesající papír, papírové ut rky, 
papír jako podložka, bezbarvý lak. V obchod  s výtvarnými pot ebami lze koupit p ímo enkaustickou žehli ku, která 
je menší než ostatní, a k ní r zné nástavce, se kterými lze d lat na obrázku jiné a jiné ornamenty. 

K tomuto metodickému listu je pracovní list U5A, kam si d ti vloží sv j výrobek.

Pot eby:

Pro mladší d ti (6. t ída) bude sta it pouze malovat žehli kou na r zné velikosti papíru a seznamovat 
se s technikou, m nit barvy, míchat je a p icházet na to, jak se žehli kou zacházet. Starší d ti (7. a 8. t ída) si mohou 
vytvo it k hotovému dílu i ráme ek, který bude nap . z vlnitého papíru nebo z papíru barevn  slad ného s barvou 
obrazu.

1. Na pracovní desku položíme igelit a n kolik vrstev rozložených novin. Na to položíme bílý papír, který by m l být 
alespo  dvakrát v tší než zamýšlený formát našeho obrázku. Na to vše položíme enkaustický papír.

2. Vosk naneseme na žehli ku. Teplota žehli ky nesmí být moc vysoká, ale ani ne moc nízká. Správnou teplotu 
poznáme tak, že nám vosk nestéká, ale dob e a lehce se roztírá. K regulaci teploty nám slouží termostat. Pokud již 
máme správnou teplotu, m žeme za ít malovat. R znými tahy žehli kou docílíme pokaždé jiných tvar  na obrázku. 
S nar stajícími zkušenostmi se starší d ti mohou pustit z abstraktních obrazc  do malby krajinek.

3. Až budeme s hotovým obrazem spokojeni, necháme ho zaschnout a potom papírovou ut rkou vosk vyleštíme. 
Jako kone nou fázi m žou starší holky použít lak na vlasy a obrázek p elakovat. Do mokrého laku se dají vlepit r zné 
ozdoby na p ikrášlení nebo nasypat t pytky.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: komunikativní, pracovní, sociální a personální, k u ení.

Poznat práci s voskem, pochopit míchání barev, samostatn  vytvo it zarámovaný obraz, rozvíje-
ní abstraktního vnímání.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

15 minut

as realizace

45 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

1–6

V ková kategorie

12–14 let
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N co z historie, zejména pro starší d ti (8. t ída).

U nás ješt  stále pom rn  neznámé a pro mnohé asto obtížn  vyslovitelné slovo enkaustika je odvozeno 
od staro eckého základu kaustikos, tedy schopný ho et, a jeho použití ve formulaci encaustic, by se dalo vyložit 
jako malovaný voskem – barevné pigmenty jsou do díla aplikovány teplem. Dokon ená malba se s podkladem spojila 
horkým voskem – byla vpálena neboli enkaustována.

Zjednodušen  se pro tuto malí skou techniku používá vyjád ení malba horkým voskem. Po átky enkaustiky sahají 
do doby 500 let p . n. l., kdy nanášení horkého barevného vosku zejména na d ev ný podklad využívali hlavn  sta í 

ekové, ímané a Egyp ané. Rozeh átý vosk se také používal k dobarvování mramoru a terakoty.

Prap vod malby barevnými vosky lze hledat v praktickém využití sm si teplého vosku a prysky ice, která se pro své 
dokonalé izola ní a ochranné vlastnosti nanášela na boky lun . Barevné pigmenty se za aly posléze p idávat p i 
nát rech vojenských lodí. V roce 1997 prob hla v Britském muzeu v Londýn  výstava exponát  „starov kých tvá í“, 
na níž byly zastoupeny i malby na d ev ných deskách nebo p ímo na sarkofázích. 

K jedné z nejzachovalejších sbírek maleb voskem pat í bezesporu fajjúmské mumiové portréty z egyptské oázy 
ve Fajjúmu. Sbírka ítá na 900 kus . ást jich byla malována temperou, další voskem. Práv  tempera byla pro svoji 
snadnou p ípravu a rychlou aplikaci v minulosti silným konkurentem enkaustické malby.

Výhodou enkaustiky je možnost docílení „plastického“ efektu malby a dále pak její trvanlivost. Znovu oživit a rozší it 
tuto techniku se poda ilo na konci 20. století, a to díky uvedení nových výtvarných pom cek v podob  r zných 
elektricky vyh ívaných per, žehli ek a plotýnek. Nep íliš nákladné vybavení umož uje, abychom tuto tradi ní techniku 
pojali nov , a její ur itá jednoduchost ji tak p ibližuje široké ve ejnosti. 

Ostatn  když prezident USA Barack Obama poprvé zavítal do eské republiky, obdaroval ho Václav Havel obrazem, 
který vytvo il špan lský malí  José-María Cano. Podobiznu Baracka Obamy um lec zhotovil práv  enkaustikou.

D íve se voskem malovalo zejména na d ev né desky, postupn  také na napnuté plátno, asto p i výzdobách zdí 
freskami. P i práci na porézních materiálech je vždy pot eba povrch nejprve upravit – sjednotit, a to asto napušt ním 
„základovou“ vrstvou nebarevného vosku. Na tu se pak dále nanáší samotná malba. 

Po dokon ení práce se celá malba znovu p ekryje poslední pr hlednou vrstvou „ochranného“ vosku. Sou asné 
techniky využívají krom  t chto tradi ních savých podklad  i hladké povrchy – sklo, keramiku a také speciální silné 
a hladké papíry r zných barev. Pro první pokusy se osv d ily také staré k ídové kalendá e, fotogra  cké papíry nebo 
plakáty z kina.

Jeden obrázek si d tí vlepí na sv j pracovní list.

Moje poznámky:

Rozeh átou žehli ku!Pozor na:

U d tí hyperaktivních je pot eba více je hlídat (a  pracují samy 
s vedoucím nebo v dostate ném odstupu od ostatních, aby nemohly 

žehli kou necht n  zranit ostatní). Úzkostn jší d ti je t eba povzbuzovat k odvaze, dopomoci návodem, kudy mají 
p ípadn  tah vést, nechat je víckrát techniku zkoušet. S více pokusy stoupá odvaha a redukuje se úzkost, dostavuje se 
radost a stoupá sebed v ra.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

4. Na záv r vytvá íme z vlnitého papíru ráme ek tak, jak sami chceme velký a barevný.

D ti z 8. t íd mohou také zkusit použít jiný druh podkladu nejenom papír. M žeme zvolit historické materiály jako 
t eba porcelán, d evo. V dob  Velikonoc m žeme malovat také na vají ka, kdy se voskovky rozeh ejí nap . v plechovém 
ví ku a malujeme oby ejným špendlíkem se železnou hlavi kou tak, že jej namá íme do vosku a vytvá íme na vají ku 
malé ornamenty. (Špendlík lze zapíchnout do staré tužky, aby se vše lépe drželo.)

Hotové obrázky m žete v novat nap . d tem do d tských domov .

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, P átelství, Pomoc, P ekonání.


