Лекција 2
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ГЛИНЕ
У многим случајевима нисмо у могућности да дођемо до квалитетне глине
или због количине или места где радимо ,ако су у питању црквени
објекти.Квалитетно прерађена глина
се може наћи код великих
прерађивача глине (Тоза Марковић-Кикинда...)који са посебном
технологијом која садржи у себи осим основне прераде и млевење глине
на танке нити од 1мм доводи до високог квалитета глине која се може
користити и у вајарске сврхе као теракота (печена земља). Када не
постоје могућности за куповину прерађене глине глина се узима са
најближих глинокопа које користе циглане.Таква врста глине је пуна
примеса ситног камена,песка,угља и захтева процес пречишћавања да би
била спремна за рад а посебно ако се користи за печење.Глина се потопи у
воду и мешањем доведе у течно стање .Након тога процеђује се кроз
сито,ако је потребно и неколико пута.Тако процеђена остави се да се
слегне и потом излије вишак воде.Суши се до влажности која је потребна
за рад.Глина која после сушења иде на печење не би смела да има
нечистоћа као што је гипс јер се приликом печења стварају око гипсаних
зрнаца мали клобуци ваздуха који и подле неколико месеци или година ,
под одређеним условима,могу да експлодирају и оштете скулптуру.

Лекција 3
ПЛИТКИ РЕЉЕФ У ГЛИНИ-ГЕОМЕТРИЈСКИ ОРНАМЕНТ

Хоризонтално форматирање глине изводи се на равној
подлози на коју је постављен најлон или целофан,(сл.1 и
сл.2)..Глина се сједињује летвом. Обреже се на фотмат који је
потребан помоћу винкле и доводи се на дебљину која је
потребна. Након финог равнања површине преноси се цртеж.
Исти пренос цртежа је и на вертикалној (сл.3.,4.) и хоризонталној
конструкцији (сл.5.,6,). Оригинални цртеж на папиру се фиксира

на форматирану глину и преноси пробадањем оригинала иглом
или танким ексером (сл.7.). Траг од пробадања папира треба да
буде минималан,само толико колико је потребно да се тачке од
боцкања споје у правилан цртеж (сл.8,9,10).
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