
ЛЕКЦИЈА 13 

.#ВЕРТИКАЛНА МОНТАЖА# 
 

-припрема подлоге,лепка ,коришћење алата 

НАСТАВНИ ЦИЉЕВИ:Бордуре у одређеним димензијама, се монтитају 

вертикално и хоризонтално у  деловима атељеа и на тај начин студенти уче још 

једну технику вертикално монтирање гипсаних елемената.Након монтирања 

приступа се длетовању и патинирању монтираних гипсаних елемената у различите 

материјале (бронза,камен дрво,метал). 

НАСТАВНИ МЕТОД:демонстрација,колектибни рад,коректура ,видео 

презентација документације факултета 

ТРАЈАЊЕ:десет академских часова 

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД:лепак за гипс ,керамички лепак,длет маса пигменти 

 

Наша школа  образује осим студената и све оне који долазе и посећују је од 

свештеника ,монаха ,архитеката до епископа. Жеља нам је да нове идеје и  

могућности треће димензије увек правилно покажемо. Вертикалне бордуре између 

фресака уместо осликаних на одређеним местима где се преграђују компзиционе 

целине ,олтарски простор од наоса итд,могу још више подићи вредност и фреске и  

иконе и простора и повезати се  геометријски и орнаментално и са црквеним 

намештајем,подом ,светлошћу у храму као и самом архитектуром храма. Бордуре 

се раде у глини и потом одливају у гипс(сл.1,2). 

                     Потом се лије силиконски негатив  како би се бордура умножила у велики 

број комада у разним материјалима сл.3 (гипсу,вештачком камену).После наношења 

силикона  у неколико слојева налива се слој  гипса на  силикон  који служи као  

арматура  силиконском негативу и чува га од кривљења. 

 

                    Након умножавања  комада припрема се подлога која треба да буде чиста и 

храпава .Оловком се обележава правац пружања бордуре .Пре лепљења, подлога се 

натапа водом  као и гипс. Лепи се у зависности од величине бордуре или лепком за 

гипс ако је гипс у питању или керамичким лепком ако су   неки други материјал и 

питању(сл.4,5). Може се користити и мешавина керамичког лепка и цемента ако су 

бордуре  у екстеријеру. Мора се водити рачуна о правилном правцу простирања и по 

дубини и по вертикали( сл.6,7) . На исти начин се раде парапети. 
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