Πες αλεύρι! Μία μάσκα σε γυρεύει: Κατασκευή μάσκας από τον Όμιλο
“Θέατρο, μουσική και … άλλα”
Παρότι φέτος σχεδιάσαμε τις δραστηριότητες του ομίλου μας με πολύ αγάπη και
μεράκι, η πανδημία μας έφερε τα πάνω κάτω. Ωστόσο η πρόθεση μας ήταν να
παραμείνουμε δημιουργικοί ακόμη και σε συνθήκες τηλεκπαίδευσης.
Κάπως έτσι λοιπόν, μας προέκυψε μεταξύ όλων των άλλων, η απόφαση να
κατασκευάσουμε και μάσκες. Μιας και ανακαλύψαμε ότι στο αρχαίο θέατρο τα
προσωπεία φτιάχνονταν με αλευρόκολλα και γάζες, αποφασίσαμε να
ακολουθήσουμε μια παρόμοια τεχνική, αντικαθιστώντας τις γάζες με λωρίδες
χαρτιού.
Η τεχνική ονομάζεται παπιέ μασσέ και χρησιμοποιείται για διάφορα είδη
κατασκευών. Μια από τις μεγάλες αρετές της, είναι ότι δεν προϋποθέτει ακριβά και
εξειδικευμένα υλικά και ότι επίσης αξιοποιεί και τα χαρτιά που έχουμε για
ανακύκλωση.

(Καλούπι μάσκας φτιαγμένο από τη μαθήτρια
του τμήματος Α΄3 Καλαμάρα Πελαγία)

Τα υλικά που χρειαζόμαστε για μία μάσκα είναι τα εξής:
0.
Ένα μπαλόνι για καλούπι
1.
Λίγο βαμβάκι και κολλητική ταινία για να σχηματίσουμε
φρύδια και μύτη

2.
Λωρίδες χαρτιού (εφημερίδες, φωτοτυπικό χαρτί, γκοφρέ). Δεν
χρησιμοποιούμε ποτέ γυαλιστερά χαρτιά διότι δεν κολλάνε εύκολα
και δεν μπορούμε να κάνουμε καλή διακόσμηση.
3.
1 κούπα νερό
4.
1 κούπα αλεύρι
5.
Μπογιές (παχύρρευστες τέμπερες κατά προτίμηση)
6.
Φτερά, χάντρες, φύλλα ή ό,τι άλλο μας αρέσει για τη
διακόσμηση της μάσκας αφού αυτή στεγνώσει.
Εκτέλεση κατά βήμα:
Βήμα πρώτο: Φουσκώνουμε ένα μπαλόνι και το στηρίζουμε σε κάποιο δοχείο
προκειμένου να μείνει ακίνητο την ώρα που θα φτιάχνουμε τη μάσκα.
Βήμα δεύτερο: Ζωγραφίζουμε πάνω στο μπαλόνι με μαρκαδόρο μάτια, στόμα
και μύτη.
Βήμα τρίτο: Κολλάμε στην περιοχή των φρυδιών με την κολλητική ταινία το
βαμβάκι.

(Εικόνα για τα βήματα 1,2 και 3)

Βήμα τέταρτο: Ανακατεύουμε καλά το αλεύρι και το νερό, έτσι ώστε το
μείγμα να είναι ομοιόμορφο και να μην έχει σβώλους. Μόλις ομογενοποιηθεί
το μίγμα η αλευρόκολλα είναι έτοιμη.
Βήμα πέμπτο: Βουτάμε τις λωρίδες στην αλευρόκολλα μία- μία και αρχίζουμε
να κολλάμε προσεκτικά, αφήνοντας κενά στα μάτια και στο στόμα. Κολλάμε
ομοιόμορφα και προσεκτικά, αφού πρώτα αφαιρέσουμε από την λωρίδα του
χαρτιού την πολλή κολλά με τα δάχτυλα μας.
Βήμα έκτο: Αφού τελειώσουμε τη συναρμολόγηση του χαρτιού με την κόλλα,
αφήνουμε τη μάσκα ακίνητη να στεγνώσει. Αυτή η διαδικασία μπορεί να
χρειαστεί δυο-τρεις ημέρες στην περίπτωση που έχει υγρασία.
Βήμα έβδομο: Σπάμε το μπαλόνι, αν δεν έχει ήδη σπάσει, και διακοσμούμε τη
μάσκα μας.

(Καλούπι από χρωματιστό γκοφρέ χαρτί και διακοσμημένη μάσκα,
από τη μαθήτρια του τμήματος Α΄3 Ηλιοπούλου Πηνελόπη)

(Καλούπι από εφημεριδόχαρτο και διακοσμημένη μάσκα,
από το μαθητή του τμήματος Α΄2 Νίκο Λεντή)
Πηγές
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