LIKOVNA UMETNOST:
KIPARSTVO – VISOKI RELIEF: PUJSKI ZA SREČO
-

Relief je vrsta kiparskega oblikovanja, kjer kipar oblikuje figure ali druge oblike, ki ne stojijo
prosto, ampak so vezane na ravnino.
Podobe so deloma spojene s podlago oziroma ozadjem, deloma pa izstopajo iz nje.
O visokem reliefu govorimo takrat, ko več kot polovica mase v podobi štrli iz ozadja.

Pri tokratni likovni nalogi, ki spada na področje kiparstva, boste s testom za kruh oblikovali
visoki relief – nastali bodo pujski za srečo, ki jih boste lahko tudi z užitkom pojedli.
Prašiček je v evropski in kitajski kulturi simbol sreče in bogastva, iskrenosti in napredka. V
Nemčiji imajo celo pregovor „Schwein gehabt,“ ki pomeni, da je sreča pri roki (Schwein = pujs).
NAVODILA ZA DELO:
- Pri likovni umetnosti kot gnetljivi material najpogosteje uporabljamo glino, vendar nas
trenutna situacija spodbuja, da iščemo nove rešitve, zato boste najprej iz navedenih sestavin
zamesili testo. Potrebujete:
 500 g moke,
 30 g kvasa,
 60 g sladkorja,
 1 jajce,
 60 g masla,
 250 ml toplega mleka,
 ščepec soli,
 naribana limonina lupinica, rozine.
Postopek izdelave:
Moko presejemo v skledo. V posebni posodi zmešamo mlačno mleko, malo moke in sladkorja,
pokrijemo za 15 minut in pustimo, da malce vzhaja. Preostali sladkor, razpuščeno surovo maslo,
jajce, sol in limonino lupinico zmešamo s kvasom ter s preostalo moko zgnetemo v voljno in gladko
testo. V skledi pustimo, da pokrito vzhaja 30 minut.
Nato vzhajano testo razvaljamo na debelino 4 mm. Iz njega z modelčkom (lahko s kozarcem)
izrežemo večje kroge – ti bodo za prašičkove glave, in enako število manjših krogov – ti bodo za
rilčke. V manjše kroge vtisnemo dve luknjici za nosnice in jih z razžvrkljanim rumenjakov prilepimo
na velike kroge. Iz preostanka testa prašičkom izoblikujemo ušesa (trikotniki) in če testa še kaj
ostane, kakšnega dodatnega prašička.

Za oči prašičkom nad rilec vtisnemo po dve rozini in ju dobro potisnemo v testo, ker bodo drugače v
pečici med vzhajanjem in peko zelo rade popadale ven. Prav tako z rumenjakom premažemo ušesa
in jih prilepimo na vrhnji del večjih krogov.

Tako narejene prašičke položimo na z oljem pomazan pekač in damo v predhodno ogreto pečico.
Kakih 15 minut jih pečemo na 200 stopinj Celzija. Lepo rumene vzamemo ven in počakamo, da se
malce ohladijo.

S testom se lahko malo poigraš in ustvarjaš nove reliefne oblike:

-

Pri izdelavi čim bolj uživaj, potrudi se, da boš tesno gnetel tudi sam (s pomočjo) in boš pri
delu kar se da samostojen, bodi natančen in ustvarjalen, svojemu učitelju pa preko
elektronske pošte pošlji fotografijo postopka in končnega izdelka.
Dober tek! (kip po navadi ni užiten, zato si daj duška)

