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Ներածություն 

Կիրառական արվեստը ծագել է այն պահից, երբ մարդ արարածն ուզել է՝ իրեն շրջապատած 

առարկաները ոչ միայն պիտանի, այլև գեղեցիկ լինենֈ Դրա համար սկսել են զարդանախշել 

նախ իրենց աշխատանքային գործիքները, հետո՝ կահկարասին, նաև սեփական 

հատուկապըֈ 

Կտորի վրա նկարելու արվեստը, որ համեմատաբար ուշ շրջանում է տարածվել 

աշխարհում, ունի մատչելի տեխնիկաֈ Նյութերը, որ օգտագործվում են, հնարավոր է գտնել 

հատուկ վաճառասրահներումֈ Բատիկ ունենալու համար մնում է կատարողի ցանկությունը 

և համառությունը՝ իր ցանկացած պատկերն ստանալուֈ 

Ժամանակակից աշխարհում բատիկի տեխնոլոգիայով շատ կիրառական առարկաներ՝ 

շարֆեր, վարագույրներ, փռոցներ, ամեն տեսակի հագուստ՝ սկսած տաբատից, 

վերնաշապիկից, վերջացրած ամենաշքեղ զգեստներով, լուրջ պահանջարկ ունեն, 

հետևաբար, որքան էլ պատրաստի արտադրանքը, որպես ձեռքի աշխատանք, թանկ լինի, 

վաճառվում էֈ Բայց անհամեմատ հաճելի է նման առարկա պատրաստելը սեփական 

ձեռքերով, սեփական ճաշակին համապատասխանֈ 

Թե ինչպես է հնարավոր դա անել, փորձենք բացահայտել ստորևֈ 

 

 

Աշխատանքային պահ 
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Ընդհանուր տեղեկություններ բատիկի մասին 

Բատիկի արվեստը բավականին հին էֈ Կտորի համար ներկեր օգտագործելու ամենավաղ 

հիշատակումը չինական տեքստերում հայտնվել է մոտավորապես 2500 տարի առաջֈ 

Մետաքսի արտադրությունը նույնպես վերագրվում է չինացիներին, թեպետ կարծիք կա, 

ըստ որի՝ հնարավոր է, որ գյուտն արած լինեն Հնդկաստանում Ք.ա. I հազարամյակումֈ 

Ինչևէ, Բատիկի գեղանկարչությունը հնուց հայտնի է ինչպես Չինաստանի և Ճապոնիայի, 

այնպես էլ  Ինդոնեզիայի, Հնդկաստանի և այլ ժողովուրդների մեջֈ  

«Բատիկ» ինդոնեզերենից թարգմանած նշանակում է «կաթիլ բամբակյա կտորի վրա»ֈ Մի 

ժամանակ մարդիկ փորձում էին ամեն ինչում ինչ-որ իմաստ գտնել և այս տեխնիկայով 

նկարազարդված կտորը համարում էին հզոր չարխափանֈ Դրա համար էլ ամեն մարդ 

ուզում էր նման մի բան ունենալֈ Որոշ երկրներում մինչև հիմա էլ բատիկի տեխնիկայով 

նախշազարդած կտորը սուրբ է համարվումֈ  

Եվրոպա բատիկը հասել է 20-րդ դարումֈ  

Բատիկը եզրագծող խառնուրդի օգտագործմամբ ձեռքի գեղանկարչական աշխատանք է 

կտորի վրաֈ Մետաքսի, բամբակյա, բրդյա, սինթետիկ կտորի վրա համապատասխան ներկ է 

դրվումֈ Եզրագծող խառնուրդն օգտագործվում է պատկերի հստակ սահմաններ ստանալու 

համարֈ Այդ խառնուրդը ստացվում է պարաֆինի, բենզինի կամ ջրի հիմքով՝ կախված 

նրանից, թե ինչ տեխնիկա, ինչ կտոր և ներկեր ենք ընտրել։ 

 

 

 

Կտորի ներկում 
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Բատիկի տեխնոլոգիան 

Կտորի վրա նկարելու համար հարկավոր է էսքիզն ունենալ թղթի վրա, որը դրվում է 

թափանցիկ կտորի տակ, կամ կտորի վրա պրոյեկտել տեխնիկայի միջոցովֈ 

Գոյություն ունի բատիկի երեք հիմնական տեխնոլոգիա՝ սառը, տաք և ազատ 

նախշազարդում:   

Տաք բատիկի դեպքում որպես եզրագծող խառնուրդ օգտագործվում է մոմֈ Մոմը տարածվում 

է հատուկ գործիքի միջոցովֈ Մոմով ծածկված մասերը չեն ներծծում ներկը, ինչպես նաև 

սահմանափակում են դրա տարածումըֈ Կոչվում է «տաք», որովհետև մոմն օգտագործվում է 

տաք՝ հալեցրած վիճակովֈ Այս տեխնոլոգիան օգտագործվում է հիմնականում բամբակե 

կտորի վրա նկարելիսֈ Նախշազարդման արդյունքին հասնում ենք ներկի՝ շերտ առ շերտ 

դնելով։ 

 

 

 

 

  

Կոճգամներով կտորն ամրացնում 

ենք շրջանակինֈ 
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Սառը բատիկը, որ նաև կոչվում է եվրոպական, մեծ մասամբ օգտագործվում է մետաքսի 

վրա նկարելիսֈ Սա դասական տեխնիկայի եվրոպական մոդիֆիկացումն էֈ Այս դեպքում 

օգտագործվում են անիլինի հիմքով ներկերֈ Իսկ եզրագծման համար օգտագործվում է 

հատուկ նյութ, որ հնարավոր է ստանալ նաև տնային պայմաններում՝ հետևյալ 

բաղադրությամբ. 

 կերոսին-200-250 գր 

 ռետինի սոսինձ-200գր. 

 պարաֆին-20 գր.: 

Պատրաստման եղանակը.  խորը կաթսայի մեջ եռացնել ջուր, ապա կրակը մարմանդեցնել 

ու այդ ջրի մեջ դնել ուրիշ խորը ամանով վերոհիշյալ բաղադրությամբ զանգվածն ու 

դանդաղ, համաչափ, զգույշ խառնել, մինչև այն լուծվի և դառնա համասեռ: Թողնել սառչի, 

լցնել համապատասխան եզրագծող ամանի մեջ, օգտագործել: 

Սովորաբար օգտագործում են պինդ և հեղուկ խառնուրդներֈ Եզրագծող նյութը լինում է և՛ 

գունավոր, և՛ անգույնֈ Գունավոր եզրագիծ ստանալու համար եփելիս խառնվում է հատուկ 

գունանյութ: 

Որպես կանոն՝ սառը բատիկը պահանջում է ավելի կոկիկ վերաբերմունք, քանի որ նկարն 

ստանում ենք մեկ շերտովֈ 

 
Եզրագծող խառնուրդով անցնում 

ենք էսքիզի վրայովֈ 
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Ազատ նախշազարդման ժամանակ շրջանակի վրա ձգած կտորը կամ թրջում են կերակրի 

աղի ջրային լուծույթով և չորանալուց հետո նկարում, կամ աղը շաղ են տալիս ազատ 

ձևավորումովֈ Սա սահմանափակում է ներկի հոսունությունը, հնարավորություն է տալիս 

նկարելու ազատ հպումներով՝ տարբերակելով գույնի հագեցվածությունն ու ձևերը։  

Ազատ նախշազարդման տեխնոլոգիաներից մեկն էլ կտորի հանգուցային ներկման մեթոդն 

էֈ Այստեղ հիմնական և որոշիչ դեր ունի կտորի ընտրությունըֈ Կարևոր է նախընտրել 

մանրաթելային ուղիղ հյուսվածքով գործվածքներինֈ Նախօրոք հարկավոր է մոտ երկու ժամ 

կտորը թողնել տաք ջրի մեջֈ Դրանից հետո կտորը մոտ մեկ ժամ եռացնում են օճառա-

սոդային լուծույթում, հետո լավ պարզաջրում նախ տաք, հետո սառը ջրովֈ Սա կտորը 

յուղազերծելու համար է, որպեսզի ներկը լավ նստիֈ 

Հանգուցային մեթոդի համար հարկավոր է  սովորել ճիշտ, անհրաժեշտ 

հաջորդականությամբ ծալել կտորը և հստակ պատկերացնել, թե ինչպիսին կլինի ներկման 

արդյունքըֈ Հարկավոր է հիշել երկու կարևոր պայման. 1. Կտորը պետք է խոնավ լինի, 2. 

Ներկման ընթացքը կես ժամից պակաս չի կարող տևելֈ Այս մեթոդը կիրառելիս պետք կգա 

նաև օրիգամիի արվեստըֈ Օրինակ՝ եթե ուզում եք մեջտեղում շրջան ստանալ, պիտի կտորը 

ծալեք չորս տակ, ստացված ուղղանկյունը կամ քառակուսին էլ՝ անկյունագծովֈ Դրանից 

հետո պետք է բամբակյա թելով կապել կենտրոնը և եռանկյան անկյուններըֈ Կլոր 

հավաքելու դեպքում կապում ենք նաև տրամագծովֈ Այնուհետև կարող ենք ազատ ներկելֈ 
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Աշխատընթացը 

Նյութեր 

1. Բատիկի եզրագծելու նյութ և կիրառման համապատասխան աման-գործիքներն  

2. Բատիկի գունանյութեր- հնում ստացել են ծառի կեղևից, տերևներից, համեմունքներից և այլն, 

իսկ հիմա հիմնականում արհեստական ներկեր են: 

3. Բատիկի գունաներկ՝ թանձր-չոր բատիկի և խիտ կտորների, ջինսի համար։ 

4. Վրձիններ-բնական, փափուկ ծայրերով` սառը բատիկի համար և ավելի կոշտ՝ տաքի համար։ 

5. Փայտե շրջանակ, որին կոճգամներով ամրացվում է նախատեսված կտորը։ 

 

Սառը բատիկի աշխատընթացը և գունադրումը 

Նախապես արվում է աշխատանքի էսքիզ. կարելի է կիրառել արդի միջոցներ և օգտվել պրոյեկտորով 

անցկացրած էսքիզիցֈ 

Կտորը վրան ձգած շրջանակի տակ դրվում է էսքիզը, և եզրագծող հարմարանքի մեջ լցված հեղուկով 

անցնում ենք էսքիզի վրայով, թողնում չորանա 6 ժամ։ 

Գունադրում. եզրագծի մեջ լրացվում են ընտրված գույները համապատասխան վրձինով։ 

Ավարտված աշխատանքը հանվում է շրջանակից, նրա տակը և վրան փռվում են թերթերֈ Արդուկում 

ենք աշխատանքը, մոմային մասը ջերմաստիճանից հալվում է, ծծվում թղթին, և մնում է 

հնարավորինս փափուկ ու նուրբ աշխատանքը:  Ժամանակի ընթացքում այս տեխնիկային միացել են 

բազմաթիվ հնարքներ՝ աղով, շաքարավազով, հանգույցի ու պտուտակի միջոցով ստացվող 

էֆեկտներ: 

 
Պատրաստի աշխատանք 
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Ամփոփում 

Հոսքագծային արտադրությունը կրճատել է արտադրանք տալու ժամանակըֈ Մարդկանց 

մեծ մասն օգտվում է այդ արտադրանքիցֈ Քչերն են անդրադառնում, որ միանման իրերով 

շրջապատված մարդիկ աստիճանբար կորցնում են իրենց յուրահատկությունըֈ Ձեռքի 

անհատական աշխատանքը այդ յուրահատկությունը պահելու հնարավորություն է տալիսֈ  

Բատիկը յուրօրինակությունը պահպանելու հնարվորություններից մեկն էֈ Բատիկի 

տեխնոլոգիան բարդ չէ, իսկ նյութերը բավարար չափով մատչելի են՝ սեփական ձեռքերով քո 

ճաշակին համապատասխան գունազարդ կտորից իրեր ստանալու համարֈ 

 

Հավելված՝ աշխատանքային պրոցեսի պահեր. 
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