Технологія створення іграшок та розпису.
Ялинкові прикраси виробляються зі скляних трубок: майстри
нагрівають скло до потрібної температури, роблять заготовки, з яких сколодув
потім видуває кулі (після того, як скло стає в’язким). Формові іграшки робляться
в такий же спосіб, тільки скло видувають в форму, затискаючи пресом.
Наступний етап посріблення. У радянські часи іграшка покривалася
алюмінієм зверху.Під час посріблення майстер набирає всередину кулі розчин
оксиду срібла, після цього іграшка занурюється у чан з теплою водою.
Проходить хімічна реакція, срібло осідає на стінках кулі. Такий процес
робить іграшку міцнішою і придає їй під час фарбування глянцевий блиск.
Фарбування іграшки відбувається у декілька етапів. Спочатку кульки
занурюються в лак, кладуться на конвеєр, обсихають під потужними
ультрафіолетові лампами. Після просушки іграшці додають основного кольору
шляхом занурювання у фарбу, й знов ставлять під УФ-лампу.
У художній майстерні наносять малюнки на кулю. Мода з роками на
розпис змінюється.

XVI століття ялинка стала символом християнського Різдва. У Німеччині, Голландії,
Англії з'явилася традиція ставити в будинку ціле хвойне дерево і розвішувати на його гілках
прикраси. Перші три століття прикраси ці були виключно їстівні. Яблука вішали в якості спогаду
про райські плоди, що росли на "дереві пізнання". Прісні вафлі символізували тіло Христове.
Також розвішували пастилу, імбирні пряники та горіхи.

Справжні ялинкові іграшки з'явилися наприкінці XVIII сторіччя. У ті роки були дуже
модні прикраси з ялинових шишок, покриті золотим напиленням, посріблені зірочки з соломи та
невеликі фігурки ангелів з карбованої латуні. Також на ялинках у залізних підсвічниках
розставляли маленькі свічечки, схожі на сучасні, які використовують для торта.

Перші новорічні кулі з’явилися пізніше: вони були створені в 1848 році в Німеччині в
містечку Лауша. Їх виготовляли з скла, яке було всередині покрите шаром свинцю. Лауша
славився своїми склодувами. І ось одного разу один майстер вирішив на Різдво порадувати своїх
дітей та прикрасити для них ялинку. Але він був дуже бідний. Грошей на фрукти та солодощі
для прикрас не вистачало. І тоді він видув яблука, лимони, пряники і горіхи зі скла.

Поступово їстівні прикраси були замінені на вироби з
фольги, паперу, вати. З вати створювали найрізноманітніші
фігурки: ангелів з крилами, райських птахів, дівчаток на ковзанах
і хлопчиків на лижах. Часто голівки у цих лялечок були
порцелянові.
В
магазинах
продавалися
аркуші
з
хромолітографічними зображеннями, з цих аркушів можна було
вирізати обличчя ангелів, дітей або дідів-морозів та приклеїти на
ватяну або тканинну іграшку.

У 30-х роках на новорічне дерево стали вішати червоні прапорці та зірки, портрети
вождів.

Ялинка у 40-і роки була відображенням фінансового стану
сім’ї. Ялинку прикрашали іграшками-продуктами. Овочі та фрукти
були прикрасами і раніше, але тепер на ялині зростає все: виноград і
лимони, огірки (свіжі і малосольні), помідори, морква, горох,
баклажани, перець, цибуля і часник, снопи пшениці, полуниця,
малина, яблука, груші, сливи, персики — ватяні, пінопластові і
скляні. Найпопулярнішою фігурою стала кукурудза, а пізніше на
екрани кінотеатрів вийшов культовий фільм Ельдара Рязанова
«Карнавальна ніч» і поява нової іграшки: будильника.

В 1961 р. відбувся перший у світі політ людини в космос. Всі діти дружно мріяли
«стати космонавтами», а у виробництві радянських ялинкових іграшок почалася космічна ера.
На гілках з’явилися супутники, ракети і незліченні космонавти зі скла і картону.

У кожної країни є традиційні ялинкові іграшки, а також ті, що обов’язково вішають на
щастя. Так, в Німеччині – це лускунчик, у країнах Скандинавії — різдвяний козел, у Фінляндії —
свічки і прапори, в Бразилії — шматочок бавовни, в США — фігурка ангела, в Японії — вишиті
вручну кулі темарі.

В Україні в 90-і роки робили ялинкові іграшки вручну, самостійно. Вони виготовлялися з
фетру і моточків вовни.

Вибух патріотизму в 2014-му позначився на ялинкових прикрасах, з’явилася маса
іграшок з українською символікою, тризубом, орнаментом, кульки з українськими сюжетами.

За ці роки багато чого помінялося, змінилися і ялинкові іграшки, але традиція
прикрашати ялинку залишилася тією ж.
Сучасні тренди ялинкових прикрас дозволяють сміливо комбінувати між
собою найнесподіваніші речі, поєднувати минуле з теперішнім, створювати яскраві
та екстравагантні шедеври.
Сьогодні можна придбати новорічні прикраси на будь-який смак, але набагато
приємніше вкласти часточку своєї душі і виготовити її власними руками.

Незабутніх свят. Щасливого Нового року та Різдва!

