
Bernadeta Król – Beti Blue 

 

 

Pani Bernadeta Król Jest artystą rękodzielnikiem 

niezrzeszonym. Dotychczas prezentowała swoje artystyczne 

wyroby na Facebooku.  Ma tam założoną witrynę o nazwie 

„Przedmioty z Duszą”:  

https://www.facebook.com/Przedmioty-z-Dusza-Sprzedam-

zrobie-1549208238741696/?fref=ts  

Działalność pani Bernadety to: 

Rękodzieło - drewno, plastik, styropian, szkło, wydmuszki,  

malarstwo oraz dekorowanie przedmiotów (różnych) 

Przedmioty te mogą stanowić dekoracje mieszkań, biur, lokali 

gastronomicznych i innych pomieszczeń. Są to:  

Obrazy, pudełka, świeczniki, doniczki, wazoniki, ramy luster,   

- duże wycinanki ze sklejki do postawienia 

- drobne wycinanki - jako ozdoby, wisiory na szyję.  

 

Szczególnie urokliwe są wykonywane przez Panią Bernadetę wycinanki ze sklejki, które 

wykonuje ręcznie wyrzynarką mechaniczną 

Aby wykonać te cudeńka potrzebny jest pomysł, wzór, sklejka 4 lub 5 mm, wyrzynarka z 

drobnym nożykiem do wycinania kształtów, papier ścierny, klej do drewna biała farba 

akrylowa czasami drucik i małe wiertełko 

Na sklejce wykonuje się dany wzór, który następnie jest wycinamy uważając na palce. 

Po wycięciu trzeba wyszlifować papierem ściernym, najpierw grubszym a później 

delikatnym, żeby wypolerować powierzchnię.  

Tak przygotowane drewniane elementy maluje się farbami akrylowymi: najpierw 

brzegi/krawędzie a później całe powierzchnie. Białym kolorem zawsze maluje dwa razy. 

Po wymalowaniu znów używa papieru ściernego, żeby przetrzeć brzegi i całą 

powierzchnie. Jest to specjalna technika przetartej farby. Częściej zostawia się 

pomalowane w całości. 

Zdobienie tych przedmiotów to ręczne malowanie, albo technika Decoupage polegająca na 

naklejaniu wzoru np. z papieru i pokryciu go wieloma warstwami lakieru tak, aby wtopił się 

całkowicie i nie był wyczuwalny przy dotknięciu. W zamyśle ma on wyglądać jak 

namalowany. 

Technicznie takie zdobienie polega na naklejaniu na odpowiednio spreparowaną 

powierzchnię taką jak: drewno, metal, szkło, plastik, ceramika) wzoru wyciętego z papieru 

https://www.facebook.com/Przedmioty-z-Dusza-Sprzedam-zrobie-1549208238741696/?fref=ts
https://www.facebook.com/Przedmioty-z-Dusza-Sprzedam-zrobie-1549208238741696/?fref=ts
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lakier
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drewno_(technika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metal_(materia%C5%82oznawstwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szk%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tworzywa_sztuczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ceramika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papier


lub serwetki papierowej i innych używanych przez artystkę tajemniczych materiałów. 

Posługuje się Ona mediami pozwalającymi postarzyć dany przedmiot np. przez stworzenie 

na nim charakterystycznych pęknięć. 

 

 

Pani Bernadeta przy pracy 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Serwetka&action=edit&redlink=1


 

 



 

 



Tych dzieł przybywa tak dużo i szybko, że nie sposób ich wszystkich tutaj zaprezentować, 

dlatego zalecane jest częste zaglądanie do wspomnianej wyżej stronki internetowej na 

Facebooku. 

 

Każdą z tych wszystkich prezentowanych powyżej rzeczy Pani Bernadeta może 

powtórzyć na zamówienie klienta, lub wykonać na indywidualne zamówienie wg 

sugestii klienta.  

 

Nie jest to pełny obraz talentów i zainteresowań Pani Bernadety. Jej malarskie spojrzenie 

potrafi wychwycić piękno otaczającego nas świata. Ze szczególną wrażliwością dostrzega 

piękno chmur o każdej porze dnia i roku. Na naszej rachowickiej stronie internetowej 

umieściliśmy Jej dwa albumy chmur. W tych albumach występuje pod pseudonimem Beti 

Blue, a to niezwykłe zainteresowanie spowodowało, że nazwano Ją „Panią od chmur”. 

 

Zapraszamy do obejrzenia obu prezentacji: 

Rachowickie chmury w zdjęciach Bernadety Król (Beti Blue – Pani od chmur) 

 

Rachowickie wiosenne chmury Zdjęcia wykonane przez Bernadetę Król ( Beti Blue – Pani od chmur 

http://rachowice.eu/wp-content/uploads/2014/01/Rachowickie-chmury2.wmv
http://rachowice.eu/wp-content/uploads/2014/01/Rachowickie-wiosenne-chmury-Zdjęcia-wykonane-przez-Bernadetę-Król-Beti-Blue-Pani-od-chmur2.wmv

