17. zadání / PVV + 3.- 4.ročník

středa 10.3. 2021

Vzor
CO BUDEME POTŘEBOVAT?
čtvrtku A4
jakýkoli papír na skicování
tužku
vodovky/anilinky
štětec, vodu, hadřík
permanentní mikrofix nebo tuš
a dřívko

Pojďte si navrhnout vzor, dekor, který by se mohl tisknout třeba na látku nebo na tapetu.
Z látky s takovým vzorem by se pak mohly šít třeba batohy, penály a peněženky, povlečení,
závěsy, bundy... Nebo by se tím mohly potisknout obaly sešitů a diářů, hrnky a misky, propisky,
nebo třeba snowboardy a lyže. Jelikož většina z vás ráda kreslí zvířata, budeme vzor tvořit právě
z nich.
Vyberte si zvíře. Můžete si vzít k ruce atlas a inspirovat se fotkami
nebo kreslenými ilustracemi.
Na skicovací papír si zvolené zvíře nakreslete. Zkuste si ho
z různých stran. Kresbu si co nejvíce zjednodušte - stylizujte.
Cílem je, aby zvíře bylo rozpoznatelné a zároveň abyste ho
dokázali nakreslit mnohokrát téměř stejně. Nesnažte se tedy
o encyklopedickou ilustraci.
Když už své zvíře umíte, vemte si čtvrtku A4.
Začněte zvíře kreslit u dolního okraje.
Nedělejte zvíře příliš malé, potřebujete zaplnit celý papír, tak ať se
příliš nevyčerpáte! Větší tvary se také budu snáze vybarvovat.
Přidávejte další zvířátka za sebe, dokud nezaplníte celou plochu
čtvrtky.
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Teď můžete celou kresbu obtáhnout permanentním mikrofixem a tužku opatrně vygumovat.
Pokud nemáte permanentní fix, raději tento krok nechte na konec, aby se vám linky nerozpíjely při
vybarvování.
Vybarvěte zvířátka vodovkami. Zde je zas lepší postupovat odshora dolů, abyste si rukou
nerozmazávali vybarvené části. Začněte světlejšími odstíny a postupně můžete některá místa
ztmavovat. Doporučuji, abyste si předem zvolily 2 až 3 hlavní barvy a k nim třeba jednu na drobné
detaily, které se budou stále opakovat.
Po úplném zaschnutí barev
obtáhněte obrysy mikrofixem
nebo tuší (pokud jste to
neudělali už před vybarvením).
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