Modelovaná busta (bysta)

Dnešní téma je, jak je patrné z nadpisu, modelovaná hlava. Slovo busta je výraz pro
prostorové (modelované) ztvárnění něčí podoby, většinou pouze hlavy s rameny a části hrudníku.
Ne celého těla. Jistě jste viděli mnoho modelovaných bust, z různých materiálů. Ve škole máme
sádrové busty, které zkoušíme kreslit. Na budovách jsou občas busty slavných lidí, kteří v těch
domech bydleli, ve školách jsou busty slavných studentů nebo prezidentů. Ale v galeriích, tam
těch bust můžeme vidět asi nejvíce.
Modelování busty, tato sochařská disciplína, se považuje za tu náročnější a je třeba již mít
s modelováním velkou zkušenost. Někdy se s tím však začít musí a je jasné, že to nejdřív nejde a
člověk se postupně učí modelovat lépe. Při modelování hlavy nám jde o podobu člověka, kterého
modelujeme. Autor modelované busty si zvolí, jestli bude modelovat spíše realisticky, to znamená
hodně věrně, aby si byl člověk hodně podobný nebo jestli bude pracovat více “volně”. Při této
práci jde sochaři především o vymodelování hlavy, která má vnitřní duši, aby na ní bylo vidět co si
myslí nebo jak se cítí. Povrch nemusí být uhlazený, ale hodně hrbolatý, jako z kůry nebo šupin.

K vytvoření věrné lidské hlavy je zapotřebí dobře znát lidskou anatomii, vědět o lidské lebce jaké
má proporce, jak lze lidská hlava rozdělit, kde se nachází oči, ústa a ostatní části.

My si to ale dnes jen vyzkoušíme. Jaké to je, jestli zvládneme udělat něčí podobu. Jako
materiál použijeme modelínu nebo modurit, záleží jen na vás, co máte doma a s čím raději
pracujete. Zkuste vymodelovat malou hlavičku, která se Vám vejde do dlaně, nemusí to být žádná
velká hlava, která by nám spolkla hodně materiálu… A nejlepší je modelovat podle předlohyvyberte si proto nějakou známou osobu- herce, zpěvačku, politika. Je to jedno, jde jen o to, že
modelovat hlavu a její podobu si úplně vymyslet je o dost těžší než modelovat něčí podobu.
Já přikládám odkazy na videa, ve kterých uvidíte různé postupy modelování. A také své
dvě vymodelované hlavičky, schválně jestli poznáte, komu patří.
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Mějte se krásně.
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https://www.youtube.com/watch?v=64bpcvDM4Ug
https://www.youtube.com/watch?v=YxZEA5eOIOU
https://www.youtube.com/watch?v=NK4BE22Io2U
https://www.youtube.com/watch?v=LyYM8SgatOI
https://www.youtube.com/watch?v=mY_jZTdzl7c
https://www.youtube.com/watch?v=R-qBjq0iQKI
https://www.youtube.com/watch?v=osZTTVp2gg0

