Výtvarný obor – Ateliér II. Ivana Sedláčková
6.11.2020
1.skupina ( 5 a 6 let, třída čtvrtek 16.05 – 18.20)
Dnes se podíváme na barvy podzimních listů, jsou všude kolem nás,
září a stromech, padají na zem, kde tvoří měkký koberec. Pár si jich
vezměte z procházky domů, budeme je potřebovat k práci .
Výtvarný úkol : Akvarelová technika a míchání barev, šrafování
tužkou.
Námět : Barvy podzimních listů
Pomůcky a materiál : Podložka ( noviny, igelit), vodové barvy
(vodovky, anilinové barvy), štětec, tužka, kelímek s vodou, hadřík.
Pracovní postup :

Připravíte si pracovní plochu. Na čtvrtku položíte lístky a kousek od
kraje listů je obkresluje. Listů můžete mít víc než je na fotografii, nebo
různorodější tvary.
Další krok :

Vybíráte si odstíny barev, které se vám líbí, při vymíchávání barvy
použijte dost vody, dávejte barvy vedle sebe a nechte je, aby se
mísily, vzniknou vám tak krásné odstíny.
A pokračujeme :

Tužkou volně šrafovat kolem listů, někde víc, někde méně, kde jsou
listy blíž u sebe, tak se kresba může i propojit.
Po obkreslení listů tužkou opět pracujete s vodovkami, na zbylých
plochách opět zapouštíte a mícháte barvy a pozorujete zajímavé
barevné odstíny. Úplně nakonec tužkou dokreslíte strukturu listu.

Obrázek se vám určitě povedl a pošlete mi fotografii svojí práce .

2. skupina ( 7 – 10 let )
Výtvarný úkol : zvládnutí akvarelové techniky, míchání barev a
vrstvení barev
Námět : barvy podzimních listů
Pomůcky a materiál : Podložka ( noviny nebo igelit), vodovky,
anilinové barvy), štětec, tužka, kelímek s vodou, hadřík
Pracovní postup :

Připravíte si pracovní plochu. Vybíráte si a mícháte různé barevné
odstíny, barva je hodně vodová, na ploše může tvořit loužičky,
přidáváním barev k sobě se vám promíchávají.

Pak si na barevnou plochu obkreslíte listy, můžete kreslit i do
mokrého podkladu.

Vrstvení barev – vyberete si barvu, a vybarvujete plochu kolem listu,
barva je také řídká, a bude vám prosvítat namalovaný podklad,
obrázek bude živější, než kdybyste plochu vybarvili jednolitou hustou
barvu. Já si vybrala černou, ale vy pracujte s barvou, která se vám
bude líbit. Listy vám z plochy pěkně vystoupí.

A nakonec dokreslete strukturu listu suchým pastelem, pastelkami
nebo hustou vodovou barvou a tenkým štětečkem.

3. skupina ( 11 let a více)
Vyzkoušíte si něco nového, doufám, že se vám bude technika líbit. A
to i žákům, kteří nemají moc v oblibě suchý pastel.
Výtvarný úkol : Kresba suchým pastelem do mokrého podkladu
Námět : List ( vybrala jsem vám dobře známy námět, abyste se mohli
soustředit na techniku)
Pomůcky a materiál : Podložka, čtvrtka, tužka, suché pastely, štětec,
kelímek s vodou, hadřík, list.
Pracovní postup :

Připravíte si pracovní plochu a list, který budete kreslit. Dala jsem list
do rámečku, líp se odhadne, jak hodně budete kresbu listu zvětšovat.
Tužku držte volně, netlačte na ní, a negumujte, nechte na papíře
všechny čáry, aby se papír gumou nepoškodil. Až budete mít zlehka
nakreslený list, budete pokračovat pastel, kterým vyznačíte strukturu
v listu, jednou nebo dvěma barvami.

Štětcem namočeným ve vodě přejedete přes kresbu pastelem.
Při vybarvování listu postupujte po jednotlivých ploškách, které na
listu máte, dáte na plochu štětcem vodu, a do mokrého podkladu
kreslíte pastelem. Moc na něj netlačte, aby se papír nedrolil, kde
zatlačíte moc, nevadí, pokračujte v práci . Barvy dáváte vedle sebe i
přes sebe, a barevnou plochu, která vám vznikne, můžete ještě
upravit štětcem.

Nakonec domalujete do ještě mokrého obrazu detaily listu. Můžete
kresbu opět upravit štětcem a vodou, a nebo už pastel neroztírat.

Technika kresby pastelem do mokrého podkladu je rychlá, příjemná a
také efektní.
Hotové práce vyfoťte a pošlete na – forestoak@seznam.cz, děkuji
I.Sedláčková

