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Rajzoljunk együtt!
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A nyomdai szerkesztést Marosi Csaba végezte.
Nyomdai 87.ám:

Az óvodások még örömmel rajzolnak, az iskolában aztán egyre kevesebben maradnak
meg a képzd'múvészkedés mellett. Nehezen megy a látvány pontos rögzítése, amikor
pedig szabadon kellene képet alakítani, egyre több gyerek akad akinek "nem jut eszébe
semmi."
Ebben a két dologban szeretnénk segíteni, amikor bemutatjuk a dr. Münnich Ferenc
krt-i gyerekek útját ötödikt61 nyolcadikig, hogyan tanulnak meg egyre pontosabban rajzolni, és hogyan készítenek közben érdekes képeket.

A kötet használata
Kiadványunk technikai lehetd'ségei nem tették lehetd'vé a színek használatát, de feladataink legtöbbje szinesben is megoldható. A feladatok úgy követik egymást hogy ébren
tartsák az ábrázoló és komponáló kedvet. Az egyes feladatok mellé választható hasonló vagy eltérő jellegű feladatokat a kiegészítő részben közöljük. Néhány feladatunk játékkal indítható, ezeket a harmadik részben ismertetjük.
A kötet természetesen használható rajziskola céljaira is, vagy kreatív gondolkodásfejlesztő kör számára, a megfeleld' feladatok sorbaszedésével.

A feladatok jelzései:

Természet utáni tanulmány
Technikai tanulmány
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Szerkesztőrajz
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Kompozíciós feladat
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Kaptam egy szép vízfestékkészleteL Festeni kéne
valamit, de semmi nem jut eszembe! Ráadásul most
a festék is ráfröccsent a papírra. Megpróbálom lemosni.
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Á, ez így még rosszabb; ebb61 már nem lesz képi
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Bár, mintha itt ..
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fgy, ni! Már kész is a kép, csak a címet kell aláírni: A
trombitáló elefánt.

©

Ua épp semmi nem jut eszünkbe, vizezzünJc fel egy papírlapot, fröcsköljUnk rá vízfestéket, temperát vagy tust,
nyomjunk rá egy másik lapot! Ha 87.éthúzzuk, tónusok, színek felh6it kapjuk, amikbe már csak bele kell látni
valamit
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Lehet, hogy csak néhány vonással
adunk tartalmat a képnek, de át is dolgozhatjuk az egészet. Azért próbáljunk meg minél többet meg6rizni
eredeti szép felületeinkb61.
A

Megpróbálhatjuk megismételni valamelyik képünket, mos~ már teljesen rajzeszközeinkre hagyatkozva.
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Különös mesevilág bontakozott ki el6z6 képeinken. Miel6tt kutatóutat tennénk ebben a világban, ismerkedjünk meg rajzeszközeinkkel!
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A ceruza

A puha ceruzák (B-6B, 1) sötét nyomot hagynak, könnyen maszatolódnak, nehéz radírral javítani a rajzot A javításhoz puha,
gyúrható (Monopol) törl6gumit használunk. Puha ceruza segítségével gazdag tónusú, "fest6i" képet fejleszthetünk lel.

A kemény ceruzák (H-6H, 3) világosabb szürke nyomot hagynak, kevésbé maszatolódnak, radírral könnyebben javíthatók, bár a
ceruzahegy okozta bemélyedést a radír sem tünteti el. F6leg mtiszaki jellegtI rajzokhoz használjuk.

Készítsünk egy tanulmánylapot, amely bemutatja a ceruza technikai lehet6ségeitl

Fejlesszünk tónusskálát vónalkázval
Fokozatosan egyre több vonalrendszer kerül egymásra, egyre er6sebben
nyomjuk rá a cerWát

Satírozva, ahol a felület nem különül
el vonalakra.
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Keressünk egyéb tónusozási módokat, álljanak
össze tónusaink különféle apró jelekb611

Tervezzünk egy képet ezekb61 a felületek-

b6111
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A rajztollat is hasonlóképpen használhatjuk -a satírozás kivételével. Határozottabb, keményebb képet ad.

' ..

,, .
!.

•'

.

-

-

'

·_

„

\' ....

[IJ
Próbáljunk meg els6 képünkhöz hasonló mesevilágot teremteni anélkül, hogy a véletlenre bíznánk magunkat! Az erd6ben,
mez6n, parkokban kis termések, növényi részek gazdag formáit rajzolhatjuk meg. Nem az a fontos, hogy rajzunk a modell
pontOs mása legyen, hanem, hogy sok kis részletet tartalmazzon. Ha bizonytalanok vagyunk, inkább vázoljuk fel nagyon hal1-ányan a látványt, csak azután er6sítsük fel a vonalakat, de ne szokjunk rá a radírozásra! A helytelen vonalat látva tudjuk
meghúzni a helyesel

'
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Rajzoljunk ágakat! Figyeljük meg, hogyan változik az elágazások után vastagságuk, milyen "ágvilla" típusokat taWunk?

Rajzoljunk meg egészben is egy kisebb fát!

0

"Tervezzünk" néhány fát különböz6 vonalvezetéstI ágakkal, eltéró kéregmintázatokkal és lombozattal!
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"Varázsoljuk el" egyik kis tennésünketl Fehajzoljuk az eredeti motívumot Befelé tagoljuk, kifelé gazdagítjuk, majd kiszínezzük: vagy tónusozzuk.
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Játsszuk el ezt a játékot néhány motívummal, de itt
már egy rajzon végezzük: el az összes mtJveletetl Segítségképpen átnézhetünk néhány képz6m4vészeti
albumot vagy növénytani kötetet.
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Így már megtervezhetünk egy igazi mesebeli virágot, fát vagy olyan növényt, amire nevet is nehezen
találunk! .
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Rajzoljunk kitömött maclarakat. esetleg él6 modellnn, alapos megfigyeléssel! Fotóról csak akkm rajzoljunk, ha egyik sem
áll rendelkezésünkre.

Attila nehezen kezdett munkához,
szabadkozott 6 nem "tud" madamt
rajzolni! A kacsa és a gém kissé aránytalan lett, a szalonka lábát rajzolgatva
már mintha megjött volna a kedve, a
, fácánkakas pedig egész jól sikerült.
Persze a következ6 órán sokkal gyengébb rajzok is jó kiindulópontok lehetnek.

· ·· ---
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A1akítsuk át madarainkat is, az elabbiek mintájára! Törekedjttnk a váltautosságral Legyenek könnyed és nehézkes, finom
és durva, egyszfnd és tarka madaraink!
•
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Mesevilágunkba épületek is kellenek. Nézzük meg, hogyan tervezett az
építész egy mákgubóból kiindulva
épületet!

1
Kövessük mi is példáját, alakítsuk át
épületté néhány termésünket!

i
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Már csak az emberek hiányoznak. Űljünk le egy tükör elé, rajzoljuk meg önarcképünketl Hogy pontosabb legyen a rajz, mutatunk
néhány ellen6rzési módot, szabályt, amely nagyjából minden arcra
érvényes, illetve amelyek finom eltérései adják meg az arc egyéni
jellegzetességét, karakterét.

';

Barátunkról profilból is készíthetünk egy rajzot.

Jácint bejelölte rajzán ezeket az ellen6rz:6 vonalakat. Az
arc a homlok tetejét6.l a szemek vonaláig, az orrhegyig és az
állcsúcsig nagyjából három egyenl6 részre osztható.
A pupilláktól húzott függ61eges vonal általában kijelöli a száj
sarkát. Ugyanezt kapjuk akkor is, ha meghosszabbítjuk az orrcimpa szélét az orrnyereggel összeköt6 szakaszt. A két szem
közé szembenézetben általában épp befér egy harmadik. A fül
általában az orr alsó és fels6 része által kijelölt sávban van.

Gerg6 és Béla eltér6 módon oldotta meg a feladatot. Gerg6 mértani formákká próbálta formálni arcát, a tér kifejezése izgatta, Béla pedig a karakterjegyekre összpontosított.
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~ljuk meg modellünket álló help.etbenl Ha jól sikerillt. megpróbdlkozha-

tunk más testhelyzetekkel is. Ha nagyon bizonytalanok vagyunk. lapozzunkel6re
a 76. oldalra, figyeljük meg a test arányait!

@
Utolsó "varázslatunk" következik. Próbáljunk meg alakjainknak
jellemet is adni, gondoljunk arra, milyen szerepet játszanának egy
mesében!
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Együtt vannak hát mesebeli világunk szerepl6i, már
csak el kell helyezzük 6k:etegy képen! Csak?! Hiszen
ez szokott a legnehezebben menni! Hogyan rajzoljuk
fel 6k:et, hogy ne ásítsanak nagy üres terek közöttük?

Egyszertisítsük le motívumainkatl

A Szahara vadásznépének sziklafestményein nincs háttér.

Helyezzük el alakjainkat hasonló módon!

Egy másik képen takarásos helyzeteket figyelhetünk meg.

Hozzunk létre mi is ilyeneket!
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A tér jelzésének legegyszertlbb formája. ha egy alapvonallal elválasztjuk
az eget a fölclt61, és erre állítjuk alakjainkat.
/Hajnalka. a szemléletesség kedvéért.
részletesebben ábrázolta alakjait./

Utrehozhatunk takarásokat is.

Az egyiptomiak el6szeretettel jeleztek néhány méteres térmélységet szabályosan többszörözött figurákkal.

16

Ha nagyobb teret ábrázoltak, több
alapvonalra sorakoztatták az alakokat,
mindent alegjellemWbb nézetb61 mutatva be. Több néz6pontot is vegyítettek.

Az alapvonalak a talaj domborzatát is
jelezhetik.

Úgy is ábrázolhatjuk alakjaink:at,
hogy ami messzebb van, azt kisebbnek
rajzoljuk. /fermészetesen az alapvonalak közét is!/

17

Az alapvonalakat el is hagyhatjuk. Itt
csak a fennsfic széle és a hegyek gerince jelez hasonlóL/

j
1
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1

14
-.Válasszuk ki, melyik kifejezési mód áll legközelebb hozzánk, melyikben érvényesülnének leginkább alakjaink! Szerkesszük meg képünket! CélszenI el6ször a nagyobb háttérformákat felhelyezni!
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-:e~"Ünk most egy kis kirándulást a valódi térbe! Agyagból, gyurmából, vagy liszt és só fele-fele arányú keverékéb61 min::i.z;,anmk /Utóbbit egy napig pihentessük, és ha eközben túlságosan meglágyul, adjunk még hozzá lisztet és sót!/

~fü!tázás el6tt tegyük próbára tapintásunkatl Mintázzunk meg bekötött szemmel egy fejet! Mivel nem látjuk amit csiná-

---<-. rákényszerülünk a karakteres formakezelésre.

R~ egy kis formatanulmányt! Mintázzunk
:~tes jelleg4 formákat! /Gömbölyll, szögletes,

xsszúkás, zömök stbJ Sima, finoman vagy durváb~ szabályosan vagy szabálytalanul mintázott./

Helyezzünk magunk elé két ellentétes formát. készítsünk közéjük átmeneteket.

®

Válasszunk magunknak egy címet, amely lehet6sé5et nyújthat a kontrasztos mintázásra! /Szegény le;ény harca a sárkánnyal, A kóró és a kismadár stb./
:>e ha megtetszett a korábbi elvont mintázás, akkor
általánosabb címet is választhatunk. Fonnák harca,
:zillentétek kertje stb. Készítsük el szoborkompozíciófnkat! őrizzünk meg minél többet eredeti formáinkJ!ól, felületeinkb61!
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A

,11,
Ha egy modellt pontosan szeretnénk megrajzolni, el6ször csak nagyon halvány vázlatot tehetünk fel Innen juthatunk el, fokozatosan er6söd6 vonalakkal, a helyes rajzhoz. Ez a bizonytalan rajzolónak nagy nehézségeket okozhat. Ahogyan a gyakorlatlan vitatkozó hangereje fokozásával igyekszik meggy6zni partnerét, ugyanazt az érvet ismételgetve, a kezd6 rajzoló is
úgy érzi, ha er6sen bevési a vonalakat, biztosan helyesebb lesz a rajza. El6ször tehát meg kell tanulnunk a helyes vonalkezeléstl Rajzoljunk egy kis - mértani testekb6l álló - kompozíciót, "fokozatosan er6söd6, vállból rajzolt, lendületesen végighúzott vonalkötegek" segítségével!
Miért kell vállból rajzolnunk? Próbáljuk ki, milyen irányokban tudjuk egyenletesen, töréspontok nélkül mozgatni csuklónkat! El6re-hátra könnyedén mozdul, kb. 90 fokos szögben. Oldalirányba már jóval kisebb szögben mozgatható! Az egyenes
vonalak rajzolásakor - ha csak csuklónkat használjuk - zavaró ível6dés jelentkezik. Kör rajzolásakor pedig, a kétféle mozgás összehangolása, sok töréspontot eredményez. A csukló sok kis csontból álló bonyolult ízület, hosszas gyakorlás után tudjuk csak lazán használni. Egyel6re inkább váll- és könyökízületeinket használjuk rajzolás közben! Ha karunkat forgatjuk
körbe, nem érzünk töréspontokat, a könyökízület is simán követi a váll mozgását.
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Barcsay Jen6 rajzán megfigyelhetjük
a látvány utáni rajz elkészülésének állomásait. A fejtet6t még csak a halvány keres6 vonalak jelzik, láthatjuk,
amint kötegekké sanlsödnek az ellen6rzés során.
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A helyes vonalak tehát:
és nem

mtegekb61 állnak

egyes vonalak

:2kozatosan er6södnek

bevésettek

:.:ndületesek

bizonytalanok

t.

-.-égighúzottak

szálkázottak
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'iállból rajzoltak ~ ,..\;:llJ 7

"csuklózottak"

Eleinte csúsztassuk nyugodtan a kezünket a papíron, ceruzánkat csak fokozatosan engedjük rá a lapra. Ha nem tudunk ela görcsös vonalkezelést61, próbáljuk meg bekötött szemmel rajzolni a kompozíciót, vagy kérjünk meg egy gya:©rlottabb rajzolót, segítsen a kezünk vezetésében, aztán fokozatosan engedje el. Ha egy készség rosszul épült ki, nehéz
::Szakadni t6le. Az is segíthet, ha bef6ttesüvegre selyempapírt feszítünk ki és erre próbálunk rajzolni.
~dni

Els6, görcsös rajz.

Csukott szemmel.

Felszabadultan, lendületesen.

/\

,28,
/\

,29\
/\

,30,
Ha már szépen megy a vonalképzés,készítsünk magunknak egyszertI kis modellt! Ragasszunk egymásra néhány eltér6 tónusú papírlapot! /Miel6tt rajzolni kezdenénk, készítsünk egy
"vonalskálát", ismételjük át, mit tanultunk a vázoló vonalakról!/

21

/\

,31,

El6ször rajzoljuk fel csak úgy, "érzéssel" a legnagyobb lapot! Ügyeljünk arra, hogy rajzunk jól kitöltse rajzlapunkat!
Ez így túl kicsi.

Ez pedig túl nagy, szinte kinövi a lapot. Nem marad hely az esetleges
aránykorrekturára.
j

·.
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Mérjük rá a vízszintes oldalt a
függ6legesre. Valóban ennyi lesz a
fennmaradó rész? Nem, kissé túlnyújtottuk. Húzzuk meg a helyes
vonalat!

Húzzuk meg a kisebb téglalap két oldalélétl Ha jól rajzoltunk, a sarokpontokat összeköt6 egyenes vízszintessel
bezárt szöge a modellen látotthoz hasonló kell, legyen!

NézzUk meg, hol van a következ6
él az alaplap feléhez képesti

A méréshez egyel6re használhatunk segédeszközt is, ceruzánkat, de ezzel csak az alapélt forgassuk le, a fennmaradó rész
arányát szemmértékkel állapítsuk meg! /Részletesebben lásd a 27. oldalonJ
Kés6bb fokozatosan le kell szoknunk a segédeszközökr61, inkább csak az ellen6rzéseknél használjuk 6ket.

ii

Ha a fels6 vízszintes élt is berajzoljuk, megkaptuk a kisebbik téglalapot. Ezeket a vázoló vonalakat
k1ssé mindig túl kell húznunk. Egyszertibb bel6lük levágni, mint utólag hosszabbítgatni, a sarkok is
szebbek lesznek!

Döntsük el, hol bukkan ki harmadik lapunk oldaléle! Természetesen meg kell
rajzoljuk a vonal láthatatlan részét isi

Így építgetjük tovább mttvünketl

Az utolsó oldalél kissé távolabb van, itt célszenI ellen6rizni az alaplap szélét61 való távolságot is, vagy azt, hogy milyen
messze van a fekete téglalap és az alaplap széle közötti távolság középvonalától!

22
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Láttuk. milyen sok lépést kíván ennek az egyszertI kis beállításnak a megrajzolása. A jó rajzk:észségtf gyerekek persze
~ méricskélnek ennyit, könnyedén felteszik a vázlatot, azután finoman módosítanak az arányokon. Akinek azonban túl
:a:ánytalan lett a rajza, kezdje újra, valamennyi lépés betartásával!

T

A tónusok felrakása el6tt ismét rajzoljunk egy vonalskálát, majd
~el" a vonalakat, alakítsuk tónusskálává!
·
"Ha nehezen ment, rajzoljunk újra egy kis kompozíciót, gyako-

::::!juk rajta a vonalak eltüntetését, "kivezetését"!/

~

A tónusozást kétféleképpen végezhetjük.

1

1

1

k

etl

=~sítjük a lapok körvonalait olyan sötétségig,
,__,.,íyennek a lapokat látjuk.

Ezután "kivezetjük", finoman eltüntetjük az oldalvonalakaL /Ezt amódszertkés6bb a kisebb részletek megoldásakor használjuk./

A másik módszer szerint először kiválasztjuk a

:!.ssötétebb lapot, adunk neki egy közepes er6ssé;! tónust A második legsötétebbnek halványab-

=~ az alaplapot épp hogy csak érintjük. Aztán
=~san felerősítjük 6ket a végleges sötétsé-

;f.$. ügyelve: túl ne szaladjunk valanielyikkel!
•Ezt a fokozatos fejlesztést kell alkalmazzuk ké~~a bonyolultabb látvány felépítésénél!/
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Készítsünk magunknak egy "bonyolultabb" modellt, amely már kilép a térbe. Hajlítsuk be úgy egy papírcsík két sarkát,
hogy a hajtásvonalak a lap alsó sarkaiból induljanak! Tegyük magunk elé egy azonos anyagú alaplapra! Modellünk szélessége 5-10 cm legyen! /Ez azért fontos, mert a rajzolónak mindig a modell nagyságának három-ötszörösére kell ülnie a
látványtól. Ha egy nagyobb modellt teszünk magunk elé az asztalra, nem tudjuk átfogni egyetlen pillantással. Ha kisebb,
közelebb kell hajolnunk, hogy lássuk az apró részleteket. Márpedig amint megváltoztatjuk testhelyze~t, máris másutt
látjuk a lap felhajló sarkait!

Els6 térbeli modeliünknél kövessük ismét lépésenként a vonalvázlat
kialakulását!
El6ször feltesszük eredeti csíkunkat, a modell
"befoglaló formáját". Megállapítjuk a hajtásvonalak eredeti csúcstól való távolságát, illetve a függ6legessel, vízszintessel bezárt
szögüket.

. Eldöntjük, hogy a függ6legeshez képest mer:!re, milyen szögben futnak a "fülek" vonalai!
t

1

Az alsó vonalakat a vízszinteshez viszonyít. juk.

Ellen6rizzük újra az arányokat, mert hajlamosak vagyunk túlzottan ábrázolni azt, amit tu.dunkl Tudjuk, hogy a fülebt Iehajtottuk.
Emlékszünk eredeti helyzetükre. Biztos nem
, emelkedtek fel id6közben?

24

A

i6rmso7.ást kissé nehezíti, hogy itt nem eltér6 anyagok okozzák az eltéréseket, hanem a modell különböz6 részeit ér6

~-5llgarak eltér6 stirtlsége. /A modellt úgy helyezzük el, hogy oldalról érje a fény!/

:..áthatnnk vetett árnyékokat:

vagy elmosódó széllel.

~ persze az árnyékon belül sem egyenletesek a
:2nnsok.

Néhol a vetett árnyék vonalszen1 vékonyságú.

Az ablakkal szemben felhajló lapot kevesebb
fény éri. ÖOámyéka van.

::-:dekes jelenséget figyelhetünk meg a saroknál.
.!;. ,.-~tt árnyék a saroktól kifelé haladva világoso-

:::i, az önárnyék sötétedik.

25

A felhajló fül fényt szór maga alá. Az ilyen
visszavert fényt reflexfénynek nevezzük. /A reflexió -latin kifejezés - egyik jelentése: visszaver6dés, visszatükrözésJ

Készítsünk újabb vonalvázlatot, de ne er6sítsük fel a vonalakat, ha túl sötétre sikerültek, lapjára fordított radírral halványítsuk le 6ket! Tegyük fel a legsötétebb helyekre a tónusokat, azután vagy a fokozatos fejlesztés, vagy a vonalak kiengedésének módszerével oldjuk meg a tónusos ábrázolást! Ha nem tudjuk eldönteni, melyik felület a sötétebb, hunyjuk le egyik
szemünket, a másikkal kissé hunyorítsunk, így jobban szétválnak a hasonló tónusok!

Ellen6rizzük, nem "lóg-e le" valamelyik vonal,
azaz nem rajzoltunk-e valahová feleslegesen egy
vonalszertI vetett árnyékot?

26

·.-~egy újabb papírcsíkot, hajlítsunk bel61e kis hengert! Miel6tt modellünket megrajzolnánk, ki kell gyakoroljuk a

~ellipszisek vonalvezetését!

~_:mljunk tele egy lapot fokozatosan er6söd6

~-~el, körökkel! /Kés6bb
i·:~ ö bemelegít6 rajzokat!/

is készíthetünk

.;_::-„J:sunk szembe magunkkal egy hanglemezt,
-:::"-l: :fokozatosan fektessük lel Rajzoljuk meg a fo-

--. -~sitotJ A kör egyre keskenyebb ellipszissé alaL Ügyeljünk, hogy a nagytengely vízszintes
.Cf;-;u, próbáljuk meg eltalálni a kistengely röviL.i::sének mértékét!

~magunk elé tartott ceruzánkkal is ellen6rizhetjük. Jelöljük ki nagyu]unkkal a nagytengely látszólagos hosszát a ceru:z::„ aztán fordítsuk függ61eges helyzetbe! Mennyivel kisebb a kistengely? /Arra persze ügyelnünk kell, hogy a mérés köz:c ne változzon ceruzánk: szemünkt61 mért távolsága. Ezért kell nyújtott karral végeznünk a mérést! Egyik szemünket
:._yjuk le, mert másképp két ceruzát látunk! A ceruza vízszintes helyzetét kis "billegtetéssel" ellen6rizhetjük./

?7

Lendületesen húzzuk a vonalakat, nehogy "krumplit" rajzoljunk"!

Ne álljunk meg a nagytengelyek végénél, mert "szilvamagot"
kapunk"!

"Forgassuk be" a végeket!

Vigyázzunk, ne billenjen el a nagytengely!

Ha a hanglemez bels6 körét is megrajzoljuk, úgy
találjuk, mintha kissé hátracsúszna. Hát persze, a
lemez messzebb lév6 része kisebbnek látszik.

Ha egy papírlapot behajlítva tartunk magunk elé,
ugyanezt tapasztaljuk. Ez az oka annak, hogy a kis
kör nagytengelye látszólag hátrébb csúszik.
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i

".:'"~\.~kis hengerünkhözl Rajzoljuk meg, milyennek látjuk felülr61, illetve ha szemmagasságunkba emeljük! Azaz
*"!:· ;~ézeti és felülnézeti képét!

1

=·~::·z-zzük most magunk elé a hengert, vázoljuk fel újra az elölnézeti képet,
Jtt:: ::.eiyezzük rá az ellipsziseket! Az alsó, mivel jobban rálátunk, kissé öblöill::c. ~fuiél nagyobb a modell, annál nagyobb az eltérés.

2 ::J közel van hozzánk egy nagyobb henger, az "elölnézeti kép" is torzul.
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Ellen6rizzük újra rajzunkat! Nem véstük be egy vonallal? Nem sz.álkáztunk? A harmadik henger csak látszólag van helyesen rajzolva. A halvány vázoló vonalakra er6sen oda van téve a végleges. Ez nem fokozatos fejlesztés eredménye. Nem
lógnak le az ellipszisek? Helyesek? Vízszintes a nagytengelyük? Nem d61t el a henger? Nem csuklóból húztuk a vonalakat? Nem túl hosszú? Nem túl széles? Nem használtunk túl vastag vonalkötegeket? /Az utóbbi Iµba a legkevésbé zavaró.
A gyakorlás során majd fokozatosan leszakülnekJ

Rajzoljunk meg egy csíkos papírlapból hajtott
hengert is! Figyeljük meg, hogyan stII'lisödnek a
szél felé közeledve a vonalak!
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Hogy tónusos rajzunkat könnyebb legyen elkészí-

teni. állítsuk hengerünket egy vele azonos anyag'ból készült kis képsíkrendszerbel A háttér
. . „izmntes" vonalait úgy tudjuk pontosan megrajzoJni, ha megfigyeljük a pontok helyét, ahol elttinnek a henger mögött /a látszólagos metszési
pontokat/, megfigyeljük a vízszintest61 való elhajlás mértékét! Nagyon fontos, hogy pontosan rajzoljuk meg helyzetüket, másképp a vetett árnyékok
rossz helyre kerülnek, arányaik eltorzulnak!

Figyeljük meg modellünkön a papírcsíkon már
egyszer rögzített fény-ániyék jelenségeket!

Andrea kinagyított két sarkot, ahol ismét megfigyelhetjük a háttér-el6'tér "t6nusváltását."
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Vegyük ki a hengert a képsíkrendszerb61, rajzoljuk meg különböz6 megvilágításban!

Álló bengerünkön az ellipszis
nagytengelye mindig vízszintes,
azaz mer6leges az oldalvonalakra.
. Ha lefektetjük a hengert, a nagytengely ismét mer6leges lesz az oldalvonalakra.
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Hogyan építhetjük fel rajzunkat?

Próbáljuk meg eltalálni a henger oldalvonalának

Tegyük fel halványan az ellipszist, majd figyeljük
meg: mennyivel van magasabban a hátsó ellipszis!

~iz.szintessel bez.árt szögét!

/

Mennyivel csúszik el oldalra?

Állítsunk be egy összetettebb látványt, három hengert! Készítsünk
vonalvázlatotl Ügyeljünk, hogy az
alapellipszisek távolságát helyesen
rajzoljuk meg. ·Megkönnyíthetjük,
ha el6ször megrajzoljuk külön három kör fokozatos ellipszissé alakulását!

/
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A beállítás megrajzolásakor el6ször halvány tömegvázlatot tegyünk fel!

Majd az egyik hengert kissé pontosítjuk.

Most már ehhez viszonyítva rajzoljuk meg a másik két hengert! Figyeljünk a takarási pontokra,
arányokra!

Végül újra ellen6rzünk, pontosítunk! Csaba jelzésszertlen néhány tónust is felrakott, de nem tüntette el a vonalakat, épp csak jelezte a térbeliséget!

Rajzoljunk meg egy hosszabb papírtekercset különböz6 helyzetben!
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~fire kell

vigyáznunk?

-"~g köveblünk kell a láthatatlan vonaJakat is,
!Iásképp könnyen elcsúszhatunk pár millimétert,
!:! ;:z a kis pontatlanság már elég ahhoz, hogy raj::-J:: zavarossá váljék!

1-

~kell rögzítenünk a spirálok közötti távolságokat, a lát"11:!!::·- arányait!
-. =z:~íik párhuzamosan az alsó és fels6 éleket!

"--:e szabad rögtön követnünk a vonalak futását, el6ször pontos
=:egvázlatot kell fejlesztenünk! Amikor már a szalag éleinek
·,..;; követjük, keressük meg a látszólagos ellipszisek nagyten~·· ;:t, pontosan állapítsuk meg öblösségíiketl /Magunk elé tar. ~ánkkal keresgélhetünk/
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A szabálytalanul tekered6 csíknál különösen fontos követni a láthatatlan vonalakat, helyesen megrajzolni az úgynevezett
"negatív foltokat". Valóban ilyen karakterd üres részeket látunk a formatömegen belül?

A

3

A hengereken a tónusok függ6legesen csak kevéssé változtak. Apapírszalagon is viszonylag könnytI
volt felderíteni az árnyékvetés logikáját. A gömb soJ4cal gazdagabb tónusjelenségeket produkál. Tegyünk
ki magunk elé egy fehér lapra egy
pingponglabdát, figyeljük meg a
keletkez6 ön- és vetett árnyékokat,
reflexfényekell

Ha három gömböt állítunk egymás mellé, tovább
bonyolódik a dolog.

36

26
Ha átnézzük az eddigi rajzokat láthatjuk, hogy a különböz6 egyéniségek milyen eltéró vonalkezeléssel dolgoznak. Raj2ker6teljes, vagy visszahúzódó, elvont vizsgálódásra hajlamos, vagy inkább érzelmi beállítottságú személyiségekról val.mak. Próbálkozzunk most különböz6 tónusozási módokkal, keressük meg az egyéniségünknek leginkább megfelel6t
~ hos87.abb-rövidebb vonalkákat, pontokat, különféle rácsokat. Követhetjük a fonna felületét, vagy egyetlen
:dcyba húzhatjuk a vonalakat. /Persze a látvány tennészete is beleszólhat választásunkba./

37

Új modellünk, az üveg, újabb problémát vet fel. A henger és a gömb is szimmetrikus forma volt ugyan, de viswnylag
egyszertI vonalakat kellett szimmetrikussá formálnunk. Az üvegek oldalvonalai sokkal bonyolultabbak.

Segíthetünk magunkon befoglaló formákkal, a
hajlatok pontos átvetítésével, illetve a hajlatokhoz
illeszked6 körökkel.
/Utóbbiaknál persze nagyon pontosan kell megállapítanunk a körök középpontjainak helyzetét és a
sugár nagyságát!/

Hogy tisztáhajöijünk a nyak formáival, rajzoljuk
meg kinagyítva isi

38

."1:me.k nehezen megy a tömegvázlat fejlesztése, állítson két üveget egy körlapra, amelynek elt1tte meghúzta ádóitl /Azt
• id6t, amelyre a két üvégefállítjuk, húzzuk ki ert1sebbenl/ Rajzoljuk körbe a lapon álló üvegeket!

{
Elt1ször felülnézetbt11 rajzoljuk
meg a beállitástl Vegyük el a két
üveget, és rajzoljuk meg a lapot egy
"normál" néz6pontbóll
Tegyük vissza az üvegeket a helyükre, rajzoljuk meg újra a kört az
üvegek aljával!

Fordítsuk el finoman a kört, vegyük el az üvegeket, rajzoljuk meg
ismét a lapot, majd állítsuk vissza az
üvegeket! Így is rajzoljuk meg,
éllent1rizzük a kibukkanási pontokat, a negatív foltokat!

/
,-(

\

Most már- tisztázva a látvány szerkezetét-, pontosan megrajzolhatjuk
a két ftveget

39

Rajzoljunk meg egy szemmagasságban elhelyezett zsúfolt forgástest beálUtást!
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Próbaképp ismételjük meg filctollal vagy rajztollal is. Milyen lesz, ha javítás nélkül tesszUk fel a tömegeket?
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..-;g bmszú ideje rajzolunk már látvány után, dolgoztassuk meg ismét a képzel6er6nketl Játsszunk egy kis kompozíciós
jllá:oC Állítsunk össze forgástestek elöl és felülnézeti képeib61 kompozíciókat, ahol a színeket, tömegeket, formákat, tó-*at próbáljuk meg kiegyensúlyozni egy csíkon!

~:ressiink jeleket, amelyek kiegészíthetik kompozícióinkat,

-· --------„..........„„. *. .....

--~

.
f

vagy szakadjunk el teljesen eredeti motívumainktóll

41

Román annyira megkedvelte ezt a módszert, hogy egész sorozatot rajzolt

Képz6mtivészeti albumokban találhatunk segítséget munkánkhoz. Megfigyelhetjük az egyes fest6k eltér6 kompozíciós
módszereit!

Ozenfant /Ozanfan/ kompozíciója
forgástestek és gitár jeléb61 épül.

Kassák Lajos síkidomokból szerkeszt

42

Chagall /Sagall/ mintha egy álmot rögzítene.

....._adni

Tlrjllt vilm
tanuhn6nyainkboz! Tegylntki magunk elé egy almát és egy burgonyát. Az újabb nehéz.._ ajelend. boaY .,.- meg bll 6Jlapftsuk a IZflK tdnusértéteit. másrészt a szabályos testek után nem lesz hatáw •pJDllllt • ..,..._. IU>a l6tjut a test ferd6a feléot tartó a&n~gét. rajzunk csak akkor adja vis81.8 a tátvánYt,
··--~1Dmea*.úiy6bit.
Azalma ..,_cr lobll aydzzflk sablonol belat~etf

Pedig így látjuk!

Ha a sl.ár alja elUinik a sumünk el61. a vonalakat
be kell vezetnOnk a láthatatlan UShözl
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Ha eddig még nem tértünk át a fokozatos tónusfejlesztésre, most feltétJen meg bU tegyak. Fdleg, megy atvnJI r.cményt is szt'J'elnénk készíteni a Játványról. Ett& sokan i<\egenkednek, pedig voltak6pp kOnnyebb a tónusok felbonMa. A
cerw:ával sokáig VODalkázgatunk, hogy eltUntessUk a lelógó vonalakat, itt egysmtlen doszlalbatjut a konlur bela'J fel6t
vizes ecsettlnkkel
· ·, ··
TegyUnk fel el687.Öl' haivány .ecsetvAzlatot. Figyeljük meg a legvilágosabb szfnN:ct, alapozzuk le. velük az ep ~
Er6síts0k fel a inegfelel6 résuket, az0kat is, ahová árnyék vet&litl
Kezdjünk egyre több barnát, feketét keverni szfneinkbe, fesmtt át az ámy~kos helyeket. Természetesen 'eme.tisebt,' tcrUletekn11van87.Ó. /Kis próbapapfron prdbálgassuk az árnyalatokat!/ Ha valahol td1 en1sen feUOk fel az ám)'Qot. nJOIDjuk
ki a vizet tisztára mosott ecseU1nkb61, ezul itatbatjuk visS7.a a felesleget! Temprival is vissmtebetjak a vilqosabb színe..
ket, de vigyázzunk, csak a szükséges vastagságban!

Következ6 feladatunk során egészen finom tónuseltéréseket kell
rögzítsünk! Hámozzuk meg a terméseket, rajzoljuk meg a letekereda
szalagot, a vágásvonalakatl Ha marad id6nk, vágjunk kis nyomófor- mákat, és vízfestékkel készítsünk
nyomatokáL

Vagy egyttk meg az almát, közben rajzolva a fogyatkozó gyümölcsöt!

44

Kövertez.6modellOnt11\jmlúakór még mebb ~Jsa sablont kell legyc1znOnld

..
A csigákat általában fJrV raizoliulc:

Modellünk arányai azonban másfélék. Figyeljük meg jól az el-

téréseket!

31djuk meg tónusc>san is a feladatt, rajzoljuk meg a csigaházat ldlóibözc1 help.etbenl ·

•
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@]
Készítsünk tanUlmánylapotkagylókról, csigákról, spirálvonalban futó S7.8lagokróll /Cémera ~a 35. oldaJraf
Hogyan ellen6rizWk a subálytalanul hajló papírlap Játs7.61agos ellipsziseit? Hogyan vázoltuk a fekv6 hengereket?/

A csigaházakat finoman elcsiszolhatjuk egyik oldalukon, vagy ab1akot törhetünk rajtuk, így bels6
szerkezetüket is tisztázhatjuk.

46

§)
A kagylók ntjz.olásator újabb nehézségbe Utközank.

Hajlamosak vagyunk sablonosan
megoldani a vonalak raj7.áL

Pedig így látjuk!

Rajzoljunk egy sorowotl

Aki tisztába jött a dologgal, akár egy hegynek is
=.egtervezheti kttlönböz6 nézeteiL

47

Eddigi tapasztalataink alapján egyéb térbeli idomokat is tervezheUink. Célszertt egy nagy henger ~b61 kiindulni.
Gondoljuk végig, hogyan kell kimets7.eni beh1le, vagy hozzáépíteni, hogy megkapjuk a kívánt fonilát! Tónuso7Jssal fejezhetjük ki a térbeliséget

Oldjuk megint egy si.abadabb komponáló játékkal a szigorú természet utáni tanulmányokat! Ol-

vassuk el Lorca versét:
"Csigahéjat hoztak énnekem.
A tenger mappája.

Benne éneket

Habbal telik meg színig a szívem,
árny s ezüst halak úsznak lelkemen.
Csigahéjat hoztak énnekem."
Rajzoljunk, fessünk szabad kompozíciókat csi-:
gákról, kagylókról, a tenger alatti világról, vagy

próbáljuk meg viss:iaadni a vers szavait!

48

37
fatiigi modelleinken ich1nként nehézséget okol.Ott egy-egy hajló sfk követése, a drapéria red6it azonban még ennél is bo-

..,.,tabb szabályok igazgatják. Fejlesszünk fokmatosan tömegvázlatot. Az. alul futó vonal$at stJran ellen6rizzok segéd-

1llÍllZiIIleseil! A lefelé esc1 vonalak fUgg6legestdl való eltéiéseit is pontosan kell megfigyeljük:! VégUI a tónusok pontos
.Páével tehetjük: plasztikussá rajzunkat.

49

Nézzük, hogyan oldotta meg feladatát egy felvételire kész016, jó rajzkészségd tanulói

Ez pedig Barcsay Jen6 munkája. /Az Ember és
drapéria e. kötetMJ/

Próbáljuk meg fekete lapon, fehér krétával
"fordítva" is felhordani a tónusokat!

Jó er6próba a csíkos drapéria. Nagyon pontos tömegvázlatra van
sztikségünk, hogy végig tudjuk követni a láthatatlan vonalak futását!

50

3"a DW' ennyit dolgoztunk a drapériával, próbál_1* ki az anyag sajátos lehetaségeit! Hogyan tud-,
1*lk. textilszobrokat készíteni? Milyen témákat,
Jt:lyen alalátási módokat kfnál ez az anyag? Dróttartóvázat is készfthetflnlc szobraintnak, de
:riélkOl is dolgozhatunk.
·

»

Sz.obruntat giJ>BZbe mártva szilárddá tehetjük, ti-

~jük.

~pozíciókat tészíthetflnlc síkban vagy térben is a tlmára.
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Ideje, hogy megraJZoljunk egy csendéletet. RendezzOnk be egy beQlftást, világítsuk meg egy JámpávaU /A természetes
fény gyorsan változik./ A kétsur negyven perces rajzórán csak a legjobb rajzolóknak sikerOlhet a.ép. befejezett k6pet rajzolni, a többieknek meg kell elégedniflk egy jó tömegvázlauaJ, és az egész kép tónusos vúolúa mellettegy-t6t befejezett
részlettel. Amit nem é.rtfink,,azt kinagyítva értelmezzflk!
·

~öhet els6 komoly vizsgánk, a kéz. Egy csendélet
edényei lehetnek kissé pontatlanul megrajwlva, a
néz6 - nem ismerve a modellt - nem jön rá apróbb
tévedéseinkre. A kezet azonban mindenki elég
gyakran látja ahhoz, hogy rögtön észrevegye a
rossz helyre került ízflleteket. Tegyflk ki magunk
elé egyik kezünket, nyugodt, félig zárt helyzetben.
Rajzoljuk meg a f6 tömegeket, helyezzflk el a kéz
karakterét megadó apró eltéréseket!
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r.a.-rrtz

m.én, vagy rOntgenfelvételen tanulmányozbatjUk a csontok illeszkedéseit
•-IDlJath"lk az ujj mintúatát, vagy cérnával betekert ujjWJkaL

~jobban kitapasztaljuk a fonnát, alakítsuk át kezünket dnSt, cs6 és doboz kézzé!
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Angelika dróthálót rajzolt kezére.

Rajzoljunk különbözl1 kézmozdulatokat!

54'

OJdjukmega tónusokjelmevelisl

Meg181lultuk megrajzolni az ívelt vonalú tárgyakat, de mit tudunk kezdeni új tudásunkkal? Készítsünk egy képet a kéz témája! Rajzolhatunk egy t&ténetet, néhány képkockában.
Vagy egyetlen képbe sarltve.
Megrajwlhatjuk kezünk ámyképéb61 a kis versikét: "Ez elment vadászni.„"
Más mozdulat árnyékát is megrajwlhatjuk. beleláthatunk valamit

Átváltoztathatjuk kezünket egy mesebeli lény kezévé vagy gép-kézzé.
Látvány utáni rajwt aJaldtbatunk át valami mássá. és persze még sok mindent csinálhatunk.
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A szögletes testek tanu1mányo7.ását kezdjük mindjárt a legnehezebbet· abol legink4bb szembetdnnet bib6int ·,a tock6vall Ha bimnytalanok vagyunk, kezdjük a szembené7.etrajmval. Innen mozdftsukki ·épp csak annyira·· hogy kibukkan·
janak az oldalsó, fels6 lap vékony sávjai. KeressUk meg a sarokpontokat! Hol )átjut dket a vfzszintesbez, fOggd1egesboz
képest?
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•ra:z:at úgy maaunt eJ6 a tock*, hogy a fel-

asója egyenes meghossmbbftása legyen a

· · · ftlggaleges élnek. 82U pontosan egyen-.zt a két elfonlulcS lapot!
· Délességénekme~ segítségOI
lillllqK ceruátat. Mérjat meg a ftlggateges
ia &•sut lel Állapítsuk meg, mennyivel kes-..=ae·· IZ oldallap!

lilD a vú.szintessel bedrt SZOgét könnyebb
--:iiai:ü." ha megnézzat, mennyivel van ma-

llllíill.ma hátsó sarok az elUls6néU

·:.;z iítsak el kissé a kockát, a speciális néz6pontok után rajzoljuk meg természetes helyzetben!
_·'"!k fel halványan a tömegvázlatot! Húzzuk meg a középs6 filgg61eges élt! Ezután két úton haladhatok. Vagy a két
· filgg6legest, vagy a két alapélt rajzolom meg.

2!1esebbnek látott oldal mindig kisebb szögben fordul el, a hátsó sarok mindig a szélesebbnek látott oldal fölött lát-
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A továbbiakban ne tömör, hanem drótból készUlt
kockát használjuntl Rajzoljuk meg néhány helyzetben, ellen&izzot a vonalak látszólagos mets7.éseitl Leleplezi hibánkat az els6 és a hátsó lap
látszólagos metszési négyszöge. Dyen arányúnak
látjuk?

Elleru1rizhetjUk a kocka szélességének, magasságának arányál

A bels6 arányokal

58

A bels6 ellen&zési pOntokon kívUI még egy móds7.errel ellen~
ri:zbetanJc. Tudjuk, hogy a párhuzamosok a horizonton látszólag
11wtnznat. A kocka púbuzamosai is. TegyUnk magunk elé néWny méternyire egy nagyobb /legalább félmétertW drótkockátl
"Vagy egy dobozt/Rajzoljuk meg az eddigi ellen&z6 módszerek
Jeg{tségéveI. de dgy, hogy b6ven Dl818djon helyünk a kocka két
oldala melletti Vázoljuk mögé durván a hátteret isi Fogjunk egy
spdrgát. feszítsük ki magunk elé, hoSS7.abbítsuk meg vel~ a kocb vf7.szintes éleit! Egyik ujjunk az alsó - középsa saroknál tartsa a spárgát! Most emeljük a feisa sarokhoz, ismét igazítsuk az
,élhez. Ebhez másik kezünket is emelni vagy sUllyeszteni kell. Ta1álunk azonban egy pontot - közelitve vagy távolítva egyniástól
fogásunkat a spárgán -, ahonnan nem kell elmo7.dítani kezünket.
Itt van a kocka párbuzamosainak találkozási pontja, a távpont.

Hmszabbítsuk meg kockánk éleit, rajzoljuk meg a távpontokatl
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Rajzoljuk meg kockánkatkülönböz6 helyzetekben, de el6bb keressük meg a távpontokat! /Mindig a szemmagasságunkban keressük!/

Van olyan helyzet, ahol csak az egyik távpont fér rá a képre.
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Ha szemMI n67.zut a kockát, csak egy Jávpontot

taWunk.

11

A kocka átlói is a szemsikunkon taláJkoznak. Ezzel is ellen6rizbeUlnkl

Ha dgy érezzut, P.l megy a kocka raj1.0Jása. te.gyUnk egy próbát. AllftsUk kockánkat egy körlap~ amelynek meghdztuk át16itf Ha jól rajzoljuk·
meg a kockát, a sarkok a megfeleld átlcSJaa terulnek.

60

.Y új poblémátra koncenmllva könnyen visszaesOetank régi betegségeinkbe.

Csuklózunk,

BevésUnk.

S7.álkázunk.

..·

Kockánk könnyen "kivágja a sar'."
kát".

EldtttjUk.

Túl nagy lesz a rálátás mértéke.

TéglatesUé torzítjuk.

Rossz oldalra rajzoljuk a hátsó élt.

Figyelmen kívül hagyjuk,

„. vagy eltúlozzuk a párhuzamoSt._
összetartását.

el

Ha már rajzoltunk néhány kockát, fokozatosan hagyjuk az ellen6rz6 fonal
hasznáJaiát. Nehogy rögzO'djönl Inkább szemünkkel vagy cetU7.ánkkal keres-

géljUk az iránypontokatl
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Rajzoljunk testcsoportot. jelezzük a tónusokat isi

@
Daraboljuk fel képzeletben kockánkatl Szabályos, az oldalélekkel párhuzamosan futó vágásokat
ejtsünk!

Andrea "érd a teret", de elragadta a csonkolás láza, nem figyel eléggé a párhuzamosokral
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Zoli csat az els6 beUJt csonkolta, a nagy "B"-t. a
tObbit asszerakta.
.

I·

Ha egy t.árgyat le akarunk gyártani, I?Ontos tervmjzot kell készítsünk róla. RajzunlcnU'méretbdnek. szemlélet.esnek kell lennie. Állítsuk tárgyunkat a képs1krendszerbel
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Rajzoljuk meg az elöh oldal- és felUlnézeti ké:;ieket, majd terítsük szét a lapokat!

?
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l"':·ire1 I.
~gkaptuk

a t.árgy pontos "dokwnentációját".

Ezt az ábrázolási módot nevezzük axonometrikus
íbrázoJásnak. Axon = tengelyJ
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Kaptunk egy rajzot, Jáván~ vagyunk, hogy nézhet ki az ábrázolt
tárgy.

Rajzoljuk meg úgy a felülnézeti képet, hogy a derékszögben távolodó
oldalakat 45 fokos szögben távolítsuk, nagyságukat pedig felezzük
meg. A többi él nagysága nem vál-

____
I

.__~___.____.[ /_;

tozik.

Állítsuk a közelebbi élre az elölnézeti képet!
t

Majd a bal oldalra az oldalnézetitl
Vigyázzunk, itt már a mélységgel is
s7.ámolnunk kell! /Ezt bonyolultabb
testek ábrázolásakor minden képnél
meg kell tennüpk. Ilyenkor célszen1
egy másik lapon kis vázlatokkal keresgélni a formát./
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Most már be tudjuk fejezni a rajzot.

Hogyan nézne ki ez a tárgy a valóságban? Rajzoljunk róla képet a korábban megismert távpont alkalmazásával!
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Ezt a rajzolási módot távlati, más szóval perspektivikus ábrázolásnak nevezzük. A perspektíva a reneszánsz nagy találmánya, mélyebb megértése komolyabb geometriai jártasságot Jáván, most tehát csak néhány egyszen1 szabállyal ismerkedünk meg, amelyek segítségével aztán bonyolultabb képeket is szerkeszthetünk.
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Korábban már említettük, hogy a párhuzamosok a horizonton látszólag találkoznak. Az "A" és "B" testek párhuzamosan
helyezkednek el, így éleik közös távpontba tartanak. A "C" test kissé elfordul t6lük, így élei más távpontokban találkoznak.
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Ha a tárgy teteje szemsíkunk fölé emelkedik, az
élek ugyanúgy közös távpontba futnak.
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Ha pontosan szemben van velünk, egyetlen távpontban, a f6pontban találkoznak. Ez a nézet a központi vagy centrális perspektíva. Rajzunk egy érdekes
szerkesztési lehet6séget is szemléltet. Ha folyosónkba kövezetet szeretnénk rajzolni, az els6 négyzet átlóját meghúzva kijelölhetjük a további - rövidül6 sorok
helyét is. Ahol az átló metszi a t6lünk távolodó éleket, ott kell meghúzni a következ6 vízszintes élt!
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Az átlók fogják kijelölni~ gd1a magasságvonalának alappontját is.

Segitségflkkel kereshetjUk meg egy távolód6 lap
feler.Ovonalát.

®

Szerkesszünk eddigi tapasztalataink alapján ösuetettebb tá'beli form4katl
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Ha feiidézzfllt laribbi tanulmányainkat. ívelt formákat is tervezheUJnk. A 87.elke.utést végezhetjük köm1vel, vonalzóval
vagy aabadk6zzel. sdgordan. vagy csak bou.ávetdlegesen alkalmazou perspektivikus móds7.erekkel.
·
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l'értanulmányaink utánjátsszwlk egy tis kompadcids játékot k0rz6vel, vonahóval, az eltolás módszerét alkalmazva!
Egy-két kép elkészítése után a sm átvitt értelmében is megrajmlhatjuk az eltolás /elrontAs/ címszót.

'··
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Ismerkedjünk meg egy érdekes kompozíciós módszer alapjaival! Lantos Ferenc a négyzet és a kör bels6 osztásaival. egymásra illesztésével állított el6 jeleket.

Keressünk mi is szabályos jeleket, emeljük ki &et kttlön sorokba!

. -·l1

Tervezzünk változó sorokat!

f
l

j

~

Ha rácsrendszerbe helyezzük a jeleket. újabb hatások jelentkeznek.
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A rácsot is variálhatjuk.

-55•
Aki érdekesnek találja a módszert, keresse a könyvtárban Lantos Ferenc Építsünk együtt c. kötetét!

Iompozícióink készítésekor véletlenszen1en is próbálkozhatunk, de sokkal er6teljesebb hatású képet kapunk, ha néhány
_ szen1 szabályt terjesztünk ki az egész rácsra. Címszavakat is feldolgozhatunk. Csend, mozgás, lendület, stb.

Lantos Ferenc: Grafika 1973.
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Ha nagyobb bels6 vagy kf11s6 taetntjzolunk, a tömegvázlat felrakása uW. meg kell keieSSOk a Wvány távpontjait. tisztába kell jönnOnk a púbummosok rendszerével!

Ha már jól megy a dolog, próbáljunk meg kUlönlegesebb néz6pontokat keresni!
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Utolsó nagy próbánk következik, az emberi test. Miel6tt önarcképttnket megrajzolnánk, nézzük át újra a 13. oldalon bemutatott ellen6rz6 módszereket! Tegyük fel a f6 tömegeket. majd rajzoljuk meg a finom eltéréseket! Van, aki el6ször a karakterfonnákat helyezi el, azután el~n6rzi, hogy térbelileg helyes-e a rajz, de szerencsésebb, ha el6ször kissé mértani testté
egyszen1sítjük a formát Ebb61 bontjuk ki kés6bb a finomabb részleteket
_,
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Rajzoljuk meg egy tanulmánylapon arctlnk, vagy modellttnk arcának részeit!

'

. Felsd ajkunk általában kevesebb
fényt kap.

Figyeljük meg, hogyan simulnak a
szemhéjak a szemgolyóra, hol ér a
szivárványhártya a héjakhoz, hogyan változik helyzeUlk az elforduló fejjel?

Az orrmegformálásánálkiindulhatunkf6 tömegének-és az orrlyukak
karakterének-pontos rögzítéséMI,
vagy az orrhegy és a cimpák kis
gömböcskéib61.
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Jobban megértbetjOk a látványt, ha
m6rtani formákká egyszerdsítve is
megrajzoljuk néhány mozdulatban.

Rajzoljuk meg tónusos önarcképOnked Az óra kétszer negyven
perce nem elég egy részletes munka
elkészítésére, Eszternek is meg kellett elégednie a jelzésszera tónusoz:ással. Ha teljesen befejezett
munkát szeretnénk rajzolni, állítsunk be otthon egy lámpát, és szánjunk rá négy-öt órát!

Rajzoljuk meg arckifejezéseinketl

~v'.; {At:)~t~
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61
.....-

Játsszunk kicdt mcunkkal. póbáljunk ki néhány
tónusodsi módot!
-

NézzOk, hogyan oldotta meg ezt a feladatot Laci,
aki nem a "jó rajzolók" közfil való. A7. mc

mtöme-

ge kissé pontatlanul van feltéve, a részletek sem
megoldottak, mégis jól érzékelhetjük az eltér6 érzelmeket. filctollal tónusozott önarCk6pe pedig
igen en1s hatúú:
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Összehasonlításképp nézzUkmeg a
felvételire készüla Tamás •.•

és a tizenhárom éves Dllrer önarc:.irepét.

/
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Az egész alak megrajzolása el6tt ismerkedjünk meg Barcsay Jen6 - az emberi test arányait bemutató- rajzaival!

"Richer francia anatómus törvénye a hét és fél fejhosszúság. Felülr61 kiindulva egymás után kell rámérni a testre a négy fels6 fejhosszúságot, az ötödik egység mérését azonban már egy fél fejhoszszal magasabbról kell elkezdeni, így nem nyolc fejhosszúságú lesz az alak, hanem hét és fél fej- ·
hosszúságú, vagyis fél fejhosszal rövidebb. A fels6 végtag méréseit az ujjperceknél kezdjük. Egy
fejhossz egyenl6 a kéz és a csukló hosszával, a kéz
maga háromnegyed fejnyi.
A hét és feles beosztásnál, amennyiben az arányok ennek felelnek meg, sokkal egyszen1bb a
nyolc teljes fejhosszúságra alapított mérés, mert itt
a fej hosszát egyszeraen egymás után kell rámérni
a testre nyolcszor.

- Ezek az arányok persze csak általános érvényl1ek, modellünk jellegzetességeit épp az eltérések adják meg.

Minél fiatalabb modellünk, annál nagyobb a feje
a testéhez képest. Ezt a különbséget mutatja be
Barcsay mester egy 10 és egy 14 éves fiú arányait
ábrázoló rajzán.
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Állítsuk, vagy ültessük be modellünket /el6bbi fárasztóbb számára, utóbbi nehezebb feladat a rajrolónak/ valamilyen kevéssé speciális helyzetbe. Rajzoljuk körül lábait krétával, hogy rövid pihen6k után vissza tudjon ülni eredeti helyzetébe.

/
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Néhány alakrajz után gyorsul a tempónk. Tegyünk magunk elé vagy húsz géppapírt! Rajztollal, vagy ecsettel készítsünk
gyors mozdulatvázlatokat, lehet6leg egyetlen vonallal követve a látványt! Egy mozdulatról több vázlatot is készíthetünk,
ne keseredjünk el, ha eleinte a húsz lapból csak kett6, három sikerül!

Rajzoljunk jellegzetes mozdulatokat !

r \)•)p"t
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Rajzoljuk meg modellünket környezetével együtt!

-64•

Vegyük el6 legutóbbi tanulmányrajzai~t, próbáljunk meg képet formálni bel61ükl Gondoljuk el, hogyan k,észítette volna el képét a különböz6 korok mtivésze! Erdekes lenne végigkövetni ezt az utat az 6skortól napjainkig, de erre sem itt, sem
az iskolai órákon nem jut id6. Kezdjük tehát vizsgálódásainkat a tizenkilencedik század végét611
Már Leonardo észrevette, hogy a különböz6 reflexfények módosíthatják a tárgyak szinét, s6t az árnyékok színe is módosul.

"Gyakran láttam fehér tárgyakon a fényeket vörösesnek és az árnyékokat kékesnek" - mondja a mtivész. Az impresszionista fest6ket csak ezek a színmódosulások érdeklik. /Impresszió =benyomás/ Ha impresszionista tanulmányt szeretnénk
festeni, tegyünk fel egy világos akvarell vázlatot, azután a tónusok felrakása helyett /vagy mérsékelt felrakásuk után/ figyeljük meg, és jelezzük a látvány módosuló szfueit!
Ilyen módosulások jelentkezhetnek, ha:
- fehér alapra szfues felület szór fényt, ha
- két színes rest fénye egyesül. /Ilyenkor a kivonó színkeverés szabályai érvényesek. Pl. a narancs és a zöld keveréke sárga lesz./
Az árnyékok általában a test kiegészM színét mutatják. /Pl. egy zöld test árnyékában vörös jelenik meg./

78

'

Cewme másképp járt el. Ö is rögzítette a látvány módosuló színeit, ezekb61 finom skálákat készített. Például, ha zöld és
vörös szfueket látott, akkor megkereste a közöttük elhelyezked6 árnyalatokat, illetve a kék vagy a sárga felé közeled6 értékeket. Ezekb61 az árnyalatokból.építette fel aztán képét, elszakadva a látvány esetlegességeit61.

,.,
Az expresszionista fest6 úgy alakította át a látványt, hogy minél er6sebb érzelmi hatást érhessen
el. Feler6sítette a fény-árnyék ellentéteket, a szinkontrasztokat. El6szeretettel alkalmazott "mozgó" vonalakat, foltokat /Expresszió =kifejezés/.

Ernst Barlach: Lázadás 1922

Emil Nolde: Próféta

"A természetben minden három alapvet6 idom, a
gömb, a henger, a kup szerint alakul" - úta Cezanne egyik levelében, amit néhány fest6 szó szerint
értett A látvány formáit mértani testekre vezették
vissza, mintegy kielemezték a bennük lév6 mértani jellegzetességeket Kockaszení formáikról kubistáknak nevezték el 6ket /Kubus = kocka/ Kés6bb pedig ezt a korai korszakot analitikus kubizmusnak nevezték. /Analizál= elemez/

Pablo Picasso: Horta de Ebroi gyár 1909
Majd a látvány elemeit síkjelekké egyszenísítették, ezekb61 álrtották össze kompozícióikat. /Ahogyan mi is tettük korábban/
:zt a módszert nevezték szintetikus kubistának. /szintetizál = ele1ekb61 összeállít/

Albert Gleizes /Gléz/ 5. sz. tanulmány egy katonaorvos arcképéhez 1915
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Ha elszakadunk a látványtól, nonfiguratív vagy absztrakt - azaz nem
ábrázoló jellegtI kompozíciókat készíthetünk.

Ezt tehetjük a látványról származtatott formák segítségével.

Barcsay Jen6: Képkonstrukció sztirkében 1967

Vagy kivetíthetjük képzeletünk
formavilágát is.

A szürrealista fest6 az álmok mintájára alakítja át a látványL

Franz Marc: Harcoló formák 1914

André Masson: Brocéliande

René Magritte IM.egrit/: A gyógyító
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Próbáljuk meg átalakítani tanulmányainkat a bemutatott alkotómódszerek segítségével!

Analitikus kubista

Szintetikus kubista

Expresszív

Nonfiguratív

Szürrealista
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65
Válasszunk egy verset, amiben emberi alakok jelennek meg! Próbáljuk meg a formák, színek nyelvén visszaadni a vers
lényegét!
·

Gregory Corso: Középkori anatómia
Utassy József: Tél

A fogsor a száj kastély-rácsa.
A nyelv sárkány.

Bent:
szeretőmmel gordiuszi csomóban.
Kint:
Nagy Sándor karddal a hóban!
Öis,
mi is:
ébren!
Ezerkilencszázhatvanhét
decemberében.

A torok tömlöc.

Az orr ijász.
A szem sz6ke lányok tornyocskája.
Az agy 6rszem,
ki tudja szúrni az ármányos Fekete Lovagot!
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Az emberi alak feldolgozásához címszavakat is választhatunk. Például megrajzolhatunk egy különös házat, lakóival
együtt.
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Kiegészítli feladatok
A véletlent sokféleképpen használhatjuk képalkotásra. FrtkskölhetOnk, nyomkodhatunkolyan lapokat, amelyekbe nem látunk
bele semmit, csupán a létrejöv6 színekben, formákban gyönyörködünk. Tust úsztathatunk szét a vizes papíron, vagy zománcfestékeket csorgathatunk egymásba. Másnapra a festékek lassú
keveredése egészen átírja képUnkeL De elrakhatjuk a vízfestések
próbalapjait, vagy a linómetsz6k kis próbacsíkjait, majd néhány
vonással képekké formálhatjuk &eL

Adhatunk egymásnak néhány jelet. A feladat: képbe foglalni &eL
vagy nonfiguratív.

Rajzunk lehet ábrázoló jellegtI
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Becsukott szemmel összefirkált lap is lehet kiindulópontunk.

©
A véletlen alakítja képünket akkor is, ha néhányan összefogunk
egy bohóc ábrázolására. Mindenki készít egy testrészt - a Wbbiekt61 félrehúzódva. Kivágja a papírból, kiszínezi. Amikor összerakjuk a figurát, az eltér6 megoldású részek komikus hatást
eredményeznek.

Ezzel a módszerrel "szömyil" varázslókat, sárkányokat vagy
nagy városokat is tervezhetünk.

8.5

Nézzük át a Csontváry albumot!
Próbáljunk meg emlékezetb61 megfesteni egy képet!
Vagy egy olyan képet, amit Csontváry is festhetett volna.
Esetleg ai egyik kép "folytatását",
vagy egy történetet valamelyik kép
szerepl6ivel. Aztán fessük egy nagy
papírra képeinket, fessünk egy képzeletbeli országot!

A ceruzarajz egyik érdekes technikája az átdörzsöléses /frottázs/ eljárás. Fehér lapot fektetünk különböz6 felületl1 anyagokra, átsatírozzuk,
majd .belerajzolunk. Persze, el6tte
egy vázlaton nem árt végiggondolnunk, milyen képet szeretnénk készíteni.
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Egyéb Technikák
A rajzszén /Égetett szén/
A szénrajz el6nye a nagyobb méret és a gazdag tónusskála. Legjobb ha A/2-es, A/3-as, érdes felüleUJ lapra dolgozunk.
/Például a csomagolópapír hátuljáraJ
A és B sorozatú papírok méretei mm-ben:
AO 841x1189
Al 594x841
A2 420x594
A3 297x420
A4 210x297
AS 148x210
A6 105x108
A7 74x105
AS 52x74
A9 37x52
AlO 26x37

BO 1000x1414
Bl 707x1000
B2 500x707
B3 353x500
B4 250x353
BS 176x250
B6 125x176
B7 88x125
B8 62x88
B9 44x62
BlO 31x44

El6ször a szén hegyével vázoljuk fel a rajzot, majd a szenet laposabbra fektetve rakjuk fel a nagyobb WmegtI tónusokat.
Ez nagyon meggyórsítja a tónusoi.ást. Finom, plasztikus hatást érünk el, ha a papírra tapadt szenet az ujjunkkal bedörzsöljük a papír rojtjai közé, illetve tisztára törölt ujjunkkal, vagy egy puha ruhadarabbal visszaszedjük a felesleget. /Ezt ceruzarajzzal ne tegyük, ott ceruzánk finom járásával érjük el ugyanezt a hatást. A zsíros grafit a papírba dörzsölve nagyon
kellemetlen hatást adj
Ha a munkát befejeztük, a legvilágosabb helyekr61 gyúrható (Monopol) radírral szedhetjük vissza a szenet. Ezeken a helyeken már nem mehetünk át újra a szénnel, mert a gumi apró részecskéi, amik a papírhoz tapadtak, magukhoz kötnék a
szenet, kellemetlen hatást okozva.
A szénport rögzítenünk kell. /A puha cerui.ák rajzát is érdemesJ Fixatív és kis fúvócs6 szükséges ehhez a mlivelethez.
Vigyázzunk ne áztassuk szét a rajzot, de azért megfelel6en nedvesítsük át. Fixatívot legegyszenibben úgy készíthetünk, ha
1/21 denaturált szeszben feloldunk 5-10 dkg háztartási gyantát. /Háztartási boltokban vásárolhatjuk/ Jobb min6ségtI anyagot kapunk, ha öt dkg színtelen sellakot oldunk.

A kréták
/Préselt szén, Pitt kréta/
Simább papírra dolgozzunk. Kissé keményebb hatású rajzot ad mint az égetett szén, de kezelési módja hasonló. A papírra fektetett krétával nagyon pontos egyeneseket húzhatunk.

A tusrajz
Rajztollal eleinte kisebb méreUJ (A/5-A17-es) sima felüleUi papírra /mliszaki rajzlap/ dolgozzunk. A tónusokat az egymásra .
egyre sanibben húzott vonalkákkal, pontokkal, egyéb grafikai
felületekkel mélyíthetjük.
Durvább hatású a tusba mártott pálcikával húzott vonal.

Szalay Lajos: Genezis /1966/

Tussal természetesen ecsettajzot is készíthetünk, s6t ha kis edénykékbe különböz6 szürkeségi fokozatú hígított tust készítünk, vagy híg tussal többször is átmegyünk a sötétebb részeken, tónusos képet is festhetünk.
A fényeket fehér temperával rakhatjuk vissza.
A tus sok technikai ügyeskedés lehet6ségét kínálja. Ha például gyertyával, zsírkrétával vagy szappannal vastagon átdörzsölt papírra egynemtl fekete felületet festünk, majd száradás után visszakaparjuk, linómetszethez hasonló hatású képet
nyerünk.
Ha dextrinoldattal ecsettajzot készítünk, majd száradás után hasonló módon átfestjük tussal, az így nyert lapot újra megsz.áritjuk, majd vízben áztatjuk, az ismét átnedvesed6 dextrin lerepeszti magáról a tust /finom ecsettel segíthetjük is ezt a
folyamatot/ - szintén metszetszertl képet kapunk. Különböz6 sötétségtl tusoldattal tónusos képet is fejleszthetünk, egyre
többet fedve ki a dextrinnel. /Sllniségét jól el kell találni: ha túl sttnl, nehezen kezelhet6, ha túl híg, átüt rajta a tus, illetve
nem dobja le magáról.

A színes ceruza
Szintén kisebb méreUI technika, de megfelel6 türelemmel akár N2-es kép is fejleszthet6. Ehhez a türelmen kívül persze
er6s uijakra is szükségünk lehet, ha élénk színtl felületeket szeretnénk fejleszteni. Nem árt, ha a boltban kipróbáljuk a ceruzát: a túl kemény ceruzák csak halvány színeket adnak. Ilyet ne vegyünk„
Kemény lapra dolgozzunk vele, a félfamentes rajzlap rostjait könnyen felsérti.
A színek egymással finoman keverhet6k, de némelyik kellemetlen hatású, ha egymásra rétegezzük.

A zsírkréta /Olajpasztell/
Hasonló hatású, mint a színes ceruza, de nagyobb felületek megmunkálására is alkalmas. A nálunk kapható készletek közül leginkább talán a Gioconda ajánlható. Ezzel több réteget is hordhatunk egymásra. A gyengébb min6ségd zsírkréták
ilyenkor leperegnek. Az er6teljes színekhez itt is alapos "satírozás" szükséges. Erdekes hatású képet kapunk, ha fekete papírra dolgozunk, vagy ha a zsírkrétával fejlesztett vonalrajzra akvarellel fedünk.

A filctoll
Nehezen fogadták el ezt az ujabb technikát a képz6mt1vészek, a fényen hamar fakuló színei, és érzéketlen, hurkaszertl vonalai miatt. Inkább csak vázlatokhoz vagy olyan képekhez használjuk, amelyeket nem teszünk ki a fényre. Aki filccel szeret dolgozni, feltétlenül nézze meg Bari Károly gyönyörtl filctollrajzait, melyekkel "A varázsló sétálni indul" c. kötetét
illusztrálta.
Filctollal kis méretben dolgozzunk, a flrkaszertlen szinezett felületek helyett használjunk változatos grafikai felületeket,
amelyek alá egynemtlen színezett felületeket is felhordhatunk!
Az egymás mellé "pötyögtetett" tiszta színekkel érdekes optikai színkeveréseket végezhetünk. A messzir61 szemlélt képen az alapszínek szemünkben kevert színek érzetét keltik./
Vigyázzunk, a filc könnyen feláztatja a papírt, ha gyors egymás után többször is végigmegyünk ugyanazon a területen.

A pasztell
Ujabban - az olajpasztellt61 elkülönítend6 - porpasztellnek is nevezik. Tulajdonkéwen átmenet a rajzolás és a festés között, használata pedig hasonló a rajzszénéhez. Simább vagy érdesebb papírra, esetleg keménypapírra vagy farostlemezre
ragasztott vászonra is dolgozhatunk vele.
Legegyszen1bb az az eljárás, amikor a színeket keverés nélkül használjuk, és egymás mellé helyezett színfoltokkal vagy
pontokkal, vonalkákkal hozzuk létre az ábrázolást.
Továbbmenve er6s színek töményebb vagy lágyabb felrakásával, fehérrel-feketével törve-telítve dolgozhatunk. Ujjainkat
vagy egy puha ruhát használhatunk a por papírba dörzsöléséhez, de enélkül is fejleszthetjük rajzunkat.
Végül használhatjuk készletünk valamennyi árnyalatát, az el6z6 két felrakási móddal együtt.
Képünket a szénrajzhoz hasonlóan rögzítjük. Ez sajnos kissé mindig megváltoztatja a színek er6sségét.
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A vízfesték/Akvarell/
Ugy lenne logikus, ha a fest6technikák közül legutoljára ismerkednénk meg a legnehezebb technikával, az akvarellel.
Hogy mégis el6re vesszük annak az az oka, hogy a tempera helyes kezeléséhez feltétlenül meg kell tanuljuk képünket a legáttetsz6bb színekt61 indítva fejleszteni. Azaz akvarellszenten.
Az akvarell f6 vonzereje friss, tiszta, áttetsz6 színeiben rejlik. Festés el6tt áztassuk fel a gombokat, majd nagyon halvány
okkerrel, szinte tiszta vízzel vázoljuk fel a f6 tömegeket!
A képet fejleszthetjük nedvesen - amikor a szomszédos felületeket finoman összeúsztatjuk, vagy szárazon, amikor mindig megvárjuk, amíg a feltett szín megszárad.
Dolgozhatunk apró, szálkáz6 vagy nagy, széles ecsetvonásokkal. Mindig fokozatosan haladjunk a legvilágosabb árnyalatoktól a sötétebbekig! Egy kis lapon próbálgassuk a kikevert árnyalatokat!
El6ször próbáljunk olyan képet fejleszteni, ahol a háttér nagy, világos színfoltjaira egyszen1en ráfesthetjük az el6tér er6sebb szín1I alakjait! Kés6bb már fokozatosan, egyszerre is fejleszthetjük a képet
Az akvarell jól keverhet6 más technikákkal. Rajztollal, tussal, színes ceruzával, zsírkrétával.
Milyen érdekesebb megoldásokat láthattunk például egy akvarell kiállításon?
- Nagyon halvány szürkével festett vonalas kompozíció, közei er6s színekkel egynemlien kifestve. /vonalas jelleg1I/
Fehér zsírkrétarajzra festett akvarell.
Fehér alapon finom, lazuros formák, színek
Sötét akvarell színek temperával keverve.
Finom, egynem1Ien vagy egymásba átt1In6 színekkel színezett alapra festett akvarell, majd ugyanez temperával kiegészítve.
/A tempera természetesen nem lóghat le a képr61, nem lehet ugrás a sötétebb vagy leger6sebb szín1I akvarell és a legvilágosabb, legfinomabb tempera réteg között. Ennek csak valamilyen különleges téma vagy kifejezési szándék adhat értelmet./
Gazdag fakturákat /grafikai felületeket/ alakító ecsetjárás.
Fehér alapra, kemény, száraz akvarellel festett figurák /Zsírkrétaszen1 hatás./
Tussal és ezüsttel vegyített, barna színekkel árnyalt akvarell.
Szürke akvarellel szénrajzszen1 látvány utáni ábrázolás. Nedves akvarellb61 szivaccsal kitörölt világos foltok, illetve ilyen
foltokba finoman beleszálkázott vonalkák.
Tollrajzot hegyes ecsettel finoman kifestve, és persze fekete és színes ceruzákkal kevert akvarellt.

A gouache /gvas/
A gvas eredetileg kis poharakban lágyan tárolt festék lenne, újabban azonban kiszárított formában is használják.
Legegyszen1bben úgy készíthetjük, ha porfestékkel /Háztartási boltokban vásárolható/ azonos mennyiségtI dextrint keverünk össze vízzel, néhány csepp fo~innal olyan stirtirekeverjük, hogy egy konzervdobozba öntve, alját az asztalhoz ütögetve, egyenletes felülettI "gombot" kapjunk.
Bársonyos felülettI, de nem túl jól tapadó színeket ad Az akvarellhez hasonlóan használható, de annál jóval nagyobb fed6 erej1I festék.

A tempera
Az akvarell után tulajdonképpen már semmi nehézséget nem jelenthet. Ügyelnünk kell persze arra, hogy mindig finoman,
akvarellszen1en kezdjük el a fejlesztést, ha túl vastag feketét teszünk fel például, akkor hiába hordunk rá egy világos színt,
az eredeti felület átüt rajta. Vigyáznunk kell, ne nyomjunk ki a tubusból túl sok színt a palettára, mert így hamar elfogy
készletünk. Temperával farostlemezre is festhetünk, ha el6z6leg Walkyd festékkel lealapoztuk. /Célszen1 a lemez mindkét oldalát lekenni, másképp elhajlik./
Ha lelakkozzuk, olajfestékszen1 hatást ad.
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A tojástempera
A boltban kapható tempera nagyobb felületekre /például falra/ túl drága lenne, és - mint mondtuk - nincs is tökéletes fed6ereje. Ezért nagyobb munkákhoz érdemesebb tojástemperát készíteni. Porfestékb61 és emulzióból keverjük ki a kívánt
stlnlséglt festéket Emulziót úgy készíthetünk, hogy egy tyúktojást felütünk, majd a fél héjat mértékként használva, egy
rész lenolajat és két rész vizet adva hozzá, jól összekeverjük. /Igazság szerint még egy rész masztixkence is kellene bele,
de ennek híján is megáll a festék, legalább is nyolc évvel ezel6tt festett képeink még jól tartják magukat a falakon. Vízzel
finoman átmoshatókJ A temperához laposecseteket használunk.

Az olajfesték
A tempera egyeden hátránya hogy a gyors száradás miatt nem lehet sokáig vezetgetni egymásba a szomszédos felületeket, ezt a háttányt küszöböli ki az olajfesték. Legegyszerltbb, ha farostlemezt vagy keménypapírt Walkyddal, vagy olajfestékkel lealapozunk, erre fejlesztjük a képet. Elég sok ecsetre van szükségünk, körülményes lenne minden szín után
ecsetet mosni. /Erre lakkbenzin-hígítót használjunk. A festéket lenolaiial hígíthatjuk, legegyszerltbben úgy, ha egy kis
edénybe úgy mártogatjuk be ecsetünket, hogy ne érjen a széléhez. Nagyobb mennyiséglt festéket célszerlt szemcseppent6be szívott olajjal hígítani. Legyen mindig mellettünk egy tör16rongy, mert a hasonló árnyalatú színek használata között
nem kell feltétlenül ecsetet váltanunk elég, ha kitöröljük. A festék száradását gyorsíthatjuk, ha az olajba pár csepp Siccosolt teszünk.

A linómetszet
A grafikai technikák pontos leírása meghaladja terjede111li lehet6ségeinket, de a mlthelytitkok-sorozatköteteib61 amúgy is jól elsajátíthatjuk ezeket
A linómetszet két fontos tulajdonsága miatt közkedvelt. - Tetszés szerint sokszorosíthatjuk képünket. - A vés6 segítségével
sokkal pontosabb egyeneseket, íveket képezhetünk, tisztábban
választhatjuk el egymástól a foltokat, mint ceruzával.
A linómetsz6 tulajdonképpen úgy alakítja a képét mintha különböz6 vastagságú redisztollakkal rajzolna fehér tussal, fekete lapra. Amit kivés a linóból fehér lesz, amit meghagy: fekete.
Vonalskáláját a különböz6 vastagságú vés6k adják, tónusskáláját pedig a különböz6 stlliiséggel kivésett grafikai felületek.
A metsz6 nagy problémája: hogyan tudja elkülöníteni egymástól a szomszédos felületeket? - A kezd6 kedvelt módszere: Fehér
vonal választ el két fekete felületet - A ceruzarajzot utánzó módszer: fekete vonal választ el két fehér felületet
Lehet szürke a fehér illetve fekete mellett, vagy két eltér6 tónusú szürke egymás mellett
. Érdekes hatású a fehérb61 feketébe lép6 motívum "színváltása".
Hogyan célszerlt elkezdeni a vésést? El6bb finoman véssük körbe a foltokat, azután - ügyelve a rendezett vés6járásra, szedjük ki
a fehér felületeket, mindig a folt közepe felé tolva vés6nket, így
kisebb a kiszaladás veszélyei

QO

®
Tervezzünk olyan fákat, amelyek valamilyen tulajdonságot vagy érzelmet fejeznek kii

®
TalAljuk ki egymás fáiról, mit akart kifeje..u vele raj>.ol(ljuk, majd rajzoljunk a fa alá egy odaiD6ielenelotl

Rajzoljuk meg a fa Wrzsét rajztollal az els6 elágazásokigl Tegyünk fel ecsettel egy kis tust.6csát a tönsbe, majd pálcika vagy

egy kis fuv6cs6 segítségével futtassunk bel<1Je ágakat! Rajzoljuk
meg a fa madarait, állatait isi

@
FOlnlaborban érdekes mesebeli növényeire! készllhetllnk, ha a Dagylrógq, alá helyeuu fo1Dpapúra SZára.z
kis kompozíciót rendezünk, majd megvilágítjuk. Szárítás után még bele is rajzolhatunk tussal.

nővényekMJ

A

112~
Textil és fonaldarabok segítségével is alakíthatunk érdekes növényeket

Ha elmélyültebben szeretnénk tanulmányozni madarunkat, rajzoljuk
meg kinagyítva egyes teslrészeit, a
tollazat mintáit, az egyes tollak szerkezetét!

tünk.
lepresei1 leveiekbaJ, vimgolMJ érdekes madarat

~ Száraz ~ések felhasználásával szobrot is kész!tbe91

Különös alakokat készíthetünk kis dobozok, vászondarabok és gipsz segítségével. /Hát még ha
gézgipszhez jutunk, amivel a törött testrészeket
rögzítik! /Ragasszuk össze a madár vázát a dobozok segítségével, majd vonjuk be a gipszbe mártott
vászonnal! Gyorsan kell cJ<>lgoznunk! Kötés után
temperával ldfesthetjük madarainkat!

Készítsük el madarunk vázát er6s drótból, majd színes fonalakkal sz6.üük be a vázat!

Rajzoljunk mdszaki rajzlapra néhány.madárkörvonalat! Vágjuk ki 6ket óvatosan, egyetlen vágásvonallál! Ha Neoulux sprékkel átfú.üuk a pozitív és
negatív formákat /Közben pálcikákkal szorítsuk
oda 6ket/, érdekes hatású képeket kapunk, gazdag
szín és tónusvilág jelenik meg.

Épületmaketteket is készíthetünk, illetve nagyobb dobozokban elvarázsolt szobákat is alakíthatunk különböz6 anyagok
felhasználásával. Sinkó István tánítványai egész pincehelyiségeket alakítottak át ilyen módon.

A

,19,
Egy lámpa segítségével körberajzolhatjuk barátunk profiljának falra vetett árnyékát Amíg rajzolunk, valakinek forognia
kell a modell fejét, el ne mozduljon!

Fotogrammot is készíthetünk, a 11. feladat mintájára.

G
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Ha folyékony puderrel lealapozzuk arcunkat /vagy egyik társunkét/ különös maszkot festhetünk rá temperával.

Vágjunk ki mllszaki rajzlapból emberi testrészeket, majd ragasszuk fel ~önböz6 mozdulatokban egy másik lapra! Érdekes
papírmetszeteket kapunk, ha nyomdafestékkel áthengerezzük.

Néhány gyerek eljátssza a pók és a lepke karakteresen különböz6 mozgását Ezek után rajzoljunk egy mesebeli lepkét és
egy mesebeli pókoL Ne hasonlítsanak túlságosan földi másaikra, az eltér6 szfuek, formák fejezzék ki a különbséget!

Példaképp nézzünnk meg két madár-ábrázolást!

Az észak-amerikai indiánok "mennydörgés-madara" a földre nehezedik súlyos formáival.

A jávai batik motívum könnyed formái súlytalanW: lebegnek.

-· ·-·------

Jó játékot játszhatunk, ha szó szerint valósítjuk meg Platón hí:es hasonlatát. /Ö a világ jelenségeit az ideális dolgok olyan egyilkú másának tekintette, mintha azoknak csupán egy barlang
3lára vet6d6 árnyékai lennének./ Képzeljünk magunk elé egy
.:Jakot! Varázslót, költ6t, stb. Állítsuk be társunkat egy jellegze~ mozdulatba, majd rajzoljuk körbe egy nagy csomagoló papí::m az árnyékát! A feladat: kiformálni bel61e az ideális alakot!
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Ha egy csomag fotopap:frt véletlenül fény ért, merítsük fokozatosan hívóba, majd rögzítsük. Különös tájat kapunk. amelyet már csa" '- lr„n n~~dteni fekete és fehér tussal rajzolt vagy papírból kivágott alakokkal. ·

Eddigi vázlataink segítségével különös alakokról szóló verseket is illusztrálhatunk. /Rengeteg ilyen szerepel pl. Kiss Anna verseiben./

Ha korábban már kialakítottunk egy elvarázsolt szobát, most készíthetünk bele alakokat is, drótvázra rakott, gipszes vászonnal bevont dobozokból vagy textilb61.

Kis játékosságot vihetünk a fárasztó gyakorlásba, ha párok versengnek, melyik pár tud egyenesebb, finomabb, lendületesebb vonalkötegeket húzni. Egyikük szemét bekötjük, 6 fogja a ceruzát, társa pedig csuklóját fogva próbálja segíteni kézmozgását.
Hasonló módon játsszuk azt a játékot is, amikor csak nyitott szemtI társának súgjuk meg, mit kell rajzolniuk /Pl. ívelt vagy
szögletes vonalakat, házat, sth./.

A vonalak végighúzását egy másik
játékkal gyakorolhatjuk. Rajzoljunk
ösvényt, egymáshoz illeszked6 kövekb61, azután húzzuk végig a "köv ek szélét, hozzájuk simuló
vonalakkal.
Ösvényünk olyan mint egy 6sállat
gerince? Rajzoljuk meg az egész
csontvázat, húzzuk köré a test vonalait. Megrajzolhatjuk a pikkelyek
mintázatát is, majd elszakadhatunk
eredeti feladatunktól, különös állatokat tervezve.
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:
. Ha még mindig vannak problémáink, akár sonnintákkal is gyakorolhatunk.

Kés6bb majd oldjuk a csuklóból rajzolás tilalmát,
kisebb fonnákat így is megoldhatunk, vagy szép
vonalkázott felületeket fejleszthetünk.

Komponáljunk képet a kör és ellipszis témájára! Ki tud több ilyen idomot elhelyezni képén?

Ha értjük már a szalag tekeredéseinek "természetét, mártsunk wsba kis keménypapír téglalapot,
élét megfelel6 helyzetben tartva szép szalagokat
rajzolhawnk.

Törött tojásokat rajzolva érdekes
jelenséggel találkozunk. /Bár a papírcsíkok rajzolásakor is felfigyelhettünk ráJ A törésvonalak fehér
csíkokként jelennek meg egy világosabb és egy sötétebb szürke felület határán. Eleinte nehezen álljuk
meg hogy ne vázoljuk be a fehér vonalat /Ami persze már nem teszi lehet6vé a látvány pontos rögzítését/
Meg kell tanuljunk a vonalak kihagyásával dolgozni, azaz mindjárt a
két szürke felület határvonalait kell
meghúznunk. /Hasonló problémával találkozunk például a pitypang
gömbjének megrajzolásakor./
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Er6sítheti fonnaérzékünket egy kis
tárgy "behálózása". Rajzoljunk át
egy forgástestet ábrázoló fotót testet
ölel6 vonalakkal, aztán rajzoljuk
meg a tárgyat ceruzával! Vonalkázzuk be ismét rajztollal vagy filccel!
Ha jól dolgozunk, a ceruzarajz kiradírozása után is ott marad a modell
látványa.

Próbáljuk meg szabadon feldolgozni a tojás címszót. Bármit rajzolhatunk, ami valami módon kapcsolatba hozható témánkkal.
Sárkány bújik ki tojásából? Egy történet f6szerepl6je lesz a tojás?
Egy verset illusztrálunk, amiben valami érdekes történik a tojás
körül? /Egy ilyen illusztrációból - a Kalevala els6 fejezetében a
tojásból keletkez6 ég és föld megrajzolásából végül 27 méter
hosszú kép keletkezett, a Kalevala teljes illusztrációja. Sohasem
tudhatjuk el6re, hová vezet egy címszó feldolgozásaJ

Tervezzünk különös formájú üvegeket!

Az üvegek szimmetrikus rajzát er6síthetjük a tükörképek címszó feldolgozásával. Osszuk ketté a
képet, és amit az egyik oldalon rajzolunk, rajzoljuk
rögtön a másik oldalon isi Képünk lehet nonfirugatív, vagy figuratív, ábrázolhat egy történetet is.
Es persze kissé el is szakadhatunk a teljes szimmetriától.
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A "tükör" címszó jó fototéma
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-39•
Szép kollázsokat készíthetünk ha színes papírokból vágjuk ki jeleinket, fgy rendezzük &et a lapra.

-40•

Játékot is játszhatunk: adok egy jelet, változtasd meg egyik elemét! En
a válaszodon változtatok, fgy rajzoljuk a sort, amíg ismétlés nélkül bírjuk. Játszhatjuk nonfiguratív vagy
figuratív jelekkel is. Komponáljunk
jeleinkb61 városképet!
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Ha fotókból ábrázoló jelleglI fonnákat vágunk ki, montázst szerkeszthetünk. /Átnézhetjük el6tte pl. Bálint Endre fotomontázs albumátJ

-42•
Montázst úgy is készíthetünk, hogy egy áttetsz6 fehér lapra vagy pausz papírra rajzoljuk át finoman az egyes motívumokat. Így nem kell szétvágnunk eredeti képeinket.

-43•
Jó játékot játszhatunk, ha képz6mtlvészeti albumokból kimásolunk egy képet, majd variációkat készítünk a másolathoz.
Megváltoztatjuk az eredeti színeket, a fonnák karakterét, új hátteret rajzolunk, stb. Ez a játék egyben kompozíciós technikánkat is fejleszti.
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Az ívelt vonalak si.abad feldolgozásához válasszuk címszónak a mozgó vonalat!

Rajzolhatunk egy fát is, gyökérzete köré jeleket,
amelyeket az beszív /strn1södnek körülötte/ a törzs
felfelé szállítja 6ket, a levelekben átalakulnak táplálékból tápanyaggá, visszaáramlanakagyökérzetbe, a virágokban pedig gazdag formavilággá
változnak, majd zárt kompozícióvá tömörülnek a
tennésekben.

Verseket is illuszttálhatunk. amelyekben mozgó formák vagy más jellegd vonalak a f687.elepl&. /Pl. Utassy József: TOzem, lobogóm vagy Apollinaire: Kötelékek e. vem:/

Régi kesztytlt kihímezve alakíthatunk ki elvárázsolt kezeket. Meghökkent6 meséket mjzolbatunk vagy montfrozbatunk.
De fényképeket is készíthetUnk, amelyeknek kezek a f6szerepl6i, kUlönféle helyzetekben.

@
Ha megtetszett az eljárás, bonyolultabb feladat megoldására is vállalkozhatunk.
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Ha pontosabban suretnénk szerkeszteni, meg kell tanulnunk pontos méreteket felvinni aképre! Eddig ugyanis csak úgy,
él7.éssel jelöltük ki például a kocka elforduló éleinek szélességét.
Jelöljük ki a kocka legköulebbi függl1leges élét, majd húzzunk a kocka alsó sarkán át egy párhuzamost a horizonttal. /E7.
lesz az alapvonal/

Forgassuk le rá a kocka élét! /A f6ponttal ellentétes irányba!/
Jelöljük ki a két távpontot, felezzük meg a köztük lévCS távolságot!
Húzzuk meg a kocka legköulebbi függ61eges élét!
A horizontvonalon jelöljük ki a két távpontotl
Húzzuk meg a kocka köulebbi fagg61eges élét!
Húzzunk a kocka alsó sarkán át egy párhuzamost a horizontvonallall /Ez lesz az alapvonaIJ
Felezzük meg a két távpont közötti távolságot, így megkapjuk a f<Spontotl
Forgassuk le a kocka függ<5Ieges élének nagyságát az alapvonalnak a f<Sponttól távolabb esCS részére!
Kössük össze körívvel - a f<Spontba szúrva körz<Snket - a két távpontotl
Emeljünk egy függ<5legest a f6pontb61 erre a körívre!
Szúrjuk körz6nket a kocka felé esCS távpontba, forgassuk le a f6pontra emelt mer6leges és a körív metszéspontját! IMI Ez
a pont lesz a kocka oldallapjának látszólagos nagyságát megadó egyenes iránypontja (i 1). Kössük össze a kocka leforgatott élének végpontját IP/ az irányponttall
Ahol metszi a kocka oldaiélét, ott húzzuk meg a kocka távolabbi függ<5leges oldalélétl
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" mintájára a kocka másik oldalát isi
Szerkesszük meg az el6bbiek

A távmetszés módszere segítségével bonyolultabb idomokat is szerkeszthetünk. Például egy ilyen lépcsGs idomoL Ha tovább akarjuk folytatni a lépcsGt, de alapvonalunk már nem tesz lehet6vé további szerkesztést, húzzunk feljebb egy újabb
alapvonalat!
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@)
Korábbi forgástest-S1.erkesztéseinket elt'Svéve djra megrajzolhatjuk 6ket, most már perspektív térben. A hengerek, ellipszisek S7.erkesztése legkönnyebben befoglaló téglatestekbc51, négyzetekbt'SI történhet.

Könnyen megérthetjUk miért nem esik egybe az
1Jipszis látszólagos és valóságos nagytengelye.
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@
.Árnyékolással már korábban is jel~Wk a testek önámyékát. illetve egy határo7.&tlan vetett árnyékot. Ha meg sz.eretnénk rajmlni a t.estek napfényben vetett árnyékát. meg kell adnunk két
irányt! A napfény beesési szögét. illetve a talajon az árnyékvetés
irányát. Ebbdl a két irányból kiindulva meghatározhatjuk a pózna árnyékát.
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Ha a tetejére egy lapot szögezUnk, le keU vetítsük
függ6legesen a talajra a lap sarkait, majd er.eket
meghosszabbítjuk az árnyékvetés irányába, azután
a sarkokból meghúzzuk a beesési szögnek megfelel6en a fény irányát!

A kocka esetében ugyanígy járunk

el.
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De mi Wrténik, ha nem vú.szintes lapra esik az· árnyék?
Meg kell barmoznunt az árnyék határv--sllrj4t, illetve ennek a siknak a restet met...i vooaJát A PotllDs, lroirei:t
)lOrspektlva, illetve
persu nagyon bon)'Olult dolog. /E7.ekbal az egyn.e,a szabályokból azonban már
egészen bonjtllult látványt is épltbet, akinek jó "férlálása• van. Egyik '7akkllrösllnk például egyBr.er óvodás korában ka·
pou egy luVfllgat6s irlln)'VOL Szlllei nem énettek a lajtoPfllsboz, a szomszéd lány megmwana hogyan kell az "ID'szenlbb
modelletetvolt./
e1kész1teni.
Melyik jel
mit jelent
lcnnyvben.
Gergti egy év nu!lva már mindent meg ludott bajlogabll, ami a
könyvben
Tamás például
túl nagy
fába a
vágta
a fejszéjét:

ám~

Iíre.re,Nézzük.
hogy valamit
oldott meg. BeállllOtt hát egy hasonló
nyeire.
hogyanrosszul
okoskodott:

modell~ és megpnjbált níjönni az ámyélcverés Wrvó-

>
Edrug vuagos, ez a sarok iae veti
árnyékát!

A kü1s6 sarok árnyéka viszont már
túlér a lapon. A széléig mindenesetre meg tudom rajzolni. Ezzel kész a
középs6 lap árnyékolása.
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Nézzük, hova veti árnyékát
az alsó rész "kilógó vonala"?

Itt nem tudom, hogyan menjek tovább. Megrajzolom hát a fels6 rész árnyékát, ezt könny« megtenni.

Modellemen látom, hogy itt valószíndleg egysze.
rden össze kell kötni a két árnyék széls6pontját/P/l
Pf}./, de hogyan tudnám ezt bizonyítani? Kiszerkeszteni?
Nézzük meg, hova veti árnyékát az A B mkasz?
Határozzuk meg egy közbees6 pont árnyékát! Valóban így van, C' pont A' B' szakaszra esik.

Most már megrajzolbatom az árnyékot.
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Dolgozzuk fel szabadon az árnyék cúnszótl
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Gyl1jtsttnk városképeket! Rajzol- ·;
juk meg az irányvonalakat, majd i
építsük tovább a várost!

Legyen új ödelpr6bánk cúnszava: "Palák".
Rajzolhatunk, festhetünk, maketteket készíthetünk, cselekményeket tervezhetünk.

-55•

Ha jeleinket hungarocellb61 vágjuk ki, térbeli kompozíciókat is készíthetünk.

"A pokol térélmény. A mennyország is. Kétféle tér. A mennyors7.ág szabad, a másikra lefele látunk.„ ott az történik, ami
épp nekem kibirhatatlan" - írja Pilinszky János, Terek e. versében.
Tervezzünk bels6 tereket amelyek felidézhetik a néz&en ezt a kétféle élményt! Megrajzolhatjuk, vagy makettet készíthetünk. Cselekményeket is tervezhetünk a terekbe.
-

lOR

Rajzoljuk meg az utca, vagy a lakótelep képét. aztán tervezzuk át aházakat!

Ha valaki nem mer nekivágni a feladatnak, el6sZOr olyan gipszfejet
rajzoljon, amelyet vékony sállal betekertUnkt fgy nem ragad le a részleteknél, nem ijed meg a feladattól.

Jó játékot játszhatunk, ha felragasztunk a lapra egy reprodukciót, aztán megpróbáljuk folytatni a képet.

Másképp is "hamisíthatunk". Alakokat rajzolhatunk egy képbe, vagy kivágott alakok köré építheUlnk új háttereL

Alaposabb tanulmányokhoz elengedhetetlen a koponya rajza. A mozdulatokat a csontváz rajzolásakor érthetjük meg igazán,

11\1\

-62•

Szürrealisztikus fotókat készíthetünk, ha egy kockára többször exponálunk.

Érdekes közös munkához vezet a közmondások feldolgozása. Mindenki megrajzol egy közmondást, aztán felrajzoljuk
egy nagy lapra. Megpróbáljuk kitalálni az egyes részletek jelentését.
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Másik közös képcsinálás lehet6ségét rejti az ablakok címszó.

Mindenki kap egy ablak fonnájú papírlapot, megrajzolja amit "belelát".

Azután az elkészült rajzokat felragasztjuk egy épület homlokzatára.
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Bevezetli játékok
1. Mindenki összekuporodik, a
magnóról felhangzik Orff Cannina
Buranájának er6teljes nyitánya.
Amikor a zene lehalkul, hogy fokozatosan ismét feler6södjék, a magokból, az összekuporodott gyerekekb61 szép lassan fák n6nek, kiegyenesednek, karjaikkal mozognak, mozgásukkal próbálják kifejezni milyen fává változtak, er6s
Wlggyé vagy hajladozó nyúfává.
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2. Mindenki kap egy gombolyag színes fonalat. A feladat: be kell sz6ni a rendelkezésre álló teret, de úgy hogy közben
nem érinthetjük a már kihúzott fonalakat! Aki véletlenül hoz1.áér egy szálhoz, vagy már nem fér át köztük, megáll vagy leül. Most már hozzá is lehet fonalakat rögzíteni. Addig játsszuk míg az utolsó játékos is mózdulatlanná válik!

3. Az. els6 játékot folytatva egyik nyári táborunkban két hétig tartó munkában volt részünk. A fák átalakultak él61ényekké, aztán, végighallgatva a,ml1vet, drarnati1.áltuk a zenéL Maszkokat, jelmezeket terveztünk, az egyes jeleneteket filmre
vettük, majd egy húsz perces összefügg6 Wrténetet vágtunk össze bel61e.
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4. Megtervezett, felépített belS<1 és k0ls6 tereinkbe kUlönböz6 cselekvéssorokat tervezhetOnk:.

S. A mintázás el6tt &zékel<S játékokat játszhatunk. Különböz<S anyagdarabokból vágunk ki párosával apró négyzeteket,
bekötött szemmel párosítjuk t1ket. Pénzt válogathatunk szét, esetleg megpróbálhatjuk felismerni társaink kezét vagy areát,
tapintásunk segítségével. Ha pedig marad még egy kis id6nk, jó játék a "rejt6z6".

A vállalkozó kedvtt játékos jól megfigyel egy padsort. Ezután bekötik a szemét, és meg kell találjon valakit a padsorban.
Közben a padsor tagjai természetesen helyet cserélnek, illetve igyekeznek ruhacserével, frizuraváltoztatással is nehezíteni a kereS<1 dolgát. A tükör címszót bevezethetjük egy kis játékkal. Páronként megállunk egymással szemben, és azt
játsszuk, hogy egy tükör van köztünk, igyekszünk megismételni társunk mozdulatait. Azután szerepet cserélünk.
7. Körbeülünk, a kör ajátékvezet6vel szemben megszakad. Mindenki megfogja a mellette ül6 kezét, ajátékvezet6 megszorítja
mellette ült1k kezét, azok igyekeznek gyorsan továbbadni. Amikor a lánc utolsó emberei megkapják a jelet, felemelik aakezüket.
Másik változatban nem a jeladás gyorsasága, hanem pontossága a fontos. Ajátékvezet6 valamilyen érzelmi jelentést hordozó jelet ad. /Barátod vagyok, szeretlek, haragszom rád, stb./ Az utolsónak meg kell tudnia mondani, mi a jel jelentése.
8. A jelek segítségéve] nagy és bonyolult ugróisk:olákat is tervezhetünk.
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Egyszertt hangsorok rögzítésével is
kisérlet.ezhetünk.
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9. Ha az egyes jeleket vagy színeket biwnyos hangokkal azonosítjunk, le is játszhatjuk tompoz(cióinkat.
1o. "Szép, mint egy esernya és egy vamSgép véletlen találkozása a mtttoasztalon." Jó j4t6kot játszhawnk ha s7.6 smint
vesszük a szUrrealistajelmondatot. Halmozzunk fel magunk körU1 egy csomó eszközt, tárgyat, kelléket! Aztán próbáljunk
meg meghökkent6 élOSwbrokat vagy szoborcsoponokat formálni segítségOkkel A szobiok:rólkészítsUnk gyon m07.dulatvázlatokat, vagy fényképezzUkle&et. Ezután színezzUnk, rajwljunk bele a vázlatokba, képekbe, vagy alakítsuk &ettompozíciókká.

Második lépésben megmozdfthatjuk szobrainkat, cselekvéssorokat tervezhetUnk, amelyeknek csak egyik fázisa lesz a lerajzolt kép.

(

Képverssé is formálhatjuk vázlatunkat, ha a megfelel6 helyekre beírjuk a tárgyak neveit, tennészetesen
eltér6 betttt:Cpusokkal, majd elszakadunk eredeti témánktól, és szabadon
írunk szó- illetve betttkompozíciókat.
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Régen úgy képzelték el a gyerekek rajzi fejl6dését, mint valami egyenes utat, amelyen a legegyszerdbb fonnáktól, a kör-

t61. négyzett61 egyenletes ütemben jut el a végcélig, a valóság pontos leképzéséig. Ekkor aztán már mttalkotásokat is létre
tu1 bomi. Kés&b rájöttek hogy a gyereknek könnyebb megrajzolni egy bonyolult mesét mint az egyszertt síkidomokat,
és szívesebben is rajzol ilyen képekeL MtJalkotásokat pedig nem csak az út végén, ~m út közben is készítheL Mostanában tehát úgy tartjuk, hogy az ember rajzi feJ16dése egy állandóan táguló gömbbeljellemezhet6, ahol alkotni a gömbhéj
valamennyi szintjén leheL Ha az eddigieket lelkiismeretesen végigcsináltuk, lezárult egy gömbhéj, megtanultuk az ábrázolás, komponálás alapjaiL Hozzá kell látnunk technikánk gazdagításához, ábrázoló munkánk pontosításához, az általános
iskolai szintet qieghaladval Szét kell néznünk kömyezetUnkben, hol találunk egy olyan közösséget, amely segíthet ebben
az útkeresésben!
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