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 O autorach
Jamie Combs jest artystką i edukatorką, żyjącą do niedawna na Środkowym Za-
chodzie, teraz już po przeprowadzce na Wschodnie Wybrzeże. Licencjat ze sztuk
plastycznych zdobyła na Kendall College of Art and Design w Grand Rapids w stanie
Michigan. Dyplom magisterski uzyskała zaś na Indiana University w Bloomington
w stanie Indiana. Przez kilka lat nauczała rysunku, malowania, teorii barw i de-
signu w różnych szkołach, w tym w Herron School of Art and Design w India-
napolis w Indianie, DePauw University w Greencastle w tym samym stanie oraz
na Ivy Tech Community College w Bloomington. Na jej pracę jako artystkę i na-
uczycielkę silny wpływ wywiera jej wykształcenie artystyczne i zamiłowanie do
rysunku.

Brenda Hoddinott jest samoukiem w dziedzinie sztuk plastycznych. Zajmuje się
tworzeniem portretów pamięciowych i jest ilustratorką. Najbardziej lubi ryso-
wać ludzi, a jej styl to mieszanka hiperrealizmu, surrealizmu i fantasy.
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ROZDZIAŁ 2    Wszystko, czego potrzeba na początku 33

 Identyfikowanie preferencji
estetycznych.

 Szukanie inspiracji w sobie i w innych.

 Tworzenie przestrzeni dla rysowania.

 Używanie notatnik i wybieranie
materiałów do rysowania.

 Poznanie wybranych narzędzi i projekt
praktyczny.

 

Rozdział 2
Wszystko, czego
potrzeba na początku

iedy patrzysz na arcydzieła, pewnie myślisz, że umiejętność rysowania to
dar, którym cieszą się nieliczni, ale to po prostu nieprawda. Każdy może
nauczyć się rysować, co, jak zapewne już zgadłeś, jest powodem powstania

tej książki.

Prawda na temat rysowania jest taka, że jest ono równie wrodzone co oddycha-
nie. Istoty ludzkie zaczynają rysować jeszcze na etapie niemowlęctwa, a pierwsze
znaczki przelewają na powierzchnię, nim nauczą się mówić. Tak jak mówienie,
rysowanie jest fizycznym przedłużeniem myśli. Idee i zmysły płyną od mózgu
przez ramię do ręki, a potem na papier równie swobodnie, jak myśl płynie z umysłu
do ust. Nauczenie się realistycznego rysowania to kwestia opanowania wrodzo-
nej umiejętności kreślenia znaczków. Aby zacząć rysować realistycznie, musisz
być w stanie zrobić dwie rzeczy: widzieć świat wokół siebie i trzymać ołówek.
Jeśli potrafisz zrobić te dwie rzeczy, wtedy jedyną przeszkodą stojącą na drodze
do opanowania rysowania jest wysiłek i chęć.

W tym rozdziale pokażemy Ci, jak poczuć się komfortowo z rysowaniem dzięki
wprowadzeniu do własnych prac indywidualnych preferencji estetycznych. Wytłu-
maczymy też, czego potrzebujesz: inspiracji, czasu, miejsca i właściwych narzędzi.

K

W TYM ROZDZIALE:
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34 CZĘŚĆ I    I Ty możesz rysować!

Zaczynając rysować, staraj się siebie nie krytykować. Uczysz się częściej na pod-
stawie pomyłek niż sukcesów. Jednocześnie staraj się nie ignorować postępów,
których dokonujesz. Dzięki praktyce i cierpliwości wkrótce będziesz rysować jak
zawodowiec.

Odkrywamy Twoje preferencje
Ponieważ jesteś unikatową istotą ludzką i nie ma drugiej takiej osoby jak Ty, nie
powinno Cię dziwić, że nikt na świecie nie rysuje dokładnie tak, jak Ty. A co
ważniejsze, Ty również nie rysujesz dokładnie tak, jak ktoś inny. Na to, jak i co
rysujesz, wpływ ma wiele czynników, choćby:

 Środek przekazu, na jaki przelewasz swoją wizję.

 Sposób, w jaki trzymasz ołówek i inne narzędzia do rysowania.

 Doświadczenia życiowe, filozofie i postrzeganie świata.

 Twój kontakt ze sztuką i historią rysunku.

 Rodzaj dzieł, które do Ciebie przemawiają.

Kolejne sekcje pomogą Ci zidentyfikować niektóre z Twoich preferencji, pokazu-
jąc Ci różne sposoby na trzymanie narzędzi, różnego rodzaju metody kreślenia
czy podstawowe techniki do wykorzystania w rysunkach.

Trzymanie narzędzia rysowania
Sposób, w jaki trzymasz narzędzie rysowania, wpływa na styl, w jakim rysujesz
i ostatecznie w jakim utrzymany będzie ostateczny wynik Twojej pracy. Sposób
trzymania narzędzia i siła, jaką nim wywierasz, wpływa na rodzaj kresek, które
przelewasz na papier. Niektórzy w naturalny dla siebie sposób rysują bardzo
lekko, bez względu na to, jakiej twardości ołówek stosują (zobacz sekcję „Ołów-
ki” w dalszej części rozdziału). Inni mają cięższą rękę i zostawiają na papierze
mocniejsze kreski, bez względu na zastosowany ołówek. Nie możesz zmienić
swojej natury, ale sama świadomość tego, jak się zachowujesz, pomoże Ci podej-
mować bardziej świadome decyzje w trakcie rysowania.

Abyś lepiej zrozumiał, w jaki sposób trzymanie narzędzia do rysowania wpływa
na Twoje prace, przeanalizujmy trzy najczęściej spotykane sposoby trzymania
ołówka:

 Trzymaj ołówek tak, jak trzymasz długopis, pisząc: Rysunek 2.1 pokazuje, jak
większość ludzi trzyma ołówek, gdy po raz pierwszy zaczyna pisać lub rysować.
Trzymając ołówek w ten sposób, poruszasz nim za pomocą palców i nadgarstka,
a taki uchwyt daje pełniejszą kontrolę nad precyzyjnymi ruchami, niezbędnymi
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RYSUNEK 2.1.
Najbardziej

powszechny i znany
sposób trzymania

ołówka © 2003 Brenda Hoddinott

przy tworzeniu misternych szczegółów rysunku. Ten sposób trzymania ołówka
sprawdza się najlepiej, kiedy rysujesz po powierzchni płaskiej lub pochyłej,
a rysunek jest mały, nie większy niż A4, lub kiedy rysujesz drobne detale na dużym
papierze (jeśli powierzchnia jest pionowa lub rysujesz na naprawdę dużym
arkuszu, sugerujemy, byś spróbował dwóch pozostałych sposobów trzymania
ołówka wymienionych na tej liście).

Minusem tej techniki jest to, że pozwala ona na wykonywanie mikroruchów na zbyt
wczesnym etapie pracy. Jeśli wykonujesz małe, kontrolowane kreski na dużym
kawałku papieru, większym od A4, łatwo Ci jest skupić się na małym obszarze kartki
i zapomnieć o całej reszcie i o tym, jak ta odnosi się do tego małego fragmentu.
Bez wątpienia będziesz musiał ten mały obszar gumować i poprawiać na późniejszym
etapie, jeśli poświęciłeś mu dużo czasu na początku. Z drugiej strony, jeśli trzymasz
ołówek w sposób zachęcający do szerokich, zamaszystych kreśleń (jak w kolejnych
dwóch technikach), możesz rozrysować podstawowe kształty tego, co chcesz
narysować, a to pozwala Ci szybciej zobaczyć obrazek jako całość. Wtedy możesz
zacząć dodawać drobniejsze kształty, a na końcu małe szczegóły, które pozwolą
na ukończenie obrazu (w rozdziale 3. powiemy więcej na temat właściwej kolejności
rysowania).

 Trzymanie ołówka tak, jak trzyma się kredę przy tablicy: Pokazuje to rysunek
2.2. Ten sposób trzymania ołówka sprawdza się w przypadku rysowania na
powierzchniach umieszczonych pod różnym kątem — płaskich, pochyłych czy
pionowych — a także rysowania na dużych powierzchniach, większych niż A4.
Kiedy używasz tego chwytu, ruch narzędzia wynika z ramienia, nie zaś z palców
czy nadgarstka. Rysując ramieniem, wykonujemy zamaszyste, szerokie ruchy,
skutkujące rozległymi kreśleniami. Taki sposób rysowania pomaga w nakreśleniu
ogólnych podstaw całego rysunku, ogólnych kształtów, powstrzymując Cię przed
zbyt szybkim zabraniem się do pracy nad szczegółami.
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RYSUNEK 2.2.
Trzymanie narzędzia

rysowania tak, jak
trzyma się kredę © 2003 Brenda Hoddinott

Gdy przyjdzie pora, by zyskać większą kontrolę nad tym, co rysujesz, jak w przypadku
bardziej wymyślnych kształtów czy drobnych szczegółów, możesz po prostu
zmienić chwyt na ten pierwszy, jakbyś trzymał długopis do pisania (zobacz
poprzedni punkt tej listy).

 Trzymanie ołówka luzem: Ołówek możesz trzymać w ten sposób w przypadku
powierzchni dowolnego rozmiaru i o dowolnym nachyleniu, ale ten sposób
sprawdza się najlepiej w przypadku naprawdę dużych powierzchni, 60 na 90
centymetrów, oraz przy rysowaniu na powierzchniach pionowych, na przykład
ścianach. Luźne trzymanie ołówka w dłoni zapewnia największą elastyczność, jeśli
chodzi o pozycję dłoni, co okazuje się pomocne, kiedy rysujesz na żywo i musisz
obracać ciałem, aby popatrzeć na rysowany przedmiot (w rozdziale 7. powiemy
więcej o patrzeniu na przedmiot rysunku w trakcie pracy).

Staraj trzymać się ołówek tak jak na rysunku 2.3. Sięgnij po niego, gdy leży na płaskiej
powierzchni; niemal automatycznie powinien znaleźć się w odpowiedniej pozycji
w dłoni. Im dalej od czubka ołówka chwycisz, tym luźniej będziesz mógł rysować.

RYSUNEK 2.3.
Trzymanie narzędzia

rysowania w ten
sposób pozwala na

maksimum swobody
w ustawieniu ręki © 2003 Brenda Hoddinott
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Niektóre z tych metod mogą wydać Ci się początkowo dziwne, ale z czasem przy-
wykniesz do nich. Wybierz tę, która odpowiada Ci najbardziej na danym etapie
rysowania. W zależności od dnia albo rysunku możesz zmieniać chwyty. Przy-
kładowo zaczynasz od trzymania ołówka jak na rysunku 2.2, ale łatwo możesz
zmienić chwyt na ten z rysunku 2.1, kiedy dotrzesz do etapu, na którym będziesz
potrzebował więcej kontroli. Jeśli trzymasz ołówek chwytem z rysunku 2.2 i na-
gle musisz wykręcić nadgarstek, aby swobodnie sięgnąć jakiejś części kartki,
możesz z łatwością zmienić chwyt na ten z rysunku 2.3.

Podpowiemy, że na wybór będą miały wpływ:

 rozmiar wykonywanego rysunku,

 etap jego rysowania,

 to, czy powierzchnia rysowania jest ułożona płasko, pionowo czy pod kątem.

Kreślenie za pomocą wybranego narzędzia
Wykonywanie kresek na powierzchni leży u podstaw rysowania. W procesie tym
pomagają różnorodne techniki, narzędzia i materiały, co przecież omawiamy na
różne sposoby w całej tej książce.

Masz do wyboru wiele różnych narzędzi i materiałów. Choć wiele z nich jest do
siebie podobnych, to niektóre bywają jedyne w swym rodzaju. Przykładowo ry-
sunki wykonane węglem wyglądają zupełnie inaczej od tych wykonanych ołówkiem
czy długopisem, ale już trudno może być odróżnić od siebie rysunek węglem
i rysunek wykonany kredkami Conté. Dodatkowo możesz wybrać też przybory
kolorowe, na przykład kolorowe Conté czy pastele, by nadać swoim dziełom ko-
lory (zobacz sekcję „Wybieranie narzędzi do rysowania”, w której powiemy na
ten temat więcej).

Każdy materiał i każde narzędzie ma swój zakres ekspresji, to znaczy faktura
i miękkość lub twardość wpływają na to, czy kreski są czytelne czy chaotyczne,
gładkie czy chropowate. Dodatkowo każde medium ma określony dla siebie za-
kres jasności i ciemności. Przykładowo grafit w ołówku jest względnie gładki i jasny
(nawet w najciemniejszej postaci) w porównaniu z węglem, który ma charakter
ziarnisty, sproszkowany i ciemny nawet wtedy, kiedy rysujemy nim miękko.

Poza różnicami związanymi z doborem materiałów rodzaj kresek, które wyko-
nujesz, zależy od unikatowego dla Ciebie sposobu rysowania. Jak wspomniały-
śmy w poprzedniej sekcji, każdy wywiera inny nacisk na swoje narzędzia. Tak
samo każdy ma naturalne skłonności do pewnego rodzaju kresek. Twoje mogą
być ekspresyjne i kanciaste albo krągłe i liryczne. Możliwości są nieskończone,
ale jedna rzecz jest pewna: jeśli chodzi o robienie znaczków, Twoje osobiste
połączenie nawyków jest jedyne w swoim rodzaju.
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Znajomość swoich nawyków kreślarskich nie oznacza, że powinieneś polegać
tylko i wyłącznie na nich. Tak naprawdę dobrym pomysłem jest próbowanie ry-
sowania w sposób, który nie jest dla Ciebie normalny czy komfortowy. Dlatego
spróbuj raz na jakiś czas eksperymentować z różnymi materiałami i różnego
rodzaju kreśleniami. Niektóre mogą Cię zaskoczyć i stać się częścią Twojego stylu.
Ale nawet kiedy eksperymentujesz z nowymi rzeczami, pamiętaj, co jest Twoim
upodobaniem i nawykiem; dzięki temu zyskasz lepsze pojęcie o sobie jako artyście.

Szkic czy detale?
Każdy artysta ma swoje unikatowe podejście do rysowania. Niektórzy lubią duże
i odważne, ale jednak ogólne dzieła. Inni preferują małe obrazki z dużą liczbą
drobnych szczegółów. Nim na dobre zdecydujesz, jakie podejście Ci odpowiada,
spróbuj obydwu tych stylów i wszystkiego pomiędzy nimi. Nigdy nie wiesz, kiedy
Twoje preferencje zmienią się lub rozwiną, wchłaniając nowe techniki, których
wcześniej nawet nie rozważałeś. Przykładowo możesz być przekonany, że lubisz
tylko szkice będące przykładem realizmu, aż tu pewnego dnia zachwyci Cię pięk-
no iluzji w dziele M.C. Eschera przedstawiającym rysujące dłonie. A możesz ry-
sujesz tylko iluzję, aż pewnego dnia odgrywasz Käthe Kollwitz i jej wizję kobiety
z martwym dzieckiem (wszystkie te rysunki znajdziesz w internecie, wpisz po
prostu nazwisko autora).

Nie ma jedynego właściwego sposobu rysowania. Podejście i styl w Twoich ry-
sunkach zależą od Twojego postrzegania i logiki. Przykładowo, jeśli chcesz na-
rysować most, a Twoim ulubionym aspektem mostu jest jego zawiłość, to logiczne,
że będziesz chciał na rysunku oddać jak najwięcej szczegółów podkreślających tę
złożoność (zobacz przykład na rysunku 2.4a). Z drugiej strony, jeśli w moście
zachwyca Cię jego zdolność przeciwstawiania się wiatrom, możesz obrać inne
podejście, mniej szczegółowe, aby oddać tym samym trwałość konstrukcji (rysu-
nek 2.4b). Nim więc zaczniesz rysować, zapytaj sam siebie, co sądzisz o przed-
miocie rysunku i jego otoczeniu i co Cię w nich naprawdę pochłania, a potem
spróbuj to zrozumieć.

RYSUNEK 2.4.
Dwa mosty, jeden

bardziej, drugi mniej
szczegółowy Jamie Combs
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Szukanie inspiracji
Wiesz już, że chcesz spróbować rysowania, i zacząłeś czytać tę książkę… Co da-
lej? Musisz wymyślić, co takiego chcesz rysować! Może próbowałeś już kilku
przedmiotów rysunku i poczułeś się z nimi komfortowo, ale możemy się założyć,
że teraz jesteś gotów na dalszy rozwój. Jeśli szukasz nowych obiektów do ryso-
wania albo odczuwasz silną potrzebę rysowania bez pomysłu, co takiego chcesz
rysować, to trafiłeś do właściwej sekcji. Omówimy tutaj szukanie i odnajdywanie
inspiracji do rysowania.

Odgrywamy Twoje zainteresowania
Możliwe, że najbardziej przytłaczającą rzeczą w szukaniu inspiracji do kolejnego
rysunku jest znalezienie właściwego tematu. Nieważne, jakiego rodzaju rysunek
chcesz wykonać, wszystko w świecie rzeczywistym i wyobrażonym jest w za-
sięgu Twojej ręki. Mając tyle rzeczy do wyboru, jak wybrać? Oto nasza rada: wy-
bierz przedmiot, na którym Ci zależy. Pasja odczuwana wobec przedmiotu ry-
sunku jest niezwykle ważna, ponieważ to ona dodaje Ci sił, kiedy sprawy nie idą
po Twojej myśli. Dodatkowo rozwijasz się szybciej i intensywniej, jeśli temat ry-
sunku sprawia, że czujesz pozytywne emocje. Nim więc zaczniesz swój pierwszy
rysunek, poświęć trochę czasu na odkrycie, jakiego rodzaju tematy Cię interesują.

Aby pomóc Ci w określeniu, jakiego rodzaju tematy Cię interesują, przygotuj listę
rzeczy, które po prostu lubisz. Zapisz wszystko, co przyjdzie Ci na myśl, i oprzyj
się pokusie autocenzury. Wygospodaruj w domu lub pracy miejsce na umiesz-
czenie tablicy inspiracji. Przypnij na niej wszystko, co Cię ujmuje, w tym zdjęcia,
wiersze czy pocztówki. Z biegiem czasu możesz dostrzec wzorce w tym, co
przypinasz na tablicę; te wzorce pomogą Ci ujrzeć swoje zainteresowania w zupeł-
nie nowym świetle. Przykładowo możesz zauważyć, że przypinasz wiersze i pocz-
tówki mające coś wspólnego z wodą. Gdy dostrzeżesz taki wzorzec, poświęć nieco
czasu, by mu się przyjrzeć w serii rysunków.

Czerpanie pomysłów z prac innych artystów
(jak również z własnych!)

Ludzie od bardzo dawna rysują. Przez stulecia ludzie używali sztuki, aby komuni-
kować i unieśmiertelniać wydarzenia i obiekty. Przykładowo rysunki w jaskiniach,
wykonane przez prehistorycznych ludzi, zapewniają naukowcom wgląd w ówcze-
sny tryb życia. Wcześni Egipcjanie używali rysunku do dekorowania wielu struktur,
w tym grobowców. Ludy rdzenne na całym świecie używały materiałów natural-
nych, takich jak glina, by wykonywać rysunki przedstawiające ich codzienne ży-
cie. A dzieła tak szanowanych artystów jak Michał Anioł czy Leonardo da Vinci
poruszały temat nauki, ludzkiej anatomii i perspektywy.
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Poszukaj w internecie lub bibliotekach publicznych. Możesz znaleźć tam mate-
riały na temat historii sztuki i artystów. Przeanalizuj różnego rodzaju sztukę.
Jeśli nie wiesz, gdzie zacząć, poproś o pomoc pracowników biblioteki, którzy
ułatwią Ci znalezienie książek na temat historii sztuki, byś mógł w ten sposób
przeanalizować ewolucję rysunku na świecie. Studiując w ten sposób prace z mi-
nionych czasów, możesz odkryć niezliczone techniki, style i tematy, które po-
mogą Ci rozwinąć własny styl.

Kopiowanie ważnych dzieł sztuki to świetny sposób na rozwijanie technik ry-
sunku, ale nie musisz odtwarzać całego rysunku, aby czerpać takie korzyści wy-
nikające z kopiowania. Jeśli zaintryguje Cię jakiś fragment dzieła sztuki, skopiuj
tylko tę jego część. Spróbuj określić, co takiego w tym fragmencie najbardziej
przykuło Twoją uwagę, a potem spróbuj powielić to, co odkryjesz, w swojej własnej
pracy.

Jeśli kopiujesz pracę innego artysty, nawet w części, możesz to zrobić zgodnie
z prawem tylko wtedy, kiedy uzyskasz zgodę tego artysty lub kiedy wykonujesz
kopię jedynie na własne potrzeby. Choć nie możesz wystawić takich kopii pu-
blicznie, to kopiowanie jest świetnym sposobem na rozwijanie umiejętności ar-
tystycznych i ćwiczenie nowych technik. W rozdziale 18. mówimy więcej na te-
mat praw autorskich.

Inspiracji możesz szukać też w swoich wcześniejszych pracach. Przykładowo
możesz użyć pracy, którą już ukończyłeś, aby rozpocząć zupełnie nowy rysunek.
Wybierz coś, co lubisz, a potem wybierz element tego lubianego rysunku. Zacznij
nowe dzieło i odtwórz w nim ten element. Potem użyj swojej wyobraźni, aby nadać
rysunkowi zupełnie nowy kierunek. Popatrz na rysunek 2.5a, który był inspiracją
dla pracy z 2.5b. Artysta, który wykonał obydwa te rysunki, z pierwszego zapo-
życzył kompozycję i podstawowe kształty. Dwójka pływaków z rysunku 2.5a stała
się dwójką ptaków z 2.5b, a basen zamienił się w szarlotkę.

RYSUNEK 2.5.
Szukanie inspiracji

w swoich
wcześniejszych

pracach Jamie Combs
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Rysowanie z pamięci
Twoja pamięć to żyzny grunt dla pomysłów na rysunki. Nie ma przecież nic
bardziej osobistego niż nasze wspomnienia. Ale zanim zaczniesz rysować z pa-
mięci, pamiętaj, że ta nie jest idealna. Aby jak najwięcej zyskać na użyciu tej meto-
dy, pozwól sobie zawsze wtedy, kiedy rysujesz z pamięci, na niedoskonałość.

Nim zaczniesz pracę nad jakimkolwiek rysunkiem z pamięci, pomyśl o tym, co
chcesz osiągnąć poprzez swoją pracę. Jeśli Twoim celem jest przygotować reali-
stycznie wyglądający rysunek na podstawie wspomnień, poszukaj materiałów
źródłowych, na przykład modelu albo fotografii, aby dzięki temu możliwie wier-
nie odtworzyć swoje wspomnienia. Jeśli jednak Twoim celem jest odzwierciedlić
stan emocjonalny czy psychiczny towarzyszący wspomnieniu, to nie przejmuj
się realizmem. Zamiast tego skup się na zaprezentowaniu emocji i myśli towa-
rzyszących wspominanym chwilom.

Czasami rysowanie z pamięci jest praktycznym rozwiązaniem, jeśli widzisz coś,
co chciałbyś narysować, ale nie możesz tego w danej chwili zrobić. Sztuka w za-
pamiętaniu przedmiotu rysunku i jego otoczenia polega na wchłonięciu tylu de-
tali, ile tylko zdołasz, by później odtworzyć je na papierze. Podobnie jak to bywa
z innymi umiejętnościami, zdolność przywoływania szczegółów wizualnych możesz
rozwinąć dzięki praktyce. Aby od razu zacząć ćwiczyć, spróbuj następującego ćwi-
czenia, które da Ci posmak rysowania z pamięci.

Do tego ćwiczenia potrzebujesz czasomierza, szkicownika, dodatkowej kartki pa-
pieru, linijki, ołówka 2B (zobacz sekcję „Niezbędnik”, gdzie omawiamy narzę-
dzia). Gdy już wszystko przygotujesz, zabierz się do pracy:

 1. Za pomocą linijki i ołówka 2B w szkicowniku narysuj kwadrat o rozmiarach
10 na 10 centymetrów.

 2. Uważnie przyjrzyj się rysunkowi 2.6 przez 30 sekund i spróbuj zapamiętać
tyle detali, ile zdołasz.

 3. Po 30 sekundach zakryj rysunek 2.6 kartką papieru.

 4. W kwadracie z kroku 1. narysuj tyle szczegółów rysunku 2.6, ile tylko sobie
przypomnisz.

 5. Odkryj kartkę zasłaniającą rysunek 2.6 i porównaj go z tym, co właśnie
narysowałeś.

Ćwiczenie to możesz powtarzać na różne sposoby. Spróbuj go ze zdjęciami lub
obrazkami z magazynów. Spróbuj go też w prawdziwym świecie; popatrz na coś
przez chwilę, potem odwróć wzrok i narysuj to coś z pamięci. Aby nieco to urozma-
icić, zacznij najpierw od patrzenia na obiekt przez 2 minuty, potem przez 1 mi-
nutę, a potem tylko przez 10 sekund! Ćwicząc swój umysł w ten sposób, ćwiczysz
go w sztuce uważnego obserwowania otoczenia. Dzięki odrobinie praktyki mo-
żesz rozwinąć zdolność umysłu do zapamiętywania tego, co widzisz.
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RYSUNEK 2.6.
Rysowanie z pamięci Jamie Combs

Jak znaleźć czas i miejsce do rysowania?
Jeśli masz w domu wolny pokój, możesz z łatwością przekształcić go na pracow-
nię przeznaczoną wyłącznie do tworzenia nowych obrazów. Ale wcale nie po-
trzebujesz oddzielnego pomieszczenia, aby znaleźć sobie komfortową przestrzeń
do rysowania. Możesz wygospodarować ją nawet w małym, wypełnionym ludźmi
mieszkaniu, dzieląc się nią z innymi lokatorami lub zajmując jeden z rogów po-
koju na swoją pracownię. Kolejne sekcje pokażą, jak to zrobić. Omówimy w nich
też, jak znaleźć czas na rysowanie, nawet jeśli jest się bardzo zajętym.

Zadbanie o odpowiednią przestrzeń
Bez względu na to, czy masz osobny pokój czy tylko jego mały fragment, miej-
sce, w którym masz zamiar rysować, musi zapewniać Ci spokój od wszystkiego,
co mogłoby rozpraszać Twoją uwagę. Potrzebujesz w nim też wszystkich mate-
riałów i narzędzi do rysowania. Jeśli z tej samej przestrzeni mają korzystać rów-
nież inne osoby, czeka Cię trochę planowania i liczne kompromisy, aby Twoje
zainteresowanie było możliwie najmniej uciążliwe dla innych.

Nieważne, gdzie przygotujesz miejsce do rysowania — upewnij się, że przestrzeń
ta będzie wygodna i wydajna. Pamiętaj w niej o:

 Stół do rysowania: odpowiednie stoły dla rysowników są opracowane tak, by
można było zmieniać ich wysokość i nachylenie w sposób, jaki będzie dla Ciebie
odpowiedni. Szukaj dobrej ceny w sklepach dla plastyków i na wyprzedażach.
Wiele osób sprzedaje takie używane stoły w internecie. Po prostu wpisz odpowiednią
frazę do wyszukiwarki.
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Jeśli nie chcesz kupować profesjonalnego stołu, jego rolę mogą idealnie spełniać
stół kuchenny lub stół jadalny czy też biurko, na którym stoi komputer. W razie
potrzeby możesz w prosty sposób zrobić sobie przenośny, nachylony stół
kreślarski. Wystarczy, że podłożysz kilka książek pod jeden z końców płyty ze sklejki.

 Tablice korkowe: tablice takie są dostępne w wielu sklepach za stosunkowo
niewielkie kwoty. Wieszaj na niej niektóre ze swoich prac, inspirujące Cię obrazy,
zdjęcia i artykuły z gazet.

 Wygodne krzesło: absolutnie potrzebujesz wygodnego krzesła, jeśli chcesz na
nim spędzać kilka godzin w tygodniu. W końcu nie chcesz, aby zaczęły Cię boleć
plecy. Krzesło, które można ustawić na różne sposoby, pozwoli Ci dostosować
wysokość do biurka, a krzesło na kółkach pozwoli swobodnie poruszać się przy stole.

 Źródło światła: w ciągu dnia rolę oświetlenia doskonale spełni okno. Jednak
w dni pochmurne i wieczorami możesz używać lampki kreślarskiej.

 Nagłośnienie: jeśli trudno Ci się skupić na pracy (szczególnie jeśli korzystasz
z przestrzeni współdzielonej), użyj słuchawek, by słuchać w nich ulubionej
muzyki i odciąć się od hałasów. Łatwiej będzie Ci się skupić. Jeśli masz oddzielne
pomieszczenie do rysowania, korzystaj z głośników stereo, nie zaś ze słuchawek.

 Pojemniki magazynowe: uda Ci się utrzymać porządek wśród swoich materiałów
i uchronisz je przed dziećmi i zwierzętami, jeśli będziesz je przechowywać
w odpowiednich przenośnych pojemnikach z wieczkiem, na przykład w dużym
pudełku po butach czy niewielkiej skrzynce na narzędzia. Dzięki temu będziesz
mógł chować swoje przybory pod łóżkiem lub w szafie. Może uda Ci się nawet
zorganizować miejsce w szufladzie czy na jednej z półek i tam będziesz trzymać
swoje rzeczy.

Spróbuj też kupić mały stolik lub koszyk na kółkach, w którym będziesz prze-
chowywał przybory w trakcie pracy. Jeśli masz miejsce na regał, możesz na nim
trzymać książki, materiały i przybory, a także swoje portfolio.

Nie ograniczaj się do stosowania wyłącznie do moich rad. Bądź twórczy! Odwiedź
kilka sklepów meblowych i z artykułami malarskimi, poszukaj pomysłów w książ-
kach i czasopismach poświęconych dekorowaniu wnętrz.

Postaraj się utrzymać jasną kolorystykę pracowni, dzięki czemu będzie ona miej-
scem przyjemnym i zachęcającym.

Czas na rysowanie
Jeśli rysowanie zamieni się w nawyk, odkryjesz, że nawet gdy jesteś bardzo za-
jęty, znajdujesz czas na odrobinę rysowania. Oto kilka porad, które pomogą Ci
wcisnąć rysunek w napięty grafik:
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 Noś przy sobie szkicownik. W ten sposób zawsze będziesz przygotowany, gdy
spłynie inspiracja.

 Jeśli pracujesz poza domem, rysuj w autobusie w drodze do pracy i z pracy,
a także w czasie przerwy obiadowej. Korzystaj z okazji do szkicowania towarzyszy
podróży lub współpracowników.

 Pamiętaj o wieczorach i weekendach. W czasie spotkań towarzyskich znajdziesz
niezliczone okazje do rysowania. Przykładowo w trakcie przyjęcia obserwujesz
przyjaciół przy grze, dlaczego by ich nie narysować? Możesz zabierać ze sobą
materiały do rysowania, kiedy odwiedzasz rodzinę lub znajomych.

 Uwzględnij w swoich planach znajomych i rodzinę. Możesz zaproponować
znajomym lub rodzinie wieczorne spotkania raz w tygodniu pod znakiem węgla
i ołówka. Spotkania możecie organizować kolejno u uczestników, będziecie
zachęcać się do pracy i wymieniać pomysłami.

Praca ze szkicownikiem
Twój szkicownik to po części dziennik, a po części przyjaciel. Możesz użyć go do
testowania pomysłów czy jako miejsce do dokumentowania różnych doświad-
czeń. Przede wszystkim jednak stanowi on miejsce, w którym uchwycisz odczu-
wany za dziecka entuzjazm rysowania, kiedy nie przejmowałeś się, że ktoś Cię
obserwował.

Niektórzy lubią prowadzić tylko jeden szkicownik, inni wolą mieć ich kilka, każdy
o innym przeznaczeniu. Bez względu na to, jak lubisz zorganizować swój szki-
cownik, wyrób w sobie nawyk noszenia go przy sobie wszędzie tam, gdzie się
udajesz. W ten sposób możesz go wyciągnąć w dowolnym momencie. Kolejne sekcje
tłumaczą, jak rysować w terenie i jak wykorzystywać szkicownik do testowania
nowych pomysłów.

Rysowanie poza domem
Rysowanie to wspaniały sposób utrwalania doświadczeń zdobywanych poza do-
mem. Wystarczy szkicownik, przybory do rysowania i miejsce. Piękno szkicowa-
nia polega na tym, że można to robić wszędzie, nawet w miejscach, w których
nie pozwala się na korzystanie z aparatu.

Wszędzie tam, gdzie rysujesz, zadbaj o to, by poczuć się komfortowo na tyle, że
będziesz mógł się skupić na rysowaniu przez wystarczający czas, by przelać na
papier przedmiot rysunku. Jeśli planujesz przebywać poza domem przez dłuższy
czas, zabierz ze sobą krem z filtrem przeciwsłonecznym, kapelusz, butelkę
wody, płaszcz (jeśli jest chłodno) i inne rzeczy, które zwiększą Twój komfort.
Dowiedz się, gdzie są toalety i miejsca, w których można się schronić w razie
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pogorszenia pogody. Pomyśl, czy wolisz stać czy raczej siedzieć. Jeśli to drugie,
zaopatrz się w składane krzesełko.

Nieważne, czy rysujesz w domu czy poza nim. Kieruj się tym samym procesem.
Pomyśl o tym tak, jakbyś budował swój rysunek. Zaczynasz od podzielenia kartki
i obmyślenia, gdzie umieścisz poszczególne elementy dzieła. Następnie dzielisz
przedmiot rysunku na proste kształty. W końcu dopracowujesz je i czynisz bar-
dziej realistycznymi. Dodaj cienie i fakturę, jeśli pomoże to osiągnąć docelowy
wygląd dzieła, o ile masz na to czas. Jeśli go brakuje, zawsze możesz dopracować
detale później, zanotuj tylko na marginesie pozycję źródła światła i spróbuj za-
pamiętać przedmiot rysunku, by móc go potem odtworzyć, cieniując (w rozdziale 3.
znajdziesz więcej informacji na temat takiego procesu).

Czasami, kiedy rysujesz poza domem, możesz zechcieć umieścić na swoich ry-
sunkach ludzi. Pozwala to ożywić obrazek, ale bywa też wyzwaniem. Bo przecież
ludzie ciągle są w ruchu, trudno więc ująć wszystkie szczegóły na rysunku,
zwłaszcza detale twarzy i ciał.

Abyś jak najwięcej wyniósł z takich sesji poza domem, pomyśl o poćwiczeniu
szkicowania ludzi, by rozwinąć swoje umiejętności, zamiast traktować to jako
warunek konieczny do ukończenia rysunku. Skup się na szybkim naszkicowaniu
tego, jak ktoś stoi, siedzi albo chodzi, zamiast na oddaniu szczegółów, takich jak
rodzaj butów czy zadziorny nos. Szybko naszkicuj kształty ubrania, ułożenie
nóg, ramion czy głowy. Jeśli znajdziesz czas, możesz też dodać paski na ubra-
niach czy długość włosów. Rysunek 2.7 to przykład takich szybkich szkiców.

RYSUNEK 2.7.
Szybkie szkicowanie

ludzi Kensuke Okabayashi

Szkicowanie ludzi w ruchu to świetny sposób na przećwiczenie umiejętności ry-
sowania gestów i manier (więcej na ten temat przeczytasz w rozdziale 15.). Do
rysowanych ludzi nie dodawaj więcej szczegółów niż do obszaru otaczającego te
osoby na rysunku. Jeśli ludzi rysujesz bardzo szczegółowo, nie zleją się oni z resztą
obrazka.
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Aby poćwiczyć szkicowanie w terenie, weź szkicownik, ołówek 2B oraz gumkę
winylową (w sekcji „Niezbędnik” nieco dalej w tym rozdziale znajdziesz infor-
macje o materiałach i przyborach) i wybierz się gdzieś poza dom, gdzie, jak sądzisz,
znajdziesz coś ciekawego do narysowania. Następnie kieruj się tymi krokami:

 1. Z użyciem ołówka 2B naszkicuj linie wskazujące umiejscowienie, rozmiar
i kierunek głównych obiektów na rysunku wraz z ich otoczeniem.

 2. Rozbij przedmioty na rysunku na ich najbardziej podstawowe kształty;
następnie narysuj te proste kształty i bryły na papierze (rysunek 2.8a).

RYSUNEK 2.8.
Szkic w terenie Barbara Frake

 3. Porównaj swój rysunek do widzianych obiektów, aby się upewnić, że
wszystkie bryły rzeczywiście do siebie pasują i nic nie jest ani za wysokie,
ani zbyt od siebie oddalone; w razie potrzeby wprowadź poprawki.

 4. Nanieś proste walory, jeśli później będziesz chciał cały obrazek pocieniować.

 5. Dopracuj proste kształty i bryły (rysunek 2.8b).

Proste bryły i kształty, takie jak kwadraty czy prostokąty, świetnie nadają się do
określenia podstawowych wymiarów i kształtów architektonicznych, ale by taki
rysunek był bardziej realistyczny, wypatruj tych miejsc, w których przedmiot
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rysunku zaczyna odbiegać od podstawowych brył. Przykładowo boki dachu na
rysunku 2.8b to prostokąty, lecz by uzyskać większą trafność, artysta nadał im
trójwymiarowe cechy przez narysowanie wąskich prostokątów wzdłuż krańców
dachu. Zacząwszy od podstawowych prostokątów, artysta z łatwością może
uczynić rysunek lepszym dzięki ujęciu na nim trójwymiarowości dachu, ponieważ
wcześniej odpowiednio zajął się jego umiejscowieniem i wymiarami.

 6. Dodaj do rysunku mniejsze bryły i kształty, reprezentujące okna, drzwi i inne
detale przedmiotów i otoczenia (rysunek 2.8c).

 7. Dostosuj grubość konturów, aby uczynić rysunek bardziej realistycznym.

Zabawa z pomysłami
Jednym z najbardziej wyzwalających zastosowań szkicownika jest wykorzysty-
wanie go do zabawy z pomysłami. Nie musisz nikomu pokazywać swoich dzieł,
jeśli nie chcesz, więc w szkicowniku możesz testować wszystkie swoje pomysły
— nawet te najdziwaczniejsze. Czy masz pomysł, o którym boisz się mówić?
Przedstaw go swojemu szkicownikowi. Nie przejmuj się realizmem ani tradycyj-
nymi zasadami rysunku, pracując w takim prywatnym miejscu. Po prostu bądź
sobą i pozwól, by wyobraźnia i ołówek zaszalały.

Jeśli nie masz żadnych pomysłów do przetestowania w szkicowniku, spróbuj na-
stępujących, aby rozbudzić swoją kreatywność.

 Prowadź dziennik, w którym każdego dnia będziesz wykonywał jeden rysunek,
jako zapisek czegoś, co tego dnia się zdarzyło; jeśli dzień jest wyjątkowo nudny,
narysuj coś, o czym w tym dniu pomyślałeś.

 Prowadź dziennik dziwnych faktów. Wyszukuj je w internecie lub w bibliotece
i przygotuj listę tych, które Cię najbardziej zaciekawią. Wyobraź sobie, co by się
stało, gdybyś niektóre z nich połączył w jeden rysunek.

 Trzymaj szkicownik przy łóżku, a gdy się obudzisz, możesz narysować ciekawe
sny, których doświadczyłeś w nocy.

 Poproś przyjaciół, by opowiedzieli Ci coś, czego ostatnio się dowiedzieli; następnie
wykorzystaj tę wiedzę, by coś narysować.

 Udaj się do miejsca, którego się obawiasz, i narysuj je. Może to być mroczna
piwnica albo szczyt wzgórza, z którego okoliczne dzieci zjeżdżają na sankach
(tylko pamiętaj, by nie było to miejsce, w którym rzeczywiście znajdziesz się
w niebezpieczeństwie).
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Wybieranie narzędzi do rysowania
Stare powiedzenie „Dostajesz to, za co płacisz” zdecydowanie odnosi się do przy-
borów artystycznych. Przykładowo, niektóre tanie ołówki mogą okazać się wyjąt-
kowo szorstkie, choć ich producent zapewnia, że będą kłaść się na papierze wy-
jątkowo miękko. A to bywa bardzo frustrujące. Ale choć lepiej wyjdziesz na
kupowaniu dobrej jakości materiałów w renomowanym sklepie plastycznym, to
pieniądze możesz zaoszczędzić na inne sposoby. Odwiedź kilka sklepów. Czasa-
mi zdarza się, że produkty tej samej firmy są oferowane w nich po różnych ce-
nach. Innym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy jest kupowanie tylko tych
materiałów, które wymieniłyśmy w sekcji „Niezbędnik”. Kup tylko to, co potrzeb-
ne, żebyś mógł zacząć. A kiedy rozwiniesz umiejętności i zwiększysz budżet, bę-
dziesz mógł zainwestować w to, co wypisaliśmy na „Liście życzeń”.

Niezbędnik
Poniżej znajdziesz listę podstawowych narzędzi, które będą Ci potrzebne. Dys-
ponując nimi, będziesz w stanie wykonać większość projektów proponowanych
w dalszych częściach książki. Rysunek 2.9 pokazuje niektóre z potrzebnych przy-
borów i materiałów.

RYSUNEK 2.9.
Przybory

do rysowania Jamie Combs
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Szkicownik
Szkicowniki mają różne rozmiary i jakość. Jako początkujący, spróbuj zrównoważyć
swój budżet z jakością produktu. Ogólnie mówiąc, szkicownik zawierający od 50 do
100 kartek papieru z recyklingu to świetny wybór. Na tym etapie Twojej arty-
stycznej kariery będziesz chciał dużo rysować, nie martwiąc się, że marnujesz
pieniądze na papier najwyższej jakości. Wybierz też rozmiar szkicownika, który Ci
odpowiada. A4 to dobry wybór ogólny, ale możesz też kupić mniejszy blok kartek,
który będziesz mógł wrzucić do torby podręcznej.

Ołówki
Początkującemu najbardziej przydadzą się ołówki 2H, HB, 2B, 4B i 6B. Ołówek
2H jest najjaśniejszy (najtwardszy), a ołówek 6B jest najciemniejszy (najbardziej
miękki). Rysunek 2.10 pokazuje pełną gamę odcieni uzyskiwanych czterema z tych
ołówków. Najczęściej będziesz używać ołówków HB, 2B i 4B.

RYSUNEK 2.10.
Gama tonów

uzyskiwanych
czterema najczęściej

wykorzystywanymi
ołówkami © 2003 Brenda Hoddinott

Jeśli nie lubisz ciągle przerywać pracy, by zatemperować stępiony ołówek, mo-
żesz pomyśleć o ołówkach mechanicznych. Do zwyczajnych rysunków używamy
wkładu grafitowego o średnicy 0,5 mm (dostępnego w większości sklepów pa-
pierniczych), a rysunki szczegółowe sporządzamy wkładem o średnicy 0,3 mm
(tych należy szukać w sklepach z materiałami plastycznymi). Ogólne szkice lub ry-
sunki o dużej powierzchni (lub oba te rodzaje prac) wykonujemy wkładem o gru-
bości 0,7 mm.

Gumki
Będą Ci potrzebne dwa rodzaje gumek — gumka winylowa i gumka chlebowa. Oto
różnica między nimi:

 Gumka winylowa: jest zazwyczaj białym, podłużnym prostopadłościanem
umieszczonym w papierowym opakowaniu, na którym nadrukowuje się jej
nazwę. Gumki winylowe często mają też oznaczenie miękka lub bardzo miękka.
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Obydwa te typy sprawdzą się w rysowaniu, ale powinieneś sam przetestować,
który z nich bardziej Ci odpowiada. Jeśli gumki winylowe nie mają oznaczeń
miękkości, nie martw się; wszystkie one gumują bardzo podobnie.

 Gumka chlebowa: jest szara, opakowana celofanem, na którym umieszczono
nazwę producenta. Jeśli masz wybór, wybierz możliwie dużą. Różnica w cenie
wcale nie jest taka duża, a dodatkowa powierzchnia gumowania bardzo się przyda.
Będziesz potrzebować dwóch gumek chlebowych, jednej wyłącznie do wycierania
ołówka grafitowego, a drugiej do wymazywania rysunków wykonanych węglem.

Jeśli w ogóle nie znasz się na tego rodzaju materiałach, poproś sprzedawcę, by
pomógł Ci wybrać najlepszy produkt. Nie martw się, jeśli nie wiesz, co zrobić z tymi
gumkami po ich zakupie, wszystko omówimy w dalszych częściach tej książki.

Unikaj stosowania tradycyjnych różowych gumek. Zostawiają one czasami na
papierze różowe lub szare ślady.

Temperówka
Będziesz potrzebować temperówki, aby ostrzyć swoje narzędzia do rysowania
(nawet jeśli zdecydujesz się korzystać z ołówków automatycznych), nie zapomnij
więc o niej. Unikaj ładnych czy wymyślnych temperówek. Najlepiej sprawdzają
się proste, niewielkie temperówki wykonane z metalu. Zaoszczędź więc pienią-
dze — wybieraj temperówki mające dwa otwory — jeden na ostrzenie zwykłych
ołówków, a drugi na struganie ołówków o większej średnicy. Temperówki te są
niezniszczalne i łatwo można dokupić wymienne ostrza.

Do ostrzenia ołówków możesz też użyć kawałka papieru ściernego lub klocków
szlifierskich.

Linijki
Linijki bywają metalowe, plastikowe i drewniane, ale my sugerujemy kupienie
tych metalowych. Są one znacznie bardziej trwałe, łatwiej się ich używa i łatwiej
się je czyści niż odmiany drewniane czy plastikowe. Do większości projektów wy-
starczy Ci zwykła trzydziestocentymetrowa linijka, ale warto też mieć pod ręką
linijkę pięćdziesięciocentymetrową.

Węgiel
Przyda Ci się także węgiel w ołówku i kilka sztyftów węglowych, od miękkich
poprzez średnie po twarde. Choć węgiel ma mniej typów, to też jest oznaczany
podobnie jak ołówki grafitowe: 2B, 4B itd. (zobacz rysunek 2.10). Symbole te
znaczą to samo zarówno w przypadku węgla, jak i ołówków (zobacz wcześniejszą
sekcję „Ołówki”). Czasami znajdziesz węgiel oznaczony po prostu jako twardy,
średni, miękki czy bardzo miękki. Kup kilka sztuk ołówków węglowych średnich
2B i miękkich 4B, a także kilka sztuk sztyftów o twardości 4B. W rozdziale 13.
pokażemy Ci, jak wykorzystać te przybory.
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Fiksatywa
Fiksatywa to spray, którym można pokryć rysunek w celu jego ochrony. To nie-
zbędny przybór, który należy mieć pod ręką, kiedy rysujemy za pomocą węgla,
ale przydaje się też przy wykorzystywaniu zwykłych ołówków grafitowych. Takie
pokrycie rysunku warstwą ochronną zapobiega tworzeniu się smug. Fiksatywy
mają dwa typy, tymczasowy i końcowy. Tymczasowa pozwala zachować fakturę
papieru, by móc z nim pracować tak samo jak przed jej nałożeniem. Z tego po-
wodu fiksatywy tymczasowe nie chronią rysunku tak dobrze jak fiksatywy koń-
cowe. Jeden i drugi typ dzielimy też dalej na matowe, satynowe i połyskujące.
Gdy będziesz w sklepie, poproś sprzedawcę o rady co do wyboru odpowiedniej
dla Ciebie marki i upewnij się, że rysunki pokrywasz sprayem na zewnątrz w dobrze
wentylowanych warunkach, chroniąc tym samym swoje zdrowie.

Portfolio
Każdy artysta potrzebuje portfolio, czyli prostej teczki służącej do przechowywa-
nia i transportowania swoich prac. Wszystkie swoje prace możesz przechowywać
w takiej teczce, chroniąc je przed pogięciem i uszkodzeniami.

Odpowiednie teczki możesz kupić w sklepach dla plastyków. Są dostępne w róż-
nych rozmiarach, materiałach i cenach. W większości przypadków teczka wyko-
nana z lekkiej tektury w pełni Ci wystarczy, ale szukaj takiej, w której produkcji
nie wykorzystano kwasu, lub takiej o neutralnej kwasowości, co pozwoli chronić
Twoje prace przed żółknięciem (jeśli nie jesteś pewien, co wybrać, poproś o po-
moc sprzedawcę). Teczka wodoodporna jest obowiązkowa, jeśli planujesz po-
dróżowanie w trudnych warunkach. Najlepiej sprawdzają się teczki skórzane i te
wykonane z tworzywa sztucznego.

Jeśli nie chcesz od razu kupować teczki, możesz ją przygotować sam z kartonu
połączonego taśmą klejącą.

Lista życzeń
Na pewnym etapie możesz zechcieć zacząć eksperymentować z materiałami in-
nymi niż grafit i węgiel, a także z wysokiej jakości papierem. Oto kilka sugestii
dotyczących materiałów, o które możesz rozbudować swój podręczny zestaw
narzędzi pracy.

 Kolorowe ołówki. Jeśli chcesz nadać swoim rysunkom nieco koloru, kup zestaw
kolorowych ołówków. Unikaj tanich produktów. Są zbyt woskowate, by dać się
właściwie rozprowadzić po powierzchni kartki, i szybko tracą kolor. Poproś, by
sprzedawca polecił Ci dobry zestaw dla początkującego.

 Kredki „Conté” i pastele. Narzędzia te mają postać sztyftów lub ołówków.
W podstawowym zestawie kredek „Conté” znajduje się kredka czarna, kilka odcieni
szarości i sepii (brązów) oraz kredka biała. Pastele występują w niezliczonej gamie
kolorów, ale na początek powinieneś wybrać sobie podstawowy zestaw różnych
kolorów.
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Jeśli zdecydujesz się używać kredek „Conté” lub pasteli w postaci ołówka, bę-
dziesz potrzebować specjalnego noża do ich ostrzenia i papieru ściernego, by
zaostrzyć im czubki. Papier taki dostaniesz w sklepie z materiałami plastycznymi.

 Sproszkowany grafit i/lub sproszkowany węgiel. Możesz kupić słoiki
sproszkowanego grafitu lub węgla w większości renomowanych sklepów
plastycznych. Użyj takiej sproszkowanej postaci, by przyciemnić papier, jeśli
rysujesz na ciemnym tle przez jego wybielanie (w rozdziale 9. przeczytasz na ten
temat więcej). Taki proszek możesz stosować za pomocą pędzla, patyczków
bawełnianych i innych narzędzi.

 Ołówki niestandardowe. Jeśli chodzi o ołówki grafitowe, wybór opcji jest
niesamowity. Wielu producentów tworzy ołówki od bardzo twardych 8H (tak
jasnych, że trudno je zobaczyć) aż po niesamowicie miękkie, czarne 9B. Zalecamy,
abyś wyrobił w sobie nawyk kupowania jednego czy dwóch nowych ołówków
w regularnych odstępach czasu.

Dobrze jest jak najszybciej przetestować ołówki bezdrzewne. Są one wytwarzane
w całości z grafitu zamkniętego w cienkiej warstwie plastiku. Ołówki takie są
oznaczane w ten sam sposób co ołówki drzewne, ale bywają miększe i delikatniejsze
niż standardowe przybory. Jednym z ich problemów jest jednak to, że po upuszczeniu
często pękają. Ołówki bezdrzewne świetnie nadają się do cieniowania, ponieważ
nie musisz robić przerw w celu ich zaostrzenia (więcej na temat tej techniki
przeczytasz w rozdziale 9.).

 Papier. Specjalny papier do rysowania może dać Ci wiele radości. Nie krępuj się!
Masz do wyboru setki kolorów, faktur i rodzajów papieru. Najlepszym sposobem
na przetestowanie papieru jest, cóż, przetestowanie go. My lubimy najbardziej
papier akwarelowy o gramaturze 600 g/m2, prasowany na gorąco (tzw. hot-pressed),
który nadaje się do większości typów rysunku i potrafi wiele wybaczyć gumowaniu
(niektóre delikatne papiery mogą się rozerwać, jeśli zbyt mocno gumujesz).

Projekt. Źrenica oka
Projekt ten ma pokazać Ci zastosowanie każdej z rzeczy, o których wspomnia-
łyśmy w podrozdziale „Niezbędnik”. Chwyć więc za przybory i kieruj się moimi
wskazówkami.

 1. Za pomocą linijki narysuj w szkicowniku kwadrat o dowolnym wymiarze.

Kwadrat ten będzie Twoją powierzchnią roboczą. Przed określeniem jej rozmiaru
zdecyduj, czy chcesz rysować duże, czy małe obiekty.

 2. Narysuj węglem (w postaci ołówka) w obszarze roboczym kontur okręgu,
pozostawiając w nim lukę w kształcie odwróconej litery „C”. Następnie
wypełnij węglem kontur na ciemno (zobacz rysunek 2.11).
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RYSUNEK 2.11.
Rysujemy źrenicę oka

i zostawiamy nieco
miejsca,

reprezentującego
odbicie światła © 2003 Brenda Hoddinott

Efekt powinien wyglądać, jakby ktoś wygryzł fragment kółka. Nie zamaluj przypadkiem
tego C-kształtnego fragmentu; musi pozostać biały, ponieważ w tym miejscu
światło ma odbijać się od oka.

 3. Ołówkiem 6B narysuj kontur większego koła wokół małego czarnego kółka
(rysunek 2.12).

Możesz narysować to koło odręcznie, ale możesz pomóc sobie cyrklem lub innym
narzędziem.

RYSUNEK 2.12.
Rysujemy okrąg
reprezentujący

tęczówkę wokół
źrenicy © 2003 Brenda Hoddinott

 4. Ołówkiem HB dorysuj brakującą część konturu odblasku świetlnego (małego
kółka utworzonego częściowo przez brak wypełnienia kółka czarnego).

Przyjrzyj się uważnie małemu kółku, odblaskowi światła, które widać na
pierwszym z rysunków. Dzięki niemu oko wygląda bardziej realistycznie. Odblask
uzyskuje się przez pozostawienie niezamalowanego fragmentu papieru; jest nim
biel kartki.

 5. Ołówkiem HB wypełnij pozostałą część dużego okręgu. Oczywiście, nie
dotyczy to odblasku światła! (rysunek 2.13).

RYSUNEK 2.13.
Tworzymy odblask
światła, zostawiając

na rysunku odrobinę
białego © 2003 Brenda Hoddinott
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 6. Ugniataj gumkę chlebową (jak plastelinę), by stała się miękka. Uformuj ją
w szpic. Użyj go, by delikatnie wymazać, lekko gładząc kartkę, cieniowanie
dużego koła po stronie przeciwnej do odbłysku światła (rysunek 2.14).

Wymazuj cieniowanie tak długo, aż obszar, w którym pracujesz, stanie się lekko
jaśniejszy niż pozostała część okręgu. Dzięki temu oko będzie wyglądało bardziej
realistycznie.

RYSUNEK 2.14.
Za pomocą gumki

chlebowej
rozjaśniamy
i cieniujemy

fragmenty tęczówki © 2003 Brenda Hoddinott

 7. Gumką winylową usuń z papieru wszystkie niepotrzebne smugi czy odciski
palców.
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