
MORZE LODU

Pogodne Rysowanki





 Będziemy                                       
 potrzebować:

- grubszy biały papier  
- wydruk szablonu (opcjonalnie) 
- nożyczki
- klej
- gumkę i ołówek
- kredki lub flamastry
- papier kolorowy
- arkusz papieru A3 - niebieski albo czarny



Caspar David Friedrich, niemieckim malarz doby romantyzmu, żył i
tworzył na przełomie XVII i XIX wieku.  Często malował poetyckie
pejzaże, w których najważniejsze wcale nie było podobieństwo do
rzeczywistości, lecz nastrój i emocje, które wzbudzały oraz ich
symboliczne znaczenie.

To kilka obrazów tego artysty:



Caspar David Friedrich 
Dwaj mężczyźni kontemplujący księżyc

ok. 1819



Caspar David Friedrich 
Czeski pejzaż

1824-30



Caspar David Friedrich 
Etapy życia

1835



Caspar David Friedrich 
Morze lodu 
1823–1824 



Obraz "Morze lodu" przedstawia statek, zmiażdżony przez lodowe
kry. Inspiracją do jego powstania była polarna ekspedycja Williama
Edwarda Parry’ego, w latach 1819–1820. 
Co ciekawe, sam malarz nigdy nie był w Arktyce. Do namalowania
obrazu posłużył się swoimi szkicami, które wykonał obserwując lód na
zamarzniętej rzece. 

A teraz jeszcze dwa obrazy zainspirowane niebezpiecznymi
wyprawami na obydwa bieguny Ziemi.



John Wilson Carmichael 
HMS Erebus i Terror w Antarktyce

1847



William Smyth
Niebezpieczne położenie HMS Terror. Kapitan Back 

w regionach arktycznych latem 1837 roku.
1938



Przechodzimy do wykonania pracy :)

Kolejność wykonywania wszystkich etapów jest tutaj dość dowolna.
Dobrze jest najpierw powycinać wszystkie elementy, poukładać je sobie
na kartce i dopiero wtedy przykleić je wszystkie na raz. 

1. Przygotowujemy arkusz papieru formatu A3, może być on niebieski
lub czarny, jeśli chcemy przedstawić scenę w nocy. Możemy też użyć
mniejszego formatu i wtedy drukujemy odpowiednio mniejsze szablony.



2. Zacznijmy od statku. Do instrukcji jest dołączony szablon, ale
można też narysować go samodzielnie (obrazkowa instrukcja na
następnym slajdzie). 

Najpierw rysujemy kadłub, potem dodajemy pionowe maszty, a na nich
orle gniazdo i żagle. Na końcu rysujemy szczegóły takie jak
chorągiewki, albo galion (rzeźba na dziobie statku).



galion



galion

wycieramy gumką
niepotrzebne
elementy masztów

maszty

dzięki tym kreskom
będzie łatwiej
narysować żagle



tu narysuj galion
(albo narysuj i
wytnij go osobno)

3. Tak wygląda szablon do wydruku. Każdy może dodać na nim galion
według własnego pomysłu. Często są to postacie ludzi, zwierząt ale
też różnych dziwacznych morskich stworów.



4. Teraz rysujemy i wycinamy zwierzęta: niedźwiedzie polarne, foki i
rybitwy. Możemy też pokolorować wydruki lub narysować zwierzęta
bezpośrednio na pracy po dodaniu tła.



Foka



Niedźwiedź
Polarny



Rybitwa



5. Tak wyglądają wszystkie pokolorowane elementy



6. Teraz wycinamy z białego papieru nieregularnego kształty - to
będą lodowe kry 

7. Kolorujemy ich
krawędzie niebieską
kredką



8. U góry tła rysujemy lub przyklejamy wycięte z kolorowego papieru
chmury. U mnie są one żółto-różowe, tak jak podczas wschodu lub
zachodu słońca.



9. Układamy i przyklejamy kry, statek i zwierzęta



galion





10. Na koniec możemy niebieską kredką dodać cienie rzucane przez
zwierzęta.


