
Symfonia Koloru

Pogodne Rysowanki





Będziemy                                       
potrzebować:

wersja malowana:

- sztywniejszy biały papier
- farby i pędzle
- kilka pojemniczków do mieszania farb (mogą to być zwykłe
białe talerze)

wersja wielomateriałowa - kolaż :

- sztywniejszy papier, jako baza pracy
- nożyczki
- klej
- klej typu magic, jeśli chcemy przyklejać do pracy bardziej
nietypowe przedmioty, np. guziki
- może się przydać dwustronna taśma klejąca
- wszystkie kolejne materiały w odcieniach wybranego koloru (np.   
zielonego):
  + kredki, flamastry, pastele i każde inne przybory do rysowania
  + papiery kolorowe, wycinki z gazet
  + skrawki materiałów, wstążki, włóczki
  + krepina, bibuła
  + plastelina
  + mogą też być farby



James McNeill Whistler 
urodził się w Londynie w połowie XIX wieku.
Swoim obrazom nadawał często tytuły takie jak: "Symfonia w
bieli nr. 3", czy "Nokturn w błękicie i złocie".
W ten sposób chciał podkreślić, że dużo ważniejsze są w nich
zestawienia kolorów i kształtów i to jak one wpływają na
odbiorcę, niż to, kto i co jest na nich przedstawiony. Tak samo
jak w muzyce, która wpływa na nasze emocje swoim
dźwiękiem, formą i rytmem, a nie treścią.

Kolory i kształty działają na nas bardziej bezpośrednio, mają
wpływ na emocje i odczucie harmonii w obrazie, za to temat
obrazu jest odbierany raczej intelektualnie. 

Whistler malował też często obrazy, na których dominują
odcienie jednego koloru, gdzie pokazywał jak wielka kryje się
w nich różnorodność.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nokturn_w_b%C5%82%C4%99kicie_i_z%C5%82ocie_%E2%80%93_stary_Battersea_Bridge


James McNeill Whistler,
Aranżacja szarości – autoportret, ok. 1872



James McNeill Whistler,
Nokturn w błękicie i srebrze – Chelsea, ok. 1871



James McNeill Whistler, Symfonia w bieli nr 3, 1865-67 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Symfonia_w_bieli_nr_3


James McNeill
Whistler, 
Symfonia w bieli nr 1:
dziewczyna w bieli,
1862 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Symfonia_w_bieli_nr_1:_dziewczyna_w_bieli


A teraz kilka obrazów innych artystów, które są mniej lub
bardziej monochromatyczne - czyli dominuje w nich jeden kolor
i jego odcienie

Takie obrazy, gdzie dominuje jeden kolor i jego odcienie
nazywamy MONOCHROMATYCZNYMI.

MONOCHROMATYZM w sztuce, to użycie w obrazie tylko jednej
barwy w różnych odcieniach.

Słowo MONOCHROMATYZM wywodzi się od połączenia dwóch
słów z języka łacińskiego: "mono" (pojedynczy) i "chroma"
(kolor).



Hans Memling, Św. Antoni z Paduy, 1485



Claude Monet, Lilie wodne w stawie, 1899



Claude Monet,
 Budynek Parlamentu w Londynie,

1900-01

https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek_Parlamentu_w_Londynie


Claude
Monet,
Katedra w
Rouen,
1892-1894   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_w_Rouen_(obrazy_Claude%E2%80%99a_Moneta)


Olga
Boznańska,
Ze spaceru, 
1889



Olga Boznańska, Srebrzysta dziewczynka, ok. 1890



Olga Boznańska, Dzieci na schodach, 1899



Pablo Picasso, Autoportret w płaszczu, 1901 



Mark Rothko, Bez tytułu (Czarny na Szarym), 1970
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Rothko

https://en.wikipedia.org/wiki/Untitled_(Black_on_Grey)


Naszym zadaniem będzie wykonanie takiego właśnie
monochromatycznego obrazka. Zaczynamy od wyboru koloru,
który ma dominować w naszej pracy. Wybierzmy ten, który
nam się najbardziej podoba, albo taki, którego największą
ilością odcieni dysponujemy. 

Moja praca będzie w odcieniach zieleni, więc dobrałam
odpowiedni temat - żaby w zarośniętym roślinnością stawie.
Równie dobrze mogło by to być wnętrze lasu, miasto
ufoludków, albo wymyślona bajkowa kraina gdzie wszystko
jest po prostu zielone.

Po wybraniu koloru, możemy zacząć od zgromadzenia w jednym
miejscu wszystkich przedmiotów w wybranym kolorze, które
mamy pod ręką. Mogą to być naczynia, ubrania, zabawki, różne
materiały plastyczne. Przyjrzyjmy się naszemu zbiorowi aby
zobaczyć, jak wiele odcieni może posiadać kolor, który byśmy
nazwali po prostu zielonym, czerwonym lub białym.



Oto mój zbiór przedmiotów w kolorze zielonym. Od razu widać,
że gdyby ktoś chciał namalować to, co widać na zdjęciu,
musiałby mieć do dyspozycji coś więcej niż jedną tubkę farby
podpisaną "zielony".



Na naszej pracy mogą pojawić się również drobne elementy w
innych kolorach (czyli akcenty). W sztuce nie powinniśmy
narzucać sobie zbyt wielu ograniczeń :). Przy okazji możemy
zobaczyć, że nawet niewielka plamka odmiennego koloru, np.
pomarańczowa wśród zieleni będzie przyciągać nasz wzrok.
Naszą pracę możemy wykonać na kilka sposób. Pierwszym z
nich jest malowanie. 

Jeśli zdecydujemy się na wersję w bieli, możemy na różnych
talerzykach przygotować sobie białą farbę z niewielkim
dodatkiem innych kolorów.

biel wymieszana z niewielka ilością różnych innych
kolorów.



Kolory niebieski, żółty i czerwony są trochę trudniejsze - to
kolory podstawowe, których nie można uzyskać łącząc ze
sobą inne barwy. Dlatego najlepiej jeśli mamy przynajmniej
dwie, trzy farby w odcieniach danego koloru. Tak samo
możemy dodawać do nich po odrobinie innych kolorów, aby
uzyskać odmienny odcień. Przy okazji jest to fajny
eksperyment, dzięki któremu możemy się sporo nauczyć o
mieszaniu kolorów.

Tak dla przypomnienia: 

z połączenia niebieskiego i żółtego powstaje zielony, 
niebieskiego i czerwonego - fioletowy, 
a żółtego i czerwonego - pomarańczowy



różne odcienie czerwonego

różne odcienie
żółtego



Zielony jest dla tego zadania jednym z sympatyczniejszych
kolorów. Można go wymieszać z niebieskiego i żółtego, więc już
samo mieszanie tych dwóch kolorów w różnych proporcjach
daje nam spore możliwości. Niewielki dodatek czerwonego lub
pomarańczowego sprawi, że wyjdzie nam kolor "zgniłozielony".
Dodatek czerni lub bieli może kolor przyciemnić lub rozjaśnić,
oraz sprawić że kolor będzie mniej czysty i intensywny.
Eksperymentujcie!

różne kolory z dodatkiem bieli i czerni



zielony z dodatkiem koloru pomarańczowego

zielony z dodatkiem koloru fioletowego



różne odcienie niebieskiego



Po przygotowaniu mieszanek kolorów, możemy namalować swoja
monochromatyczna pracę. Mieszajmy też kolory w trakcie
malowania na palecie, a także na samej pracy. Pamiętajmy, że
farba, do której dodamy dużo wody, również uzyska inny kolor i
będzie bardziej przeźroczysta niż taka bardzo gęsta.

różne zielenie powstałe z wymieszania różnych
odcieni niebieskiego i żółtego



KOLAŻ

Możemy wykorzystać wszystkie materiały plastyczne jakie

mamy w kolorze, który wybierzemy na dominujący w obrazku.

Mogą to być:

- różnego rodzaju kredki i flamastry

- pastele tłuste i suche

- papiery kolorowe, można też użyć własnoręcznie wykonanych

papierów kolorowych - czyli kartek papieru które wcześniej

zamalowaliśmy farbą.

- krepina i bibuła

- skrawki materiałów

- różne folie, kawałki opakowań

- zdjęcia z gazet, kolorowe wydruki

- plastelina

- koraliki i guziki

- na końcu, można jeszcze domalować na obrazku elementy

farbą (lepiej nie zaczynać od farby, w przeciwnym razie

będzie trzeba poczekać aż dobrze wyschnie, zanim zaczniemy

cokolwiek przyklejać i rysować) 



Kartki papieru
przygotowane do
zamalowania farbą:
pamiętajmy, żeby był
to grubszy papier, a
każda kartka przed
malowaniem została
przyklejona od
sztywnego podłoża.
Jeśli mimo to się
sfalują, możemy je
wyprostować
zostawiając na noc
np. pod stertą
książek.

Ścinki
malowanych
papierów, które
zostały z innych
zadań też mogą
się przydać.



Na początek gromadzimy w jednym miejscu materiały
plastyczne w wybranym kolorze. Oczywiście nie musimy
koniecznie użyć każdego z tych materiałów, ważne aby mieć
wszystkie możliwości pod ręką.

1.

Liczy się jest nie tylko odcień, ale też faktura różnych
materiałów - to czy są szorstkie, gładkie, a może śliskie
i błyszczące - każdy inaczej odbija światło i odmiennie
działa na obrazku. 



kolorowe papiery,
wycinki z gazet,
zdjęcia

krepina i bibuła



          farby

kredki, flamastry i
pastele

kawałki
materiałów,
piórka i inne
drobiazgi



teraz jeszcze tylko parę inspiracji do obrazka ze stawem i żabami







2. Przy tego typu wyklejance najlepiej zaczynać od tła, albo
tego co znajduje się daleko (na ostatnim planie).

Odległe drzewa, łąka, trawy na brzegu i niebo są z papieru
kolorowego, a zielony, zarośnięty staw z krepiny. Niebo jest
bladoniebieskie - nie wszystko musi być zielone :).



3. kolejnym etapem jest dodanie tego, co dzieje się w stawie. Są
tam splątane trawy tuż pod powierzchnią wody, różne liście i
żaby. Po papierze kolorowym bardzo dobrze rysuje się kredkami.
Na bardzo nierównych powierzchniach wspaniale spisują się
pastele olejne.



papiery kolorowe oraz papiery malowane, całość
po przyklejeniu dodatkowo wykończona kredkami

brzuch żaby i roślinka tuż za nią są
namalowane pastelą olejną, a szczegóły żaby
narysowane czarnym cienkopisem



cień rzucany przez trawy
dorysowany kredką na
krepinie

wycinki z gazety



4. Dodajemy elementy na pierwszym planie - trzciny i wysokie
trawy. Tutaj zostały wykorzystane bardziej nietypowe materiały:
filc, tkaniny, kawałek włóczki i piórka (można je przykleić
zwykłym klejem, do guzików czy cekinów przyda się mocniejszy
klej albo taśma dwustronna). Przybyło też trochę szczegółów w
tle.



filcwłóczka tkanina



piórka


