Arbetsbeskrivning ”Två sidor av samma mynt”

ARBETSBESKRIVNING
VAD:
Din uppgift är att göra en bild i akvarellteknik, med inslag av
tuschpenna och klippbild.
Formatet på bilden skall vara 30x30 cm eller 21x21 cm. Du skall
använda tjock (140 g.) A3/A4 papper som du beskär så att det får
rätt format. Pappersbiten som blir över använder du som
kladdpapper. Du skall ha med s.k ”överskärningar” i din bild och
hela pappret skall täckas med färg (förutom det som skall vara
vitt). Din ”sak” skall du skriva ut från nätet. Fotot skall vara neutralt
(objektivt), medans dina illustrationer skall vara positiva och
negativa (subjektiva).

Teknikerna du skall öva på och arbeta med är:

Akvarellfärg

Foto från nätet - Skriv ut i den storlek du vill ha
och klipp ut till rätt form. Skall passa din layout.
Bildoformsidan

Svart tuschpenna till konturer.

Överskärning visar vad
som är framför och vad
som är bakom.
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STEG FÖR STEG:
1. Bestäm vilken sak/uppfinning du vill undersöka. Leta uppett bra foto (neutralt)
på nätet, kopiera till ett pagesdokument och reglera storleken så att det passar
din layout. Mejla bilden till mig så skriver jag ut.
2. Gör små slarv-skisser i din skissbok där du testar din idé. Nu ”tänker du med
pennan” och planerar din bild.
3. Gör en ”finskiss” där du bestämt hur du skall göra. Tänk på att ha med
överskärningar.
4. Börja på ditt original (tjockt papper). Skissa först tunt med blyertsen så att det
går att sudda om det blir fel. Tänk på att ha med överskärningar.
5. Måla! Testa akvarellfärgen på ditt kladdpapper innan du målar på ditt original, så
att du säkert vet att det blir rätt nyans. Blyertsen syns igenom om du tunnar ut
färgen med vatten. Tänk på att en ljus nyans går att göra mörkare, men aldrig
tvärt om.
6. Fyll i konturer och detaljer med en smal, svart tuschpenna. Din målning
måste vara helt torr, annars flyter tuschpennan ut.
7. Klistra på din ”sak” (foto från nätet). Var noga med att det blir rätt storlek när
du skriver ut.

Dokumentera ditt arbete
genom att ta ett foto och lägg i
din
Bildmapp
i Drive.
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