
akwarele od
podstaw

PRZETWÓRN IA  WSPOMN IEŃ



Zanim przejdziemy do sedna i podzielimy się z Tobą naszą wiedzą i
doświadczeniem z zakresu podstaw malowania akwarelą, chciałyśmy
się krótko przedstawić i opowiedzieć Ci, jak to się stało, że dzisiaj
możesz czytać tego mini e-booka.
Jesteśmy przyjaciółkami od dobrych kilku lat i wspólnie prowadzimy
Przetwórnię Wspomnień. To kreatywne miejsce, w którym przenikają
się akwarele, kaligrafia i ręcznie robione albumy. Właśnie od
albumów zaczęła się nasza przygoda z akwarelami. 
Bardzo szybko zakochałyśmy się w tej dziedzinie bez reszty. Mało
tego, przekonałyśmy się, że można się tym cieszyć i dzielić wiedzą w
prosty i przystępny sposób.Pamiętaj też, że to, co zawarłyśmy w tej
lekcji, nie jest prawdą objawioną, jedyną słuszną i niepodważalną.
Jest naszym doświadczeniem, zbiorem wielu obserwacji i rozmów z
uczestnikami naszych warsztatów. 
Nie bój się jednak podążać za swoją intuicją, nie bój się próbować
nowych rozwiązań. Ta bazowa wiedza nie ma Cię hamować i
blokować, ale dać poczucie bezpieczeństwa i świadomości pewnych
procesów. Pamiętaj też, że największym talentem jest celebrowanie
radości malowania ponad dążeniem do perfekcji. Nawet największy
twórca kiedyś zaczynał i jego kreski były „jakieś takie nie takie”. Ciesz
się malowaniem i nie pozwól sobie ani innym tej radości tworzenia
odebrać!
 
Życzymy Ci dobrej przygody w barwnym świecie akwareli.
 
 

Gosia i Magda

Wstęp



Zacznijmy od pędzli. Wchodząc do sklepu plastycznego już od ich
samej ilości można dostać zawrotu głowy, ale spokojnie! 
 
Możemy je podzielić na różne kategorie według kilku kryteriów.
Pierwszym z nich może być to, z jakiego włosia zostały wykonane.
Możesz się spotkać z pędzlami z włosia naturalnego i
syntetycznego. Z uwagi na nasze przekonania, używamy tych
drugich, a ponieważ dzielimy się z Tobą nie tylko wiedzą, ale przede
wszystkim doświadczeniem, będziemy opowiadać tylko o
syntetycznych.
 
Na każdym pędzlu znajdziesz dwa numery. Jeden z nich to
numer serii, a drugi to rozmiar pędzla (który nie jest
uniwersalnym rozmiarem, ale wyznacza rozmiary pędzli w danej
serii).
 

Pędzle



Co jeszcze dobrze wiedzieć? 
 
Pędzle mają różne kształty i w zależności od tego różne nazwy (no i
oczywiście różne zastosowanie, ale to już szczegółowo pokażemy Ci
w module o pędzlach naszej lekcji wideo)

roundbrush dagger
płaski (do tła)

Przykładowe rodzaje pędzli do akwareli

koci językpłaski



Pędzel typu roundbrush z zaostrzoną końcówką (np. Renesans
7401R romiar 4)
Płaski większy pędzel do namaczania papieru (np. Renesans
8044 rozmiar 25).

I tutaj nasuwa się ważne pytanie! Czy trzeba mieć wszystkie, żeby
malować?
No, niekoniecznie! Oczywiście wiemy, jak fajnie się zaopatrywać w
nowe sprzęty w sklepie plastycznym, ale można sobie spokojnie
rozłożyć tę przyjemność w czasie i na początek przygody
zaopatrzyć się w dwa podstawowe pędzle:

i

Podstawowy zestaw pędzli
 na początek

O pędzle warto również odpowiednio zadbać, wtedy posłużą
Ci zdecydowanie dłużej! Przede wszystkim nie zostawiaj ich w
wodzie. Stukanie o dno; to też nie będzie ich ulubiona atrakcja.
Susz na płasko i w podróży zabezpieczaj włosie skuwką. Co jakiś
czas warto też urządzić pędzlom małe SPA myjąc je mydłem
(pokażemy Ci w filmiku jak to dokładnie zrobić).


