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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).



Papier

Cold pressed – jest to sposób produkcji papieru (w wolnym
tłumaczeniu: prasowany na zimno), to zdecydowanie najczęściej
dostępna opcja, zazwyczaj posiada teksturę, na nim też dużo
łatwiej się maluje, dlatego jest dobrym wyborem dla osoby
początkującej
Hot pressed – inny sposób produkcji (prasowany na ciepło)
papier produkowany w tej technice upraszczając jest dużo
bardziej wymagający, lubi precyzyjne pociągnięcia pędzla,
dlatego jeśli jesteś na początku swojej przygody, lepiej poczekaj
z zakupem tego typu papieru

Grana satinata – najdrobniejsza struktura, w wielu miejscach
prawie gładka
Grana fina – dronoziarnista struktura
Grana grossa – grube ziarno
Torchon – struktura śniegowa, bardziej okrągła

Przejdźmy do kwestii związanych z papierem. Dużo tu obco
brzmiących pojęć, ale nic się nie martw, wytłumaczymy Ci je
pokrótce bez zbędnego doktoryzowania się!
 
Zacznijmy od bawełny. Papiery do akwareli mają bowiem jej
dodatek, po to, żeby lepiej radzić sobie z dużą ilością wody, której
używamy do malowania.  Ułatwia to też rozprowadzanie farby i jest
dzięki temu papier jest wytrzymalszy. Im więcej bawełny, tym papier
też ma wyższą cenę, dlatego na początku przygody z akwarelami,
kiedy ćwiczysz pamięć mięśniową i uczysz się panować nad
sprzętami, 25% bawełny to dobry wybór. Nie ma co szaleć.
 
Staniesz również przed wyborem gramatury papieru. Tutaj
też możesz wybrać różne opcje, ale 300 g/m2 powinno się
sprawdzić zarówno przy malowaniu na mokro, jak i na sucho.Na co
jeszcze możesz się natknąć w długich opisach?Określenia związane
ze sposobem produkcji papieru:

 
No i na koniec kwestie związane z ziarnistością papieru:



No dobrze, ale co ostatecznie wybrać?
 
My przez długi czas malowałyśmy na papierze Fabriano
Watercolor studio 300 g/m2 grana fina, cold pressed. I z
czystym sumieniem możemy go polecić każdej osobie
początkującej..
 
Natomiast jeśli jesteś osobą, która woli sama sprawdzić co i jak,
może zainteresuje Cię nasz zestaw papierów do testów!
Wybrałyśmy do niego 5 różnych rodzajów papieru, które możesz
samodzielnie przetestować i wyciągnąć swoje wnioski.
 
W nagraniu do tego modułu naszej lekcji możesz zobaczyć
dokładnie jak porównałyśmy różne rodzaje papieru i na co warto
zwrócić uwagę.



No i na koniec jeśli chodzi o podstawowe sprzęty, został nam
„bohater wieczoru” czyli farby!
 
Na początku uważamy, że warto zaznaczyć, że nie musisz
zaopatrywać się w super drogie farby, żeby zacząć malować.
Zacznij od tych farb, które masz pod ręką, żeby przekonać
się, czy ta technika rzeczywiście jest dla Ciebie. Wtedy zawsze
możesz zaszaleć na zakupach. My same zaczynałyśmy od
zabierania farbek dzieciom (no co zrobisz). Farby szkolne różnią się
od profesjonalnych po prostu ilością pigmentu, ale służą do
malowania, więc śmiało!
 
Jeśli już dojdziesz do wniosku, że czas na większe zakupy, to
możesz wybrać spośród dwóch głównych rodzajów farb – w tubce i
w kostkach. Przetestowałyśmy obydwa te rozwiązania i
zdecydowanie bardziej wolimy korzystać z farb w kostkach. Są
bardziej wydajne i łatwiejsze w obsłudze przy transporcie.
 
Po wypróbowaniu różnych rodzajów farb, naszymi faworytami
są farby Białe noce. Ze względu na kolory, to jak się ze sobą
mieszają i ich wydajność.

Farby



Green
Quinacrodone Red
Azzure Blue
Burnt Umber
Payne’s grey

Na początku przygody można też zaopatrzyć się w zestaw farb
Sonnet. Jest sporo tańszy od Białych nocy i oszczędzający kwestię
wyboru kolorów, ponieważ kolor palety jest z góry ustalony.
 
W tym miejscu wiele osób na prowadzonych przez nas warsztatach
zastanawia się czy trzeba mieć wiele kolorów, żeby malować?
 
I my zgodnie z naszym doświadczeniem odpowiadamy -
ZDECYDOWANIE NIE! Na naszych pierwszych zakupach każda z
nas zdecydowała się na 3 kosteczki i potem skutecznie
dokupowałyśmy sobie poszczególne kolory, co doprowadziło nas
do punktu w którym jesteśmy teraz i każda z nas dysponuje swoją
całkiem pokaźną paletką, a przy tym nie nadwyrężyło to w sposób
odczuwalny naszego budżetu.
 
Od jakich kolorów warto zacząć? My polecamy taki zestaw na
początek:

 
To zestaw którym namalujesz zarówno kwiaty, jak i prosty pejzaż, a
także proste elementy architektury na jakiejś wyprawie.
 
No i pamiętaj, że masz o wiele więcej kolorów, niż Ci się
wydaje! Dlatego w filmiku pokazałyśmy Ci kilka ćwiczeń która
pomogą Ci to zobaczyć. Oglądając nagranie z tego modułu dowiesz
się też jak uzyskać różne odcienie tego samego koloru.No to czas
działać!



Pokazałyśmy Ci podstawowe sprzęty, nadszedł czas na malowanie!
Zaczniemy od techniki mokre na mokre, która jest jedną z
podstawowych technik akwarelowych. Z jednej strony
wdzięczna, z drugiej w pewnym stopniu nieprzewidywalna, co my
osobiście doceniamy, ale wiemy też, że potrafi to być ćwiczeniem
cierpliwości dla każdego perfekcjonisty.
 
Tłumacząc jednym zdaniem, jest to technika w której
malujemy na mokrym papierze. 
 
W praktyce zobaczysz to na filmiku, więc nie będziemy tego ubierać
w romantyczne słowa, po prostu przygotuj papier, taśmę malarską i
ćwicz z nami!
 
Taśma malarska w tej technice zapobiega odkształcaniu się papieru
i dodatkowo tworzy ozdobną ramkę dookoła obrazka.
 
Na nagraniu pokażemy Ci też jak bezpiecznie się z nią obchodzić,
czyli jak ją odklejać w taki sposób, żeby nie uszkodziła pracy

Mokre na mokre



To druga podstawowa technika akwarelowa, fajnie sprawdzi
się do precyzyjnego malowania listków (pokażemy Ci to dokładnie
na przykładzie). To innymi słowy najbardziej naturalny sposób
malowania który znamy od dziecka, moczysz pędzel,
nabierasz farbę i malujesz.
 
Ten sposób malowania daje bardziej przewidywalne efekty, ale też
jest mniej transparentny przez to, że używamy do niego mniejszą
ilość wody.
 
W praktyce często łączy się te dwa sposoby na malowanie, o
czym również przekonasz się na nagraniu. 
 
W jednym z ćwiczeń które z nami wykonasz pokażemy Ci też
różnicę w tym jaki efekt możesz uzyskać przy zastosowaniu tych
dwóch technik. Warto mieć świadomość na co w danej sytuacji się
zdecydować, to nie jest kwestia dobrych lub złych wyborów, ale
innych efektów.

Mokre na suche



Suche na suche
Techniki o których opowiadałyśmy w poprzednich modułach są
technikami podstawowymi w akwareli, a teraz czas na
„dodatkowe wariacje”.
 
 Suche na suche, to brzmi dziwnie? Czy tak się da w ogóle malować?
Oj tak! Mało tego jest to naprawdę przydatny patent.
 
Nabieramy po prostu farbę na pędzel, osuszamy go na
ręczniku papierowym i staramy się przeciągnąć taki prawie
suchy pędzel po powierzchni papieru. To, że ilość wody na
pędzlu jest minimalna, a papier suchy, sprawi, że farba nie wniknie
w całą jego strukturę i pozostawi widocznie białe przestrzenie. 
 
Na nagraniu pokażemy Ci jak to dokładnie uzyskać oraz dwa
przykłady w których ten sposób można wykorzystać w praktyce: do
namalowania wody w której odbija się światło oraz do namalowania
struktury drewna lub cegły. Więc szybko będziesz mogła tą wiedzę
przetestować w praktyce.



I tu się robi naprawdę ciekawie! Pokażemy Ci sposób, dzięki
któremu akwarelowe warstwy na twoim obrazku będą się
przenikały. Najprościej będzie jeśli zrobimy to na przykładzie.
Zapraszamy Cię do dwóch ćwiczeń!
 
W jednym z nich namalujemy efemeryczne maki, a w drugim figury
geometryczne! Dla każdego coś miłego!
 
Uwaga! Do tego ćwiczenia potrzebne będą naprawdę dobrze na
pigmentowane farby, w przeciwnym razie efekt może nie być
widoczny i nie jest to wina twoich umiejętności.

Transparentność



Ten sposób malowania polega na nakładaniu kolejnych
warstw farby przy pomocy techniki mokre na suche. 
Dzięki temu, że warstw jest kilka możemy uzyskać efekt cienia lub
tekstury jakiegoś przedmiotu (tak jak to widać na doniczce na
zdjęciu). Przez to, że kolejne warstwy nakładamy na suchy papier
odcięcie jest dużo wyraźniejsze niż z wykorzystaniem techniki
mokre na mokre.
 
Zresztą będziesz mieć okazję się o tym przekonać w trakcie
ćwiczenia, które pokażemy Ci w tym module lekcji.

Laserunek



Biel w akwareli
No dobrze, ale jak malować na biało akwarelą i czy w ogóle
biała farba jest do czegoś w akwareli potrzebna?
 
I tutaj najbardziej uniwersalna odpowiedź brzmi – biały to
kolor czystej kartki w akwareli, bieli po prostu nie
malujemy. W taki sposób poradzimy sobie na przykład z kwestią
chmur na niebie. Ale…. 
No są tu ale i jednak producenci akwareli mają też w gamie kolorów
– białe farby, a skoro mają, to po co one są…
 
Poradzimy sobie z tą kwestią na przykładach, odpowiadając
na konkretne pytania, które zadały nam dziewczyny na naszej
grupie Akwarele od podstaw, a na nagraniach pokażemy Ci to
dokładnie krok po kroku i zachęcamy, abyś przeszła z nami przez te
ćwiczenia!J
 
Jak namalować gwiazdy?
 
No trudno sobie wyobrazić zostawienie pustej przestrzeni w
przypadku gwieździstego nieba, dlatego poradzimy sobie z tym
robiąc „kleksy” z białego gwaszu (można użyć też farby akrylowej)
na samym końcu malowania
 
Jak namalować białe odbicia światła, refleksy, lub białe
doodle?
 
Najlepiej dodawać tego typu akcenty po namalowaniu całej pracy,
na końcu. Można to zrobić białym gel penem, ale nie przepadamy
za tym rozwiązaniem, ze względu na to, że tego typu narzędzia
często przerywają. O wiele lepszym rozwiązaniem dla nas okazał się
biały pisak Posca i to z niego najchętniej korzystamy.
 
 
 
 



Jak namalować białe płatki kwiatów, pień brzozy?
 
Tutaj możesz albo malować bardzo ostrożnie lub użyć płynu
maskującego, który zabezpieczy malowaną powierzchnię. Do
pewnego czasu unikałyśmy płynu maskującego jak ognia, ze
względu na okropny zapach i trudności w jego precyzyjnym
nakładaniu, aż do momentu w którym natknęłyśmy się na płyn
maskujący w pisaku, który rozwiązał wszystkie problemy. Przy
zastosowaniu tego rozwiązania, pamiętaj, że musisz pozwolić
wyschnąć warstwie płynu maskującego przed użyciem farby, oraz
potem pozwolić wyschnąć farbie przed ściągnięciem warstwy płynu.
Pokażemy Ci jak sobie z tym poradzić na filmiku w tym module
lekcji.
 
W takim razie po co ta biała farba?
 
Możesz ją zmieszać z innym kolorem, żeby uzyskać pastelowy
odcień. Ale pamiętaj, że przez dodatek białej farby stracisz
transparentność tego koloru, będzie on bardziej „kredowy”. Nie jest
to to samo, co uzyskanie jasnego odcienia danej farby poprzez jej
rozwodnienie. Ta druga metoda jest zdecydowanie bardziej
„akwarelowa”.



Inne potrzebne akcesoria
Poza farbami, pędzlami i papierem w malowaniu akwarelami mogą
Cię wspomóc różne akcesoria. Opowiemy Ci o nich po to, żebyś
wiedziała jak i kiedy ich używać.
 
Ołówek – to zdecydowanie podstawowy gadżet we wszystkich
plastycznych technikach. Również w akwarelach bywa przydatny,
ale warto wiedzieć jak z niego korzystać, żeby nie miało to sens i nie
psuło efektów twojej pracy. 
 
Jaki ołówek będzie Ci potrzebny? ZWYKŁY! Bez żadnego
wydziwiania i szukania dziur w całym. Najważniejsze jest to aby
szkic był delikatny, więc nie wybieraj zbyt miękkiego ołówka, bo
wtedy szkic ma duże szanse się rozmazać, ale też zbyt twardego, bo
naruszysz strukturę papieru  i ciężko będzie nanieść poprawki. Jeśli
szkic będzie delikatny, nie będziesz musiała go wymazywać, bo
schowa się pod farbą. 
 
No dobrze, ale co zrobić, jeśli masz już szkic, ale jest zbyt
mocny?! Przyjaciółką twojego ołówka niech będzie w takiej sytuacji
gumka chlebowa. Używając jej maleńkiego kawałka i delikatnie
dotykając nim papieru z łatwością rozjaśnisz szkic.
 
Co się jeszcze może przydać?
 
Cienkopisy wodoodporne. Tutaj przetestowałyśmy ich całe
mnóstwo i najlepsze noty do tej pory zdobyły cienkopisy firmy
Micron. Ich końcówka jest przyjemnie miękka, więc dobrze się z
nich korzysta, nie wysychają zbyt szybko i mają różne grubości, więc
możesz wybrać jakiej dokładnie potrzebujesz. W przypadku szkiców
budynków zdecydowanie lepiej wyglądają te wykonane
cienkopisami o grubości 003, 005 lub ostatecznie 01. Do doodli i
napisów lepiej sprawdzi się grubość 01 lub 04.



Szkic ołówkiem (chyba, że masz na tyle pewną rękę, że tego nie
potrzebujesz)
Poprawiamy cienkopisem
Wymazujemy gumkę (no bo będziemy mieli szkic narysowany
cienkopisem, więc co za dużo to nie zdrowo)
Malujemy farbami
Cieszymy się efektami!

Ciekawym rozwiązaniem jest też pióro z wodoodpornym
atramentem i długo szukałyśmy takiego rozwiązania! Udało nam
się znaleźć model pióra, z którego korzystamy z ogromną
przyjemnością, nie tylko do obrazków akwarelowych, ale też pisząc
nim na co dzień. Jest to pióro Platinum Preppy 0,2 z cudownie
cienką stalówką. Jedynym minusem tego rozwiązania jest dłuższy
czas schnięcia atramentu, więc w sytuacji małej ilości czasu
doraźnie nadal korzystamy czasami z cienkopisów.
 
I tutaj chcemy odpowiedzieć na jeszcze jedno bardzo ważne
pytanie, które często pada w kwestii korzystania z cienkopisów! Jaka
kolejność?
 
No to spieszymy z odpowiedzią!



Zakończenie
To już wszystkie wskazówki które przygotowałyśmy dla Ciebie w tej
lekcji! 
 
Nieustannie zapraszamy Cię do naszej grupy Akwarele od
podstaw! Staramy się tam wspólnie malować, wspierać się, dzielić
doświadczeniami. Będziemy starały się też dalej dzielić naszą
wiedzą na naszym blogu!
 
Mamy nadzieję że malowanie będzie dla Ciebie źródłem
relaksu i radości!
 
Dobrego malowania!
 
 
 
 

Gosia i Magda z Przetwórni Wspomnień
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