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Magnolie nocą. Abstrakcja - laurka dla Mamy na Dzień Matki.

Opracowanie – Barbara Gawor, maj 2020r.
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Proszę najpierw przeczytać instrukcję
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Witam Was drogie dzieci. 

Przygotowałam dla Was propozycję wykonania laurki dla Mamy z okazji Dnia Matki. 
Magnolie są piękne i Mama się ucieszy, kiedy otrzyma od Was dowód pamięci przez
Was wykonany. Możecie namalować mniej kwiatków, np 5 i też będzie ładnie. Możecie
użyc innych kolorów. Krok po kroku poprowadzę Was instrukcją obrazkową. Praca jest 
bardzo łatwa.Wykżcie też własne pomysły.

1. Przygotujemy sobie miejsce pracy i farby. Mogą być plakatowe. Ja wykonałam
farbami akrylowymi na płótnie. Możecie wykonać na kartonie.

2. Wykonamy tlo, poczekamy aż wyschnie. Uwaga. Tło nie może być zbyt ciemne
oraz zamazane. Nie możecie machać pędzelkiem we wszystkie strony, bo zatracicie
kolory, wyjdzie Wam jakiś jeden kolor bury, którego nie chcemy. Starajcie się zbytnio
nie namalowywać kilka razy w tym samym miejscu, ponieważ kolory połączą się w 
jeden brzydki.

3. Praca jest abstrakcyjna czyli nie jest konieczna wierna fotografia kwiatów.

3. Ja wybrałam obraz nocą. Księżyc daje światło I księżyc sugeruje nam noc.
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Tutaj pokażę obraz z bliska. Obok jest też obraz z magnoliami w dzień - zdjęcie z naszego
ogrodu szkolnego dla przypomnienia , by było Wam łatwiej.
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1. Zaplanowałam plan obrazu ołówkiem dla Was. Ja nie używam ołówka, czasem
zaznaczam bezposrednio pędzlem. To będzie przecież zamalowane. Obok widzicie
barwy poterzebne - biała, granatowa, niebieska, fioletowa, różowa, czarna. Później
jeszcze zielona, ochra, brąz - kiedy będziemy malować gałęzie, kwiaty, liście.
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Namalowaliśmy tło, czekamy aż będzie suche. Czarnego koloru tylko maleńką odrobinę, poniewaz 
Wam zaciemni zbytnio. Nie machamy pędzlem we wszystkie strony, bo zatracimy kolor niebieski 
oraz biały! Prosze próbę zrobić na oddzielnej kartce. Zostawiamy miejsce na księżyc, trochę 
malujemy księżyc białym kolorem I rozcieramy lekko biały kolor na boki I w ten oto sposób 
uzyskamy oświetlenie nieba. Księżyc odbija się w wodzie wież też tak jak na niebie rozcieramy 
lekko biały kolor księżyca na boki I oświetlimy wodę. Do pomalowania wody użyjemy biały kolor, 
niebieski, trochę fioletu I odrobinę czarnego. Też nie machamy we wszystkie strony bo nie chcemy 
tylko jednego koloru wody podobnie jak nieba
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Gotowe tło. Suche. Zwróćcie uwagę na kolory nieba I kolory wody. Chociaz to jest abstrakcja nocy to jednak noc nie zawsze
jest tak ciemna , że nic nie widać. Tutaj mamy pełnię księżyca , jest bardzo widno , ładnie widzimy kwiaty I kolory oraz odbicie
w wodzie kwiatów I księżyca. Pomalowałam gałęzie. Wy nie malujcie zbyt dużo gałęzi, zawsze możecie kolejną gałęź
domalować. Na samym dole wody oraz samej górze nieba może być tylko czarny kolor , pokaże nam odległość, której nie
widzimy
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Zbliżenie nieba , wody. Zobaczponownie kolorystykę. Zwróć uwagę , że nie widać praktycznie czarnego koloru!

Przystępujemy do malowania kwiatów. Proponuję pomalować białym kolorem z lekką domieszka różu lub tylko
białym, poczekać aż kwiaty będasuche. Ponownie pomaluj kwiaty kolorem np różowym lub fioletowym, będzie ładnie
widać kolor kwiatków. A wiecie, że są też żółte magnolie! Możecie pomalować magnolie żółtym kolorem.
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Kwiatów przybywa. Najpierw pomalowane były białym kolorem – widzicie. Tera maluję
różowym I jest piękny widoczny kolor na wcześ niejszym białym.Wszystkie kwiaty są
podobne, możecie namalować mniej. Po prawej stronie widzicie zbliżenie, by było
Wam łatwiej. Na zakończenie pracy maluję liście. Pomaluję trochę białym lub kolorem
ochra gałęzie, ponieważ są oświetlone światłem księżyca.
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Koniec. Sprzątamy stanowisko pracy, myjemy pędzelki. Z lewej strony praca jeszcze nie była
dokończona, jeszcze nie miała liści. Po prawej stronie moją pracę przeniosłam do ogrodu, gdzie
widać wiosnę , bzy, swiatło dzienne, cień. Zdjęcie też jest abstrakcją ale bardzo
ciekawe. Prawda, że piękna praca? Powodzenia. Pokażę Wam jeszcze kilka zdjęć z naszego
szkolnego ogrodu, by było Wam łatwiej przypomnieć sobie jak wyglądają magnolie?
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Dziękuję! 
Nie zapominijcie złożyć kochanej Mamie życzeń! Pozdrawiam Was 
Wszystkich!


