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Et proposem que dibuixis un personatge tenint en compte l’època en que viurà. Recorda que és molt important que es vesteixi, i es pentini

conforme la moda en el seu temps. També hauràs de tenir en compte quins estris existien (feien servir mòbils?, portaven ulleres ?, existien els

”monopatins”.?.). Primer tindràs d’escollir si vols dibuixar un home o una dona, després tria l’època on vols que visqui ( La prehistòria, l’època

actual, ...el futur ??). Si ho necessites, hauràs de buscar informació a internet sobre com vestia la gent en aquell moment.

a) Primer hauràs de dibuixar l’esquema bàsic del personatge en la posició que desitgis fent servir el llapis blau. (et donem els esquemes bàsics

de l’home i la dona per si vols copiar-los o calcar-los). Un cop tinguis l’esquema, repassa’l en llàpis HB i afegeix-li els detalls, vestits, ..i els estris

que vulguis.

b) Quan tinguis acabat el teu personatge a llàpis, passa’l a tinta amb els punta fina.

c) Dona-li color amb els llàpis a color, retoladors, etc... (recorda no apretar massa..i posar més color a les zones d’ombra)

d) Escriu al costat del teu personatge a quina època està vivint. Quins són els detalls que li has posat per saber de quina època és ??

Tema/concep: El dibuix de formes bàsiques Dirigit a : C3 Durada : Aprox 1,5h

Tècnica : Seca Materials: Llàmines, grafit, punta fina, regles, elipses, llàpis de color, etc.
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Exemples
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Exemples: esquema bàsic dona / home
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