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minutter viser dig hvordan. Når du er færdig med bogen, vil du have alle de færdigheder og selvtillid, som du
skal bruge for at tegne mennesker i ro eller bevægelse. Tegnelærer Jake Spicer fører dig gennem alle aspekter
af tegning af det virkelige liv, lave skitser, tegne en model og fra et fotografi. Omhyggeligt udformede øvelser
deler tegneprocessen op i let fordøjelige sekvenser, og øvelser viser skridt for skridt hvordan du kan skabe et

fuldt portræt på kun 15 minutter. Med råd om alt fra tegnematerialer, til hvordan du får personens
proportioner rigtige, til hvordan du tegner hænder, fødder og tekstiler, er dette et fuldstændigt kursus for alle

der vil tegne mennesker. En afprøvet metode fra en professionel lærer, der har tegnet hele livet. Smukt
illustrerede kapitler, der er lette at følge skridt for skridt, og som gør det let for enhver at opnå lighed i deres

portrætter.

 

Ja, du kan tegne og TEGN MENNESKER på 15 minutter viser dig
hvordan. Når du er færdig med bogen, vil du have alle de

færdigheder og selvtillid, som du skal bruge for at tegne mennesker i
ro eller bevægelse. Tegnelærer Jake Spicer fører dig gennem alle
aspekter af tegning af det virkelige liv, lave skitser, tegne en model

og fra et fotografi. Omhyggeligt udformede øvelser deler
tegneprocessen op i let fordøjelige sekvenser, og øvelser viser skridt
for skridt hvordan du kan skabe et fuldt portræt på kun 15 minutter.
Med råd om alt fra tegnematerialer, til hvordan du får personens
proportioner rigtige, til hvordan du tegner hænder, fødder og
tekstiler, er dette et fuldstændigt kursus for alle der vil tegne

mennesker. En afprøvet metode fra en professionel lærer, der har
tegnet hele livet. Smukt illustrerede kapitler, der er lette at følge

skridt for skridt, og som gør det let for enhver at opnå lighed i deres
portrætter.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=TEGN ANSIGTER på 15 minutter&s=dkbooks

