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Úvod
Kreslit nebo malovat může opravdu každý, je to činnost jako každá jiná
a dá se naučit stejně jako třeba cizí jazyk. Samozřejmě že existují lidé,
kteří mají talent, ano, ti to mají jednodušší. Ale i člověk, který se domnívá, že talent nemá, se svou pílí a vytrvalostí může dopracovat k výsledku
stejně krásnému jako někdo talentovaný.
Držíte v ruce jedinečnou knihu o portrétech, která vznikla pod rukama
třech výtvarnic. Najdete zde tři různé techniky kreslení a malování portrétů lidí a zvířat. Hana Šrubařová vás seznámí s technikou malování suchým
štětcem, která je v posledních letech stále populárnější. S troškou šikovnosti budete schopni si tímto způsobem namalovat až téměř hyperrealistický portrét. Vedle toho vám Jana Laštovičková Grygarová předvede
malování portrétů ne příliš známou, ale jednoduchou stírací technikou
olejomalby a Nikol Charvátová (Javůrková) vám ukáže, jak si můžete hrát
s pastelkami a vytvořit krásné portréty zvířat.
I když je rozdíl mezi kresbou a malbou jasný, často si lidé tyto dva pojmy
pletou. Kresbu vytváříme například pomocí tužky, pera nebo uhlu. Malba
se maluje, takže vzniká za pomoci štětce a barev. Je trošku paradox, že
omalovánky vlastně vybarvujeme pastelkami, tudíž je vykreslujeme. Takže pro upřesnění – v této knize malujeme s Hankou a Janou a kreslíme
s Nikol.
Portrét je v malování a kreslení obecně považován za nejsložitější téma.
Pokud vám při malování krajinky nebo květiny „ujede ruka“, tak se nic
neděje, když se vám to ale stane při malování portrétu, je velké riziko, že
si portrétovaná osoba nebude podobná. Kresba nebo malba by měla
obsahovat nějaký rozpoznatelný rys dané osoby, proto je vždy lepší, když
malovanou osobu znáte i tzv. „na živo“. Při vytváření portrétu čistě podle
fotografie dbejte na to, abyste si hned na začátku pečlivě naznačili nejdůležitější rysy tváře. Otázkou je, zda portrétovaného člověka přikrášlit,
nebo zda být objektivní. To již necháme na vás.
Krok za krokem vás v této knize budeme provázet při malbě portrétů lidí
a zvířat, stejně jako to každá děláme na svých kurzech. Lidské i zvířecí
tváře mají schopnost odrážet všechny emoce a výrazy, které jen existují.

24

Technika malování suchým štětcem

9

Ucho, levá tvář, drdol

 Ucho – Plochým štětcem č. 0 si obtáhněte základní tvar
ucha a náušnic. Naznačte si pramínky vlasů padajících přes
ucho. Dobře vytřeným štětcem č. 10 kočičí jazýček vystínujte
celé ucho. Gumou v tužce progumujte světlé části ucha
a oprašte zbytky gumy vějířkovitým štětcem.
Náušnice – Vystínujte náušnice pomocí štětce č. 0, a nakonec
na každé z nich vytvořte gumou v tužce odraz světla.
Levá tvář – Štětcem č. 2 kočičí jazýček nejprve znázorněte stíny
a jednotlivé prameny vlasů. Poté štětcem č. 8 dobře zbaveným
přebytečného množství barvy jemně vystínujte celou tvář.

10

Drdol – dokončení

 Nejprve si štětcem č. 2 kočičí jazýček naznačte
linii vlasů a zvýrazněte základní prameny. Štětcem
č. 10 podstínujte celou plochu v místě, kde bude
drdol. Štětec při tom držte naplocho.
Gumou v tužce nebo ostrou hranou gumy
prosvětlete prameny vlasů po směru jejich růstu
a ve tvaru účesu. Místa, kde dopadá na vlasy
světlo, prosvětlete více.
Opět ztmavte celou plochu štětcem č. 8
a zesvětlete pomocí gumy. Celý proces opakujte,
dokud nebudete spokojeni s výsledkem. Nakonec
zvýrazněte nejtmavší části drdolu.

Krok za krokem: Rihanna

11

Prameny přes tvář a podstínování,
výstřih a sako

 Štětcem č. 2 kočičí jazýček a štětcem č. 0 si namalujte jednotlivé
prameny vlasů padající přes tvář. V širších pramenech progumujte
odlesky a jednotlivé vlasy pomocí gumy v tužce. Dávejte při tom pozor,
kam na pramen dopadá světlo a kde vzniká stín.
K podstínování jednotlivých pramenů použijte štětec č. 2 kočičí
jazýček dobře otřený do papírového ubrousku a zbavený tak
přebytečného množství barvy.

12

Hotový portrét – zintenzivnění stínů a šperk

 Štětcem č. 2 a štětcem č. 10 kočičí jazýček
dobře otřeným do papírové utěrky jemně
dostínujte jednotlivé části portrétu, kde se vám
zdá slabá intenzita stínů.
Vystínujte krk, klíční kosti a stín u límce saka.
Tetování a přívěšek – Tetování a obrys přívěsku
namalujte štětcem č. 0. Podstínujte přívěsek
štětcem č. 2 a štětcem č. 0 namalujte jeho stín.
Gumou v tužce zdůrazněte odlesky na šperku.
Hotový portrét si nezapomeňte podepsat.
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Krok za krokem: Dětský obličej

63

 Nyní začneme nanášet
barvy do pozadí. Začneme
kadmium žlutou barvou. Opět
jednopalcovým štětcem barvu naneseme
na celou plochu plátna.

3

4

 Přidáme okrovou barvu a opět
pořádně rozetřeme po celé ploše plátna.

 Vezmeme si
štětec kočičí
jazýček, nabereme
okrovou barvu – poměrně
velké množství barvy –
a obtáhneme všechny
vyznačené rysy v obličeji.

5

64

6

Stírací technika

 Poté jednopalcovým štětcem nejdříve rozetřeme
barvu směrem do středu obličeje a hned v dalším
kroku přetřeme celé plátno ze strany na stranu a tahy
uhladíme.

7

 Tento postup nyní opakujeme s tím, že při každém dalším
kroku přidáváme další barvu.

Kočičím jazýčkem nabereme okrovou a přidáme k ní světlou červenou.
Opět obtáhneme všechny vyznačené obrysy, poté rozetřeme směrem
do středu obličeje, a nakonec uhladíme ze strany na stranu.

Krok za krokem: Krátkosrstý pes

4

131

 V tuto chvíli je to z černé všechno. Ačkoli se
v obraze ještě objeví, necháme si ji až do poslední
části, abychom kresbu neměli tmavší, než chceme.

 Vezměme si pastelku s odstínem Bistre. Tahy
vedeme opravdu krátké, snažíme se přesně dodržet
vystupující anatomické rysy. Stíny budeme vytvářet
přidáváním intenzity. V ohybu jařmové kosti to bude velmi
výrazné stejně tak v horní části čelní kosti a po boku nosní.

5

 Tímto odstínem jsme si vykreslili celou hlavu.
Nebrali jsme žádný další tón, protože chceme
ponechat srst světlou. Tmavé tóny budeme používat
až v závěru práce, kdy nám krásně vystoupí ze světlého
podkladu, který pes ve skutečnosti má.

6

 Pleťovým odstínem Light flesh si nakreslíme
vnitřek ucha. Mysleme na to, že se zde nachází jak
jemné chloupky, tak i obrysy chrupavky pod kůží,
kterou nám tvarují stíny. Obojí musíme touto barvou naznačit.

7

136

Zvířecí portrét pastelkami

 Pastelkou
Cinnamon vybarvíme
střed duhovky, vše
ještě jednou zesvětlíme bílou.

26

 Pastelkou
Van Dyck brown
budeme kreslit
žilkování v duhovce. Kolem
okrajů oka budou tahy silnější
a hustější, směrem do středu
budou řidší a méně syté.

27

28

 Pomocí černé znovu vykryjeme vynechané
místo pro zornici. Znovu zvýrazníme ohraničení
oka a do okrajů duhovky budeme kreslit stejnými
tahy žilkování jako v předchozím kroku.

29

 Bílým popisovačem namalujeme
několik kontrastních odlesků. Stejně tak
budeme postupovat ve středu čumáku
a pod nosními dírkami.
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