
.: АЕРОГРАФИЯ-РИСУВАНЕ С АЕРОГРАФ-СТЕНИ-ШАБЛОНИ :. - Рисуване мокро в мокро

Мокро в мокро е една от най-експресивните акварелни техники. Когато цветовете се
нанасят върху мокра или влажна повърхност, те се преливат меко един в друг и след
като изсъхнат, придават изключителна мекота на изображението. Тази техника е
особено ефектна, когато рисувате небе или вода - нежните градации на тоновете
пресъздават по неповторим начин постоянно променящата се светлина.  Обекти  Техни
ката мокро в мокро е много подходяща и при рисуването на 
пейзажи
, изящни предмети, иветя или плодове, тъй като иветовете се преливат естествено
върху хартията и контурите на обектите сякаш се разтапят в деликатните тонални
преходи. Това придава приглушеност и особен финес на изображението.
 
Подготовка
 
За рисуване мокро в мокро е най-добре да се използва тежка хартия (410 г/м2 или
повече), която ще издържи на честото нанасяне на вода и бои, без да се набръчка.
По-леките хартии трябва да се опъват и прикрепват с ленти върху дъската за рисуване.
Мокрете хартията с голяма четка или мека гъба. Попивайте всяка излишна капка вода с
     
кърпичка, за да може листа да се овлажнява равномерно, без да остават „локвички" по
повърхността му. Дъската трябва да е леко наклонена, така че боите да се стичат
надолу по хартията. В противен случай има опасност да потекат в обратна посока и да
създадат нежелани ефекти.
 
Метод на рисуване
 
Техниката мокро в мокро изисква увереност, защото боите се контролират само до
известна степен. Най-добре се работи с големи четки, тъй като те поемат повече боя,
която можете да нанасяте със замах. Напоявайте изцяло четката с боя и работете
бързо и леко, като оставяте цветовете сами да се разливат и смесват. Често пъти при
рисуването мокро в мокро боите се разреждат прекалено много, в резултат на което
завършената картина е твърде неизразителна и вяла. Тъй като хартията е
предварително намокрена, можете да използвате по-гъсти бои - те ще се размият върху
листа, но ще запазят дълбочината си. Освен това трябва да се има предвид и фактът,
че когато изсъхнат, иветовете изглеждат по-светли. Уверете се, че сте приготвили
достатъчно количество бои - няма нищо по-неприятно от това да свършат, преди да сте
приключили работата си.
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