
Bland en meget vandet version af
din blå. Iagttag hvor din geisha er
lysest og mørkest. Opdel ansigtet i
fire toner – helt lyst som næsetippen
(ingen farve), meget lyst (næsten
ingen farve), mellemtone og mørk
(stadig ret lys dog). Mal ansigtet i
sektioner, hvor du trækker farven ud
med helt rent vand.

Bland brun med din røde (40%) + gul
og blå. Mal pindende ind (en side
lysere end den anden). Mal
blomsterne ind med en mellemtone
af din pink farve og dup så en helt
pigmenteret version af farven ind i
blomsternes midte, mens malingen
er våd.

Bland en orange farve i samme
styrke (med samme mængde
vand) som den blå farve. Mal over
dit ansigt i samme toner som med
den blå – du behøver ikke at kopier
det helt præcist. Tilføj evt. lidt pink
til din orange farve over kinderne.

Geishaen Aika
Bland hudtoner på papiret med den klassiske grisaille teknikken

Hvad kan projektet lære dig? Du lærer at blande realistiske hudtoner med grisaille teknikken, hvor 
du blander farver i lag frem for i din palet.
Se videoguiden her: Find videoguides til alle steps, når du logger ind på Selvtid.dk
Farver: Den sorte blæk. 370 – Permanent Red Light. 366 - Quinacridone Rose. 508 - Prussian Blue. 
268 - Azo Yellow Light

Bland en meget pigmenteret
version af den røde farve med lidt
pink. Brug den flade pensel og læg
store pøle af vand, hvor den røde
farve skal trækkes ud. Mal kimonoen
hurtigt fra toppen og træk farven
ned til vandet. Løft maleriet så farven
og vandet løber ud og tilføj gerne
mere vand og farve til bunden.

Gentag step 3 med en lilla farve –
bland den kold (blålig), hvis dit
portræt er varmt i tonen eller varmt
(rødlig), hvis det er køligt. Fremhæv
skyggerne med farven eller nedton
områder, der ikke har den korrekte
hudtone. Man må godt se lidt
penselstrøg! Mal håret ind med en
lys (vandet) version af din blæk.

Tilføj alle de sidste detaljer! Mal en
masse hårstrå med blæk og sørg for,
at de følger hårets form. Mal først
læberne med en mellemtone af rød,
og blend derefter en mørkere
version ind fra kanterne. Brug blæk
til de sorte detaljer og en helt
pigmenteret pink til blomsterne.
Husk rød kant på kimonoen.




