
Tag gul maling i din sprayflaske med
metoden fra 1. projekt. Dæk fronten
af Gaia til med toiletpapir. Spray i
venstre side, skyl penslen ren og træk
farven over hele Gaia, så hun bliver
helt lys. Dup orange og grøn ind i dit
sprayede område. Bland sort med
gul, grøn og rød og dup de små
pletter ind, når papiret er 80% tørt.

Bland orange (gul+rød) en rødorange
og en brun farve (mest rød, grøn og
lidt gul). Tilføj nu de forskellige
nuanceforskelle til ansigtet, læg
farven hvor den er mørkest, skyl
pensel og træk farven ud. Brug det
endelige reference-billede på
bagsiden som guide for, hvor
farverne skal være.

Læg et tyndt lag vand på hele Gaia’s
krop og gentag step 2 på kroppen.
Start med at lægge et gult lag over
kroppen. Sørg for at farven er
mørkest der hvor skyggerne ram-
mer, og husk at beholde dine lyse
områder. Læg en skygge rundt om
hovedet, der ikke er for bred. Brug
den brune farve under Gaia.

Geparden Gaia
Sammenflet det abstrakte med det konkrete for at skabe et helt unikt udtryk

Hvad kan projektet lære dig? Du lærer at kombinere det abstrakte med det konkrete til et helt unikt 

udtryk. Og at stole på processen, når dit maleri forvandler sig fra et akavet væsen til en mægtig gepard. 

Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.
Farver: 244 – Indian. 567 - Permanent red violet. 525 - Lavendel - 675 - Phthalo green.

Brug din str. 2 pensel til at male de
sorte områder ind på Gaia’s hoved.
Husk at efterlade små hvide cirkler i
hendes pupiller. Giv dig nu god tid til
at male alle pletterne på kroppen.
Søg evt. på billeder af geparder for at
studere, hvordan pletterne er spredt
på deres kroppe – eller brug
referencebilledet.

Tilføj pletterne i ansigtet med kende-
tegnene. Mal øjet i en lys gulgrøn. Når
tør, mal så den øverste halvdel af øjet
med en mørkere grøn farve. Brug en
meget lys rød til snuden. Tag spidsen
af en nål og med et meget let tryk
rids knurhår ind i papiret. Øv gerne
trykket på nålen på et andet papir
først.

Bland forskellige nuancer af brun.
Læg et tyndt lag vand på din
træstamme. Dup nu dine farver ind,
uden at være for detaljeorienteret.
Dup også lidt grøn og rød ind for at
få et abstrakt udtryk. Kør en fugtig
pensel over malingen for at blende
farverne sammen.




