
Santorini, Grækenland
Mal det ikoniske kapel, der rejser sig over den græske vulkanø

Hvad kan projektet lære dig? Du får øvet dig en del i at operere i de helt lyseste nuancer og 
træning i at lave små subtile toneskift i de lyseste farver.
Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.

Overfør omridset. Tilføj et tyndt lag
vand til himlen og mal den over
med din turkise farve blandet med
en my rød. Dup evt. køkkenrulle
hvor du ønsker skyer. Bland en
meget vandet grå farve med et
blåligt underskær og mal de to
forreste vægge, efter du har lagt et
tyndt lag vand (bland grøn, rød +
blå). Forreste væg skal være lidt
mørkere end ”mellem væggen”.

Mal første lag på kuplen. Læg først
tyndt lag vand. Start med en
meget pigmenteret farve og mal
en mørk halv cirkel der hvor kuplen
har mest skygge. Skyld lidt farve af
din pensel i dit vandglas, dup den
hurtigt i køkkenrulle og mal resten
af kuplen ud fra dit mørkeste
punkt. Mal i en ”C” bevægelse, og
skyld mere af farven af, jo længere
væk fra din skygge du kommer.

Mal den nederste vindueskarm
turkis. Mal derefter de tre vægge
under kuplen (læg først et lag
vand). Brug en endnu lysere grå
farve end de forreste vægge –
næsten helt gennemsigtig. Til de
to vægge til højre, tilføj en svag
rød undertone. brug samme farve
til nederste sidevæg. Brug en blå
undertone til den venstre væg,
der ligger i en kølig skygge.

Tilføj endnu et lag til kuplen som i
step 2. Mal en kantet skygge på den
midterste væg med en lys rødtonet
grå. Mal de nederste søjler med fokus
på skygger og lys – dup en mørkere
farve ind på skyggerne, og løft farve
med en tør pensel hvor sollyset
rammer.

Detaljer: Mal kors og toppen af
kuplen med de samme teknikker
som i resten af projektet. Mal
tagkanterne i op til tre lyse lag
(med svage skift i farvestyrke).
Mal et lag, lad tørre, og mal så et
mindre højt lag ovenpå i en lige
streg. Og Voila!

Vinduerne: Bland dig til sort/
mørkegrå. Læg først et tyndt lag
vand, og dup så din farve ind.
Ændre styrken af din sorte farve
med vand afhængigt af skygger
og lys – husk f.eks. at vinduet til
højre har mest lys. Når tør, mal
kantet af vinduet med en blågrå.




