Jak na dioráma podle profesora Artzkusíma?

Dioráma je obrazová scéna skládající se z prostorových prvků, v našem případě figur, které
komponovány v příslušném pořadí do obrazu. Pozadí obrazu je namalováno. Velikost postav se
pravidlem pro zobrazování, říkáme mu centrální perspektiva. To znamená, že největší figury
vpředu, ty menší za nimi a vzadu budou figury úplně nejmenší. Ve stejném poměru malujeme i
V pozadí můžeme namalovat krajinu nebo město, les.

jsou zařídí
budou
pozadí.

Nejdříve si vezměte tvrdý papír nebo kus kartonu z krabice a přehněte jej tak, aby Vám vznikly dvě
plochy. Jedna jako podložka a druhá plocha naznačuje
pozadí. Z krabice lze využít dvě stěny, ale je lepší
je polepit papírem, aby jste měli bílou plochu. Pokud chcete dosáhnout opravdu silného dojmu prostoru.
Nalepte si na papír menší, ale dlouhou krabičku a
Ježíška s Josefem a Marií a ostatními lidmi umístěte
na ni. Na zadní stěnu namalujte betlémskou krajinu a
do popředí umístěte figury. Nejdříve si je podlepte
tvrdým papírem a pak vystřihněte. Budou vám lépe držet. K podstavě je přilepíte páskou, nebo papírovými
klínky. Pak už jen zbývá dokončit podlahu. Můžete ji
pomalovat, nebo na ni položit větvičky, listí, kamínky. Větvičky budou stromy, kamínky zase skála.

A máme hotovo!
Pro zopakování: Dioráma dělíme na plány. Plány se od nás postupně vzdalují. Jak vidíte na obrázku.
Posledním plánem je pozadí, které namalujeme. V každém plánu jsou jinak veliké postavy.

Doufám, že si všichni užijí mnoho zábavy a vše se povede!
Váš profesor Artzkusím

Ve středním plánu mají postavy průměrnou výšku.
Musí být menší než ty co stojí vpředu a větší
než ty, co jsou na pozadí. Nejdále je výjev malovaný na ploše obrazu. Např. betlémská krajina.

V prvním plánu jsou postavy nejblíže k divákovi.

První plán.

V zadním plánu jsou postavy nejvzdálenější
oku diváka. Proto jsou figury nejmenší.

Přibližné rozmístění
postav dioráma. Pozor,
postavy budou stát v
ploše.

