HOGYAN RAJZOLJUNK MANGÁT?
Szeretnél képregényeket vagy mangát rajzolni, de nem tudod, hogy fogj hozzá? Kipróbálnál
egy új hobbit? Tesztelnéd az ügyességed? Esetleg csak elütnél pár fölös órát? Akkor ezt a kis
gyűjtést Neked állítottuk össze.

Könyvtárunkból a Mega Manga és a Képregény mestersége című könyveket ajánljuk
figyelmedbe. Kattints a linkekre! Ha a státusz hozzáférhető, ki tudod kölcsönözni a kötetet.
Bővebb tartalmakért böngészd a moly.hu linket!
A könyv az összes módszert tartalmazza, amire szükséged lehet
a manga karakterek létrehozásához. Tanuld meg, hogyan
rajzolj testeket és arcokat, szemeket és hajat, kezeket és
lábakat, arckifejezéseket és gesztusokat az emberek és a
fantasztikus lények során keresztül. Kidolgozott rajzok sorát
vonultatja fel, hogy megmutassa, hányféle frizura, arckifejezés,
kézmozdulat és testtartás megrajzolására leszel képes a könyv
áttanulmányozása után, melyeket biztosan fogsz tudni
alkalmazni.
Mega manga

Scott McCloud aprólékos műgonddal, részletekbe menően tanít
meg a szakma fogásaira az elbeszélés felépítésétől, a
képregényoldalak megtervezésén át a grafikai eszközökig és az
internetes publikálás lehetőségéig. De a kötet nem csupán a
gyakorló és leendő képregényalkotóknak lehet izgalmas
olvasmány. McCloud ezúttal is lefegyverző öniróniával és
humorral, magával ragadó, lendületes stílusban tárja elénk a
képregény világának legrejtettebb titkait.
A képregény mestersége

Az interneten számos bemutatót, úgynevezett tutorialokat találhatsz arról, hogy neves
művészek hogyan készítik rajzaikat. Ezekből válogattunk össze néhányat.

A Marvel Kiadó youtube oldalán többek közt ellesheted, hogyan kell Grootot rajzolni. Kattints
a képre és válogass a videók között!

A starwars.com oldalának cikkeit böngészve megtalálhatod, hogyan rajzolja Elsa Charretier
képregényillusztrátor a fiatal Han Solot és Chewbaccát.

Grant Gould szabadúszó művész így alkotja meg és színezi Fekete Párducot a Marvel Kiadó
egyik szuperhősét egy rajzprogram segítségével:

Ksenia Zelentsova az alábbi videóban Finnt a Star Wars sorozat egyik főszereplőjét rajzolja
meg:

Tom Hodges nevére rákeresve a youtubeon számos tutorialt találhatsz, amelyen a Marvel
Kiadó hőseit jeleníti meg:

A neten sok más alkotó munkáját is megtalálhatod. Az art, artist, penciler, és sketch card
szavakra érdemes rákeresni. De a „how to draw” kifejezés is sokat segíthet. (Például: how to
draw Arwen vagy how to draw Rey). Persze egy igazi rajztanár vagy rajztanfolyam tanácsait
semmi sem helyettesítheti.
Jó keresgélést, és kellemes időtöltést kívánunk! 

