
Smulkus darbas

Tanko laikymo būdas
išskirtinis tuo, kad teptukas
laikomas tik nykščiu ir
smiliumi, o mažieji pirštai
lengvai liečia popierių-
šiuo laikymo būdu
subtiliai valdomas teptuko
spaudimas. Taip sukuriami
skirtingi atspalviai irformos.
Šis teptuko laikymo būdas

ypač naudingas tapant
mažus paveikslėlius.
Vėl pasukite ranką taip,
kad teptukas atsidurtų
vertikalioje padėtyje
(chokohitsu-ho).

Vertikaliai laikomas
teptukas

Tapydami didelius
paveikslus, vėl laikykite
teptuką šoko būdu: nykščiu,
smiliumi ir bevardžiu
pirštais, bet pasukę ranką
tokiu kampu, kad teptukas
būtų laikomas vertikaliai
(chokohitsu-ho). Paimkite
teptuką, padėkite jį ant
delno ir, versdami ranką,
leiskite riedėti pirštų galų
link.Teptuką laikykite
švelniai, ištiestoje rankoje,
bet leiskite savo kūnui judėti
laisvai. Jei laikysite teptuką
per tvirtai, laisvai judėti bus
neįmanoma.

,VPaprastasis suml i

Nuožulniai pakreiptas
teptukas

Dirbdami įprastai, švelniai
laikykite teptuką, pakreiptą
nuožulniai - toks laikymo
būdas vadinamas šoko (taip
pat žinomas kaip sokohitsu-
ho). Tai reiškia smiliaus,
bevardžio ir nykščio pirštų
galais laikyti teptuko kotelį
per du trečdalius jo ilgio,
matuojant nuo viršūnės.
Tam, kad galėtumėte laisvai
bet kuria kryptimi judinti
ranką su teptuku, ranką
laikykite kenvan-ho padėtyje,
atkišę alkūnę, neleisdami,
kad alkūnė ar riešas liestų
stalą.

Sumi-e teptukas yra įrankis, leidžiantis jums išreikšti emocijas tiesiai ant popieriaus. Atsisėskite patogiai, kad ant

viso popieriaus paviršiaus galėtumėte greitai ir laisvai judinti teptuką, laisvai laikykite teptuko kotelį. Svarbu

įsivaizduoti, kad jūsų ranka yra jūsų proto įrankis, tarsi iš kamieno auganti medžio šaka. Pagamintas iš natūralių

gyvūnų šerelių, sumi-e teptukas labai gerai laiko tušą. Susijungus su sugeriančiu popieriumi, teptuko galiuko

šereliai ant paviršiaus švariai perkelia tušą. Teptuką laikykite laisvai, susitelkite ties norima nutapyti forma. Tada,

reguliuodami sum/tušo kiekį irvaldydami teptuko judėjimo greitį, kad sukurtumėte formą, leiskite teptukui

tapyti tai, ką įsivaizduojate.

Kaip laikyti teptuką

Paprastasis sumi-e menas



Aiškios, blankios linijos tapyba

Šviesus tušas gali lengvai išsilieti ant

popieriaus, bet menso-fude teptuku galima

nutapyti aiškią liniją. Menso-fude lengvai
perteikia jūsų vidines emocijas, todėl, prieš
pradėdami darbą, susikaupkite, šetelius

laikykite linijos viduryje, bet žinokite kad

teptuku išgautumėte tolygų atspalvi, |il. t ui I

būti labai drėgnas.

Aiškios linijos tapyba

Menso-fude teptuku galite iiut.i|iyil

smailėjančiąilgą liniją. K.ul spaudimas
nedingtų, savo mažąjį piršl^i) laikykite ant

stalo.Toks potėpis paprastai naudojamas

budistų tapyboje, bet jis i.ilp pat gali i navn
tapant detales, tokias kaip gyvūnų akis Ii

burnas arba gėlių žiedlapius.

Storo stiebo tapyba

Norėdami nutapyti bambuką storesniu teptuku, dirbkite

ritmiškais judesiais - taip sukursite atidalytas stiebo

jungtis. Paimkite pilną tušo tsuketate-fude teptuką,
naudokite junp/tsu-fto techniką (žr. 43 p.). Čia šviesus tušas I

sukuria švelnų įspūdį. Kiekvieno segmento pradžioje
lengvai paspauskite teptuką, įsivaizduodami liniją,

judančią stiebo augimo kryptimi, ir tuo pačiu metu

stenkitės nutapyti tiesų bambuko lapkotį.

Naudokite mokkotsu-ho metodą, kai dirbama sausu teptuku
nepaliekant jokio kontūro. Atskleiskite augalo savybes -
naudodami skirtingus tušo atspalvius ir keisdami teptuko formą

sukursite augalo pavidalą. Naudokite gerai tušą sugeriantį teptuką.

Plonos, kintančio storumo linijos tapyba
^i linija ideali išreikšti kintančiam bambuko storiui. Ji pagrįsta

ritmišku judėjimu. Naudodami sakuyo-fude teptuką su tamsiu

tušu, pradėkite spausti jo galiuką akimirką prieš teptukui
kilstelint toliau tapyti liniją. Teptuką veskite kaitaliodami

spaudimą bambuko stiebo sustorėjimams išgauti. Nutapyti
augalo formą bus lengviau, jei tai darysite tolygiu ritmu.

I

I orimos kūrimas: bambukas

Kai kuriuos potėpius galima naudoti ne tik tapomų objektų kontūrams, bet ir patiems objektams kurti. Vienas

labiausiai paplitusių vaizduojamų objektų yra bambukas. Siekiant pavaizduoti stiebo sandūras ir atspalvius,

stiebelių besikeičiančius atspalvius ir formas galima kurti nuolat kaitaliojant teptuko formą ir spaudimą.
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, pasistenkite, kad jis nebūtų vertikalus ar
horizontalūs. Prieš degdami indus degimo krosnyje, raudonu tušu uždėkite antspaudą.

^^e Menso-fude teptuku pavaizduokite lapų gysleles.

Iš pradžių linijos gali ištirpti fone, bet išdegus indą, jos vėl

išryškės. Pastorinkite lapų kotelių galiukus taip, tarsi jie būtų

natūraliai nutrūkę.

Jums reikės

Neglazūruoto keraminio indo ;

Sakuyo-fude teptuko      rf

Menso-fude teptukoĄ

Juodo tušo, skirto tapyt^ant I

keramikos dirbinių   \

Antspaudo

Antspaudams skirto tušo

, kad
mažas ir didelis lapai būtų pakrypę į skirtingas puses. Sakuyo-
fude teptuku kiekvieną lapą nutapykite dviem potėpiais:

pirmiausia kairę lapo pusę, po to ^ dešinę.

Japonų menas, garsus tapybos ant keramikos dirbinių istorija, idealiai tinka namų indams dekoruoti. Krintančių

ore lapų, nutapytų ant visiškai balto indo, stebėtinai paprasto vilkdalgio ant negilios pagrindinio patiekalo

lėkštės motyvais įkūnijamas grynas, modernus stilius, todėl sunku patikėti, kad paveikslai ir technikos ant šių

indų yra amžių senumo.
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ilgį ir plotį, tada, palei pakraščiuose pasižymėtus kontūrus, išpjaukite darbą.

Jums reikės

Popieriaus pagrindui, iš kiekvieno1,

pusės 1 coliu (2,5 cm) didesnio už

paveikslą
2lentų, iš kiekvienos pusės 1 i olln

(|,5 cm) didesnių už popierinį
pagrindą

3didelių 3 colių (10 cm) ilgioioplukų

Rayon popieriaus
"Lipnios juosteles
Popieriaus klijų ir vandens
Skudurėlio
Liniuotės ir popieriaus rėžluko

O + Skudurėliu švelniai nuvalykite

vandens ir klijų perteklių, rayon popierių

nuimkite taip, kaip parodyta paveik^lėlyje.
Mažos raukšlės išnyks popieriui lidlluvui.

/  Apgręžkite juos ir švelniai užklokite ant

popieriaus pagrindo. Sausu plačiu teptuku

išlyginkite rayon popierių, kad neliktų oro

pūslelių ar vandens.

^ ^ Lygiomis dalimis klijus sumaišykite su

vandeniu ir šiuo mišiniu padenkite pirmąją

lentą. Nuo antrosios lentos atsargiai nuimkite

kartu paveikslą ir rayon popierių.

\

ta

/? Ant kitos lentos sudrėkinkite ir
išlyginkite rayon popierių. Apgręžkite

nutapytą paveikslą ir ištieskite jį ant rayon
popieriaus, drėgnu teptuku išlyginkite

raukšles.

išdžiūvus, suklostykite ją. Netraukite
lipniosios juostos, nes ji gali atsitūpti nuo

popieriaus pagrindo. Palikite popierių
išdžiūti visai dienai.

^h#* Sudrėkintą popieriaus lapą patieskite ant lentos.

Popierine lipniąja juostele prie lentos priklijuokite keturias jo
kraštines.

traukiasi. Laikykite jį stipriai pritvirtintą

prie lentos, plačiu teptuku braukydami

per lipniąją juostą.

(jis bus naudojamas kaip pagrindas) lakšto puses: tai darykite
drėgnu teptuku paskirstydami vandenį ant viso popieriaus

paviršiaus.

Washi popierius turi savybę susiraukšlėti, kai kas nors nutapoma. Tad jį reikia ištempti ir išlyginti ant tvirto,

tokio kaip šilkmedžio, kozo, popieriaus, arba įtvirtinti tarp dviejų lazdelių kaip pakabinamus paveikslus; taip

pat galima sulankstyti armonika kaip didelius pastatomus paveikslus. Dėl lyginimo paveikslas taip pat įgauna

apsauginių savybių. Prieš lygindami naujai nutapytą darbą, palikite jį maždaug savaitei, kitaip vanduo nuplaus

sumi spalvas.
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Lyginimas


