KRASOPSANÍ
S KRASOPISKOU
Díky našim chytrým službám ušetříte i 15 minut týdně.
Užijte si je naplno! Připravte si pero a naučte se krásně psát.

Faux kaligrafie
Teorie a slovníček pojmů
Faux kaligrafie, nebo také falešná, jak se u nás říká, patří do
moderní kaligrafie. Technika spočívá v doplňování šířek všude, kde
má být široká stopa – tedy všechny tahy, které vedou směrem dolů.
Napodobujeme takto písmo psané perem, brush penem nebo
štětcem. Výhodou této kaligrafie je, že si můžeme určit šířku široké
stopy, můžeme ji dokonce i ozdobit (viz dekorativní faux kaligrafie).
V neposlední řadě její výhoda spočívá v univerzálnosti, protože ji
můžeme psát skoro čímkoli.
Slovníček pojmů
Akvarel = technika rozmývání pigmentu vodou, můžeme použít tuhý
pigment (vodové barvy), tekutý (barva v tubě) nebo fixy na vodní
bázi.
Akvarelový papír = papír s vyšší gramáží cca 300 g/m2, díky speciální
úpravě můžeme s pigmentem na povrchu papíru pracovat déle než
na obyčejném skicáku, vydrží i velký nápor vody.
Kaligrafie = umění krásného písma, výrazný prvek je kontrast
tenkých a širokých stop.
Moderní kaligrafie = krasopis, styl kaligrafie, který je více uvolněný
než tradiční kaligrafie, hlavní rozdíl je, že se nepíše do řádků
(viz bounce kaligrafie).
Bounce kaligrafie = styl moderní kaligrafie, kdy protahujeme
některé tahy písmen pod/nad linku řádku a tím vzniká iluze
skákajících písmenek.
Brush pen = fix s pružným hrotem ve tvaru štětce, díky kterému
můžeme psát tenké a široké stopy podle přítlaku.
Faux kaligrafie = falešná kaligrafie, styl moderní kaligrafie.
Moderní kaligrafie má mnoho podob. Přiložená abeceda je jen
jedním z mnoha stylů, jakým můžete krasopsát. V neposlední řadě
je dobré připomenout, že kaligrafie je o zpomalení, bytí momentu
a trpělivosti. Zapomeňte i na svůj „škaredý“ rukopis, kaligrafii se může
naučit opravdu každý. Stačí jen trénink!
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ABECEDA – obtahování

