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LEONARDO COMPACT SERIES
Seria Leonardo obejmuje poradniki do nauki rysunku. Każdy zeszyt poświęcony jest innemu zagadnieniu. Korzystanie z wiedzy zawartej w poradnikach opiera się na praktycznej nauce rysowania.
Teoria ograniczona jest do niezbędnego minimum. Leonardo Compact Series będzie pomocna dla początkujących, jak również dla średniozaawansowanych artystów.

POR-01

PODSTAWY RYSUNKU TOM I

W pierwszym tomie przedstawiono podstawowe pojęcia niezbędne do rozpoczęcia rysowania: linie, tło pierwszoplanowe, pozytywne - negatywne, równowaga - nierównowaga, napięcie, forma, ruch.
Zeszyt zawiera ogólny opis kluczowych zasad tworzenia i doceniania graficznego dzieła sztuki.
Ref.

format

objętość

POR-01
PORY-00504

A4

34 strony

POR-02

kod EAN produktu

PODSTAWY RYSUNKU TOM II

W zeszycie drugim przedstawiony został sposób rysowania postaci człowieka w różnych pozycjach i z różnych punktów widzenia.
Jest to pierwszy etap zdobywania wiedzy potrzebnej do narysowania ludzkiego ciała w sposób umiejętny i łatwy.
Ref.

format

objętość

POR-02
PORY-00504

A4

34 strony

kod EAN produktu

PORADNIKI DO NAUKI RYSUNKU
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POR-03

PODSTAWY RYSUNKU TOM III

Tom trzeci jest kontynuacją tomu drugiego serii.
Przedstawia szczegółowo ludzką postać: ręce, nogi, twarz, nos, oczy i usta.
Ref.

format

objętość

POR-03
PORY-00504

A4

34 strony

POR-04

kod EAN produktu

ANATOMIA DLA ARTYSTÓW

Anatomia dla artystów zawiera kompletny przewodnik po ludzkiej anatomii z artystycznego punktu widzenia.
Niewielki, ale niezbędny podręcznik dla każdego początkującego, ale również profesjonalnego artysty.
Ref.

format

objętość

POR-04
POAN-00504

A4

34 strony

kod EAN produktu

PORADNIKI DO NAUKI RYSUNKU
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KIN-ZEPO01

ZESTAW PREZENTOWY ARTYSTYCZNY z Poradnikiem do nauki rysunku

W skład zestawu wchodzą:
- Podstawy rysunku. Tom 1. Leonardo Compact Series
- blok popPastel A4, 10 arkuszy
- 2 ołówki 1500 (2B i 4B)
- gumka w ołówku

KIN-ZEPO02

Ref.

format

objętość

KIN-ZEPO01

A4

34 strony

kod EAN produktu

ZESTAW PREZENTOWY ARTYSTYCZNY z Poradnikiem do nauki rysunku

W skład zestawu wchodzą:
- Podstawy rysunku. Tom 2. Leonardo Compact Series
- blok popPastel A4, 10 arkuszy
- 2 ołówki 1500 (2B i 4B)
- gumka w ołówku

KIN-ZEPO03

Ref.

format

objętość

KIN-ZEPO02

A4

34 strony

kod EAN produktu

ZESTAW PREZENTOWY ARTYSTYCZNY z Poradnikiem do nauki rysunku

W skład zestawu wchodzą:
- Podstawy rysunku. Tom 3. Leonardo Compact Series
- blok popPastel A4, 10 arkuszy
- 2 ołówki 1500 (2B i 4B)
- gumka w ołówku
Ref.

format

objętość

KIN-ZEPO03

A4

34 strony

kod EAN produktu

PORADNIKI DO NAUKI RYSUNKU

