
Peer   feedback   for   textural   explorations Name   of   artist:          ___/10   

     اسم   الفنان:   مالحظات   الزمالء   لالستكشافات   التكوینیة 
  

Material   technique   
 تقنیة   المادیة  

Consider   observation,   accurate   line   detail,   shapes,   blending,   and   shading.   Also   consider   different   kinds   of   
mark-making,   keeping   the   medium   crisp   and   dynamic,   colour   mixing,   etc.   

 النظر   في   المراقبة،   والتفاصیل   خط   دقیق   واألشكال   والمزج،   والتظلیل.   أیضا   ضع   في   االعتبار   أنواع   مختلفة   من   صنع   عالمة،   والحفاظ   على   ھش  
 المتوسطة   ودینامیة،   واللون   خلط،   الخ  

  
Texture   

 الملمس  
Consider   the   variety   of   textures,   the   quality   of   each   area   of   texture,   the   quality   of   observation   for   realistic   
textures,   and   so   on.     

 النظر   في   مجموعة   متنوعة   من   القوام،   ونوعیة   كل   مجال   من   مجاالت   الملمس،   ونوعیة   المراقبة   القوام   واقعیة،   وھلم   جرا.  
  

Composition   
 تكوین  

Consider   whether   they   have   a   complete   all-over   base   layer,   how   well   the   background   is   developed,   do   they   
have   a   clear   colour   scheme,   and   how   well   balanced   the   textures,   colours,   lights   and   darks   are   in   the   
artwork.   Also   consider   providing   advice   on   how   to   complete   the   project.     

 النظر   في   ما   إذا   كان   لدیھم   طبقة   األساس   في   جمیع   أنحاء   كاملة،   جیدا   كیف   وضعت   الخلفیة،   ھل   لدیھم   مخطط   لون   واضح،   ومدى   متوازنة   القوام   واأللوان   واألضواء  
 والغوامق   ھي   في   العمل   الفني.   ضع   في   اعتبارك   أیضا   تقدیم   المشورة   بشأن   كیفیة   إنجاز   المشروع.  

  
Be   specific:   say    WHERE    it   is,   and    WHAT   they   should   DO/WHAT   is   going   well   
Example:   “ You   can   make   the    texture   in   his   hair    better   by    observing   the   shapes   of   the   lights   and   darks “   

 تكون   محددة:   أقول   أین   ھو،   وما   ینبغي   القیام   بھ   /   ما   تسیر   على   ما   یرام  
 على   سبیل   المثال:    "یمكنك   جعل   الملمس   في   شعره   بشكل   أفضل   من   خالل   مراقبة   أشكال   األضواء   والغوامق"  

  
You   should   offer    SIX   pieces    of   positive   and   negative   feedback.   

 یجب   تقدیم   ست   قطع   من   ردود   الفعل   اإلیجابیة   والسلبیة.  
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