
Criteria for your finished Depth Drawing:
Technique: Shading & detail
Shape, contour, smoothness, gradients

Technique: Sense of depth
Changing detail & contrast for near/far

Composition
Complete, full, finished, balanced

Depth Drawing
 
____/10 Idea development 

____/10 Peer feedback

Current Mark =Navon Situ, Fall 2022

Brigid Libadia, Fall 2022

Aresky Novelo Espinosa, Fall 2022

Ocean MacAdam, Fall 2022

Mostafa Mahmoud, Fall 2022

Ashanti Sarmiento, Fall 2022

Sadie Buxton, Fall 2022

Ashfin Azhar, Fall 2022

Zoe Radford, Fall 2022

Linnea Brodin, Fall 2022



Depth drawing evaluation
تقییم رسم العمق

Tathmini ya kina ya kuchora.
深度绘图评估

Lalim pagguhit pagsusuri
Avaliação de desenho de profundidade
ग�हराई �ाइंग म�ूयांकन
Nirxandina Dirêjkirina Kûrahiyê
Evaluación de dibujo de profundidad
깊이 도면 평가

Qiimaynta sawirka qoto dheer
Tiefenzeichnung Evaluation.
深さ描画評価

Đánh giá vẽ sâu
การประเมนิผลการวาดภาพเชงิลกึ

ارزیابی عمق طراحی
Оцінка малювання глибини

د انحراف �ا�کي ارزونھ

Shading, proportion and detail: Proportion, contour, deep blacks, smoothness, and blending
العمیقة، نعومة، ومزجنسبة، كونتور، األلوان السوداءالتظلیل والنسبة والتفاصیل:

Shading, uwiano na maelezo: uwiano, contour, rangi nyeusi nyeusi, urembo, na kuchanganya
阴影，比例和细节：比例，轮廓，深黑色，光滑度和混合

Shading, proporsyon at detalye: proporsyon, tabas, malalim na itim na kulay, kinis, at blending
Sombreamento, proporção e detalhes: proporção, contorno, cores negras profundas, suavidade e mistura
छायांकन, अनपुात र �ववरण: अनपुात, अनपुात, ग�हरो कालो र colors ह�, �च�लोपन, र �म��त
Shading, Proportion û Hûrgelan: Rêjeya, Rêz, Kevir, Reşên Reş, Reş, û Blending
Sombreado, proporción y detalle: proporción, contorno, colores negros profundos, suavidad y mezcla
음영, 비율 및 세부 사항 :비율, 윤곽선, 깊은 검은 색, 부드러움 및 혼합
Shahaadada, saamiga iyo faahfaahinta: saamiga, dusha, midabada madow, jilicsanaanta, iyo isku-darka
Schattierung, Anteil und Detail: Anteil, Kontur, tiefe schwarze Farben, Glätte und Mischung
シェーディング、比率および細部：割合、輪郭、深黒色、滑らかさ、およびブレンド

Shading, tỷ lệ và chi tiết: Tỷ lệ, đường viền, màu đen sâu, độ mịn và pha trộn
การแรเงาสดัสว่นและรายละเอยีด: สดัสว่น, รปูรา่ง, สดํีาลกึ, เรยีบเนยีนและการผสม

سفید عمیق، صاف و مخلوطکانتور، رنگ سیاه وسایھ زنی، نسبت و جزئیات: نسبت،
Затінення, пропорція та деталізація: Частка, контур, глибокі чорні кольори, гладкість та змішування

رن�ونھ، نرم او ترکیبسمون، ژور تورسیوري کول، تناسب او توضیحات: تناسب،

Sense of depth: Changing focus, contrast, size, and perspective
تغییر التركیز والتباین والحجم والمنظورإحساس العمق:

Sense ya kina: Kubadilisha lengo, tofauti, ukubwa, na mtazamo
深度感：改变焦点，对比，大小和观点

Pakiramdam ng lalim: pagbabago ng focus, contrast, laki, at pananaw
Sensação de profundidade: mudança de foco, contraste, tamanho e perspectiva
ग�हराईको भावना: �यान केि��त गद�, क��ा�ट, आकार र प�र�े�य प�रवत�न गद�
Hişmendiya kûrahiyê: Guhertina balê, berevajî, mezinahî, û perspektîf
Sentido de profundidad: Cambio de enfoque, contraste, tamaño y perspectiva
깊이의 감각 :포커스, 대비, 크기 및 관점 변경
Dareenka qoto dheer: Beddelka diirada, isbarbardhiga, cabirka, iyo aragtida
Gefühl der Tiefe: Fokus, Kontrast, Größe und Perspektive
深さの感覚：焦点、コントラスト、サイズ、および視点を変更する

Cảm giác độ sâu: Thay đổi tập trung, độ tương phản, kích thước và phối cảnh
ความรูส้กึของความลกึ: การเปลี�ยนโฟกสัความคมชดัขนาดและมมุมอง

تغییر تمرکز، کنتراست، اندازه و چشم اندازحس عمق:
Почуття глибини: зміна фокусу, контрастність, розмір і перспектива

تھ وده ورکولد تمرکز تمرکز، برعکس، اندازه، او لیدد ژورې احساس:

Composition: Complete, full, balanced, and non-central
كاملة، كاملة، متوازنة، وغیر المركزیةالتركیب:

Muundo: kamili, kamili, uwiano, na yasiyo ya kati
作文：完整，完整，平衡和非中央

Komposisyon: Kumpleto, puno, balanse, at di-gitnang
Composição: completa, completa, equilibrada e não central
क�पोिजसन: पणू�, पणू�, स�त�ुलत, र गरै-म�य
Berhevok: temam, tam, hevseng û ne-navendî
Composición: completa, completa, equilibrada y no central.
구성 :완전, 전체, 균형 및 비 - 중앙
Halabuurka: Dhameystiran, buuxa, Isku-dheellitiran, iyo Bartamaha
Zusammensetzung: Komplett, voll, ausgewogen und nicht zentral
組成：完全、フル、バランス、そして中心的

Thành phần: Hoàn thành, đầy đủ, cân bằng và không phải miền trung
องคป์ระกอบ: สมบรูณเ์ต็มสมดลุและไมใ่ชภ่าคกลาง

متعادل و غیر مرکزیترکیب: کامل، کامل،
Склад: повний, повний, збалансований та не центральний

بشپړ، متوازن، او غیر مرکزيجوړ�ت: بشپړ،



Saeyoon Yang, Fall 2021

Ruby Persaud, Fall 2021

Marina Van Wart, Fall 2021

Katherine Boyle, Fall 2021

Julia Kienast, Fall 2021 Jacob Schelew, Fall 2021

Reese Villanueva, Fall 2021

C Pettit, Fall 2021

Andrew Santiago, Fall 2021

Aliza Seroy, Fall 2021

Rovinne Tiamson, Fall 2021

Dow Kim, Spring 2022



Skill builder Drawing depth I
  

Draw one photo in front, and 
another in the background.



Skill builder Drawing depth II
 

Draw one photo in front, and 
another in the background.
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Molly Dodge Austin, Spring 2021

Chase Bureau, Spring 2021

Grace Smith, Spring 2021

Axel Wirth Bulmer, Spring 2021

Ella Kim, Spring 2021

Ruby Jangaard, Spring 2021

Rachel Tamsett-Peters, Spring 2021

Emelia LaShomb, Spring 2021

Kate James, Spring 2021

Charlotte Evans, Spring 2021

Lola Brownlow, Spring 2021

Jack Natolino, Fall 2021



Development of Grace Smith’s depth drawing



Development of Theo MacDonald’s depth drawing



Idea Development/Розробка ідеї Name/Ім'я:

1 Generate ideas/Створюйте ідеї maximum of 50%/максимум 50%

Number of words/Кількість слів → _____ ÷ 3 = _____%

Number of simple sketches/Кількість простих ескізів → _____ ⨉ 2% = _____%

Number of better sketches/Кількість кращих ескізів → _____ ⨉ 4% = _____%

2 Select the best and join together ideas
Виберіть найкращі ідеї та об’єднайте їх разом

Circle the best ideas
Обведіть найкращі ідеї circled/обведено =  ▢ 5%

Link into groups of ideas
Об’єднайте їх у групи ідей linked/пов'язано =  ▢ 5%

3 Print reference images/Друк еталонних зображень maximum of 8 images
_____ images/зображень x 5% = _____%

4 Thumbnail compositions/Композиції мініатюр maximum of 10 thumbnails
_____ thumbnails/ескізів x 8% = _____%

5 Rough copy/Груба копія great quality+/відмінна якість або краща
_____ drawing/креслення  x 25% = _____%

Total/Разом =  _____%

NOTE: If you simply copy a picture from the internet, your mark drops to 25%.
ПРИМІТКА. Якщо ви просто скопіюєте зображення з Інтернету, ваш показник знизиться до 25%.



Generate ideas/Генеруйте ідеї!
Use lists, a web map, or simple drawings to come up with a LOT of ideas! If you already have an idea in 
mind, choose that as your central theme and expand upon it. Let your ideas wander - one idea leads to 
another. Drawings can be details of source images, different viewpoints, textures, technical experiments, 
etc.

Використовуйте списки, веб -карту або прості малюнки, щоб придумати БАГАТО ідей! Якщо у вас вже є 
ідея, оберіть її як свою центральну тему та розширте її. Нехай ваші ідеї блукають - одна ідея веде до 
іншої. Малюнки можуть бути деталями вихідних зображень, різних точок зору, текстур, технічних 
експериментів тощо.

Adding up points for ideas/Додавання балів за ідеї:

Number of words/Кількість слів → _____ ÷ 3 = _____%
Number of simple sketches/Кількість простих ескізів → _____ ⨉ 2% = _____%

Number of better sketches/Кількість кращих ескізів → _____ ⨉ 4% = _____%



Select the best/Виберіть найкраще
Draw circles or squares around your best ideas/Намалюйте кола або квадрати навколо своїх найкращих ідей

☐ You have selected the best 3-7 ideas = 5% Ви вибрали найкращі 3-7 ідей = 5%

Link the best into groups/Об’єднайте найкращих у групи
Draw dashed or coloured lines to link your best ideas into groups that could work well together
Намалюйте пунктирні або кольорові лінії, щоб об’єднати свої найкращі ідеї в групи, які могли б добре 
працювати разом.

☐ You have joined the best ideas with lines = 5%
Ви приєдналися до найкращих ідей за допомогою рядків = 5%



Print references/Роздрукувати посилання
● Print SIX reference images so you can accurately observe the challenging parts of your artwork. Taking and 

using your own photographs is preferred, but image searches are also fine. 
Роздрукуйте шість еталонних зображень, щоб ви могли точно спостерігати за складними частинами 
вашого твору мистецтва. Краще фотографувати та використовувати власні фотографії, але пошук 
зображень також підходить.

● Do not simply copy a picture that you find. The idea is to edit and combine source images to create your 
own artwork. If you simply copy a picture, you are plagiarizing and will earn a zero for your idea generation 
and any criteria involving creativity in your final artwork. 
Не копіюйте просто знайдене зображення. Ідея полягає в тому, щоб редагувати та поєднувати 
вихідні зображення для створення власних творів мистецтва. Якщо ви просто скопіюєте картину, ви 
плагіатуватимете і заробите нуль для створення вашої ідеї та будь -яких критеріїв, що стосуються 
творчості у вашому остаточному творі мистецтва.

● Up to half of your pictures may be of drawings, paintings, or other artworks of others to use as inspiration. 
The other images must be realistic photographs. 
До половини ваших фотографій можуть складатися з малюнків, картин чи інших творів мистецтва 
інших, які можна використати як натхнення. Інші зображення мають бути реалістичними.

● You must hand in the printed copy of the images to earn the marks.
Щоб отримати оцінки, ви повинні здати друковану копію зображень.

Number of reference photos/Кількість еталонних фотографій → _____ ⨉ 5% = _____%



Thumbnail compositions/Композиції ескізів
● Create TWO or more thumbnail drawings anywhere in the idea development section.

Створіть ДВА або більше ескізів у будь -якому місці розділу розробки ідей.

● These should be based on combinations of ideas that you come up with. Include your background. 
Вони повинні ґрунтуватися на поєднаннях ідей, які ви придумали. Додайте своє походження.

● Experiment with unusual angles, viewpoints, and arrangements to help make your artwork stand out.
Експериментуйте з незвичайними ракурсами, точками зору та розташуванням, щоб допомогти вашим 
творам мистецтва виділитися.

● Draw a frame around your thumbnails to show the edges of the artwork.
Намалюйте рамку навколо мініатюр, щоб показати краї ілюстрації.

Adding up points for THUMBNAIL drawings/
Додавання балів для ескізів

Number of thumbnail drawings/Кількість ескізів → _____ ⨉ 8% = _____%



Rough drawing/Грубе малювання
● Take the best ideas from your thumbnails and combine them into an improved rough copy.

Візьміть найкращі ідеї зі своїх мініатюр та об’єднайте їх у покращену чорнову копію.
 

● Use this to work out the bugs and improve your skills before you start the real thing. 
Використовуйте це, щоб виправити помилки та вдосконалити свої навички, перш ніж почати 
справжню справу.

● If you are using colour, use paint or coloured pencil to show your colour scheme. 
Якщо ви використовуєте колір, використовуйте фарбу або кольоровий олівець, щоб показати свою 
колірну схему.

● Draw in a frame to show the outer edges of your artwork. 
Намалюйте рамку, щоб показати зовнішні краї твору мистецтва.

● Remember to choose a non-central composition. 
Не забудьте вибрати нецентральну композицію.

Examples of ROUGH drawings/Приклади чорнових малюнків
Rough drawing/Чорновий малюнок → up to 25% = _____%



Upasna Singh, Fall 2020

Rebecca Regan, Fall 2020

Julia Honigman, Fall 2020

Jasmine Lamando-Dawe, Fall 2020

Hailey MacIntyre, Fall 2020

Gina Sweet, Fall 2020

Curt Sarmiento, Fall 2020

Avery Brothers, Fall 2020

Minjae Lee, Fall 2020

Jayden Pizzariello, Fall 2020

Ana Mastnak, Fall 2020

Erin Murray, Fall 2020



Art Vocabulary - АРТ-лексика
Analogous colours groups of colours that are next to each other on the colour wheel
Аналогічні кольори групи кольорів, які поруч один з одним на кольоровому колесі

Background the part of an artwork that is far away
Фон частина ілюстрації, яка знаходиться далеко

Blending mixing from light to dark
Змішування змішування від світла до темряви

Blurring details making small things have less detail so they seem far away
Розмивання деталей зробити дрібні речі менш детально, тому вони здаються далеко

Brainstorming coming up with a large number of ideas
Мозковий штурм приходить з великою кількістю ідей

Brushstroke the mark made by the bristles of a brush in painting
Кишеньковий Марк, зроблений щетинами щітки в живопису

Central composition an arrangement where the most important thing is in the middle
Центральний склад домовленість, де найважливіша річ знаходиться в середині

Colour composition the arrangement of colours in an artwork
Кольорова композиція розташування кольорів в ілюстрації

Colour scheme the choice of colours in an artwork
Кольорова схема Вибір кольорів в ілюстрації

Colour mixing adding two or more colours together
Змішування кольорів додавання двох або більше кольорів разом

Colour wheel a circle of coloured sections that shows the relationships between colours
Кольорове колесо Коло кольорових ділянок, які показують відносини між кольорами

Complementary colours colours that are opposites on the colour wheel
Додаткові кольори Кольори, які є протилежностями кольорового колеса

Composition the arrangement of things in an artwork
Композиція розташування речей в ілюстрації

Contour drawing drawing the edges and outlines
Контурний малюнок малюнок країв і контури

Contrast the difference between the lights and darks
Контрастність різниця між вогнями і темними

Cool colours colours that are calm and soothing, such as blues and greens
Прохолодні кольори кольори, які спокійно і заспокійливі, такі як блюз і зелень

Creativity ideas that are useful, unique, and insightful
Творчість ідеї, які корисні, унікальні та проникливі

Cropping cutting off part of a picture
Обрізання відрізання частини зображення

Cross-hatching drawing using close parallel lines that cross each other at an angle
Перехресний малюнок, використовуючи тісні паралельні лінії, які перетинають

один одного під кутом

Cyan a greenish-blue colour that is one of the colour primaries
Циган зеленувато-синій колір, який є одним з кольорових первинних



Decreasing contrast making the range between the lights and darks smaller so that things look
muddier and far away

Зменшення контрасту роблячи діапазон між вогнями і темніє меншим, щоб речі
виглядають брудними і далеко

Depth the sense that some things are near and others are far away
Глибина сенс, що деякі речі близькі, а інші знаходяться далеко

Detail small, important parts of a drawing
Детально Маленькі, важливі частини малюнка

Dry brush painting creating scratchy brush strokes using a brush that is mostly dry
Хімічна фарба Створення скреткованих щіток, використовуючи щітку, яка в

основному сушать

Dull colours colours that are weak, and not very vivid
Нудні кольори кольори, які слабкі, і не дуже яскраві

Foreground the part of an artwork that is biggest and closest
Передній план частина творіння, яка є найбільшою і найближчою

Hatching drawing using close parallel lines
Вилучення малюнок, використовуючи тісні паралельні лінії

Idea development a process that is used to create useful, insightful, and unique ideas
Розвиток ідеї процес, який використовується для створення корисних, глибоких та

унікальних ідей

Increasing contrast making the range between the lights and darks bigger so that things look more
intense and close up

Збільшення контрасту роблячи діапазон між вогнями і темними темними, щоб речі
виглядають більш інтенсивним і закритим

Insightful something that shows deep thinking
Проникливий щось, що показує глибоке мислення

Intense colours colours that are strong and very vivid
Інтенсивні кольори кольори, які є сильними і дуже яскравими

Magenta a reddish purple (hot pink) that is one of the colour primaries
Пурпурний червонувато-пурпурний (гарячий рожевий), який є одним з

кольорових праймерів

Modelling making things 3D using blending
Моделювання Створення речей 3D за допомогою змішування

Negative space the shape of the space between the things you would normally look at (the
positive space)

Негативний простір Форма простору між речами, які ви зазвичай подивитеся
(позитивний простір)

Non-central composition an arrangement where the most important thing is NOT in the middle
Не центральний склад домовленість, де найважливіша річ не знаходиться в середині

Positive space the contour of the things you would normally look at
Позитивний простір контур речей, які ви зазвичай дивитеся

Primary colour a colour that cannot be mixed using other colours: cyan, yellow, and magenta
Первинний колір колір, який не можна змішувати за допомогою інших кольорів: ціан,

жовтий, і пурпур



Reference images photographs used to look at so you can make a better artwork
Довідкові зображення Фотографії, які використовуються, щоб подивитися, щоб ви могли

зробити кращу ілюстрацію

Rotating turning a picture to a new angle
Обертовий Повертаючи зображення до нового кута

Secondary colour a colour that is created by mixing two primary colours: red, green, and blue
Вторинний колір колір, який створюється шляхом змішування двох основних

кольорів: червоний, зелений, і синій

Shading drawing with white, black, and greys
Затінення малюнок з білим, чорним, і сіро

Sharpening details making small things have more detail so they seem close up
Заточення деталей зробити дрібні речі більш детально, тому вони здаються близнюками

Smoothness drawing cleanly, with no bumps
Гладкість Малюнок чисто, без ударів

Split complementary colour scheme a colour scheme using one base colour, and two colours on either side of the
complementary

Спліт доповнення кольорової схеми Кольорова схема, використовуючи один основний колір, і два
кольори з обох сторін до комплементарного

Square colour scheme a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the
shape of a square

Квадратна колірна схема Кольорова схема, в якій кольори збалансовані навколо кольорового
колеса у формі квадрата

Stippling drawing using small dots
Вишивальний малюнок з використанням невеликих точок

Texture drawing that looks the same as what it feels like
Текстура малюнок, який виглядає так само, як що він відчуває

Thumbnail drawings small drawings that are used to develop the composition of an artwork
Ескізи дрібні креслення, які використовуються для розвитку складу

художньої роботи

Triad colour scheme a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the
shape of a triangle

Тріада кольорова схема Кольорова схема, в якій кольори збалансовані навколо кольорового
колеса у формі трикутника

Unique something that is rare, or one-of-a-kind
Унікальний щось рідко, або один-з-виду

Warm colours colours that are suggestive of heat or passion: yellows, oranges, and reds
Теплі кольори Кольори, які вказують на тепла або пристрасть: жовті, апельсини та

червоні

Web-mapping linking together ideas into a web
Веб-картографування зв'язування ідеї в Інтернеті

Wet-on-wet painting adding paint to an already wet painting surface
Мокрого живопису додавання фарби до вже мокрої поверхні фарби

Zooming in/zooming out making a picture seem closer (zoom in) or further away (zoom out)
Масштабування / масштабування Зробити зображення здається ближче (масштабування) або далі

(масштабування)



Mid-project feedback to students – Depth Drawing Прізвище: _________________
Відгуки серед студентів у середині проекту - Глибоке малювання

This project will be evaluated according to three general criteria. In order to help you do your best, here is some feedback
with suggestions about how to improve your drawing. I have only chosen what I think are the most important pieces of
advice for you. If these suggestions are unclear, please ask me or a friend.
Цей проект буде оцінюватись за трьома загальними критеріями. Щоб допомогти вам зробити все можливе, ось
кілька відгуків із пропозиціями щодо того, як покращити малюнок. Я вибрав лише найважливіші поради для вас.
Якщо ці пропозиції незрозумілі, запитайте мене чи друга.

Shading, Proportion, and Detail - Затінення, пропорції та деталі

Shading is using light and dark to draw. It is an easy way to make things look realistic and three dimensional. Proportion is
the name of the skill where you accurately portray shapes and sizes.
Затінення - це використання світла та темності для малювання. Це простий спосіб зробити речі реалістичними та
тривимірними. Пропорція - це назва вміння, в якому ви точно зображуєте форми та розміри.

▢ Observe closely. Keep looking at your photograph. Try to forget what you are looking at, and focus on the
component lines and shapes. It appears that some of your artwork is drawn from memory, making it less realistic.
Поспостерігайте уважно. Продовжуйте дивитися на свою фотографію. Спробуйте забути, на що ви
дивитесь, і зосередьтеся на складових лініях та формах. Схоже, що деякі ваші твори створені з пам’яті, що
робить їх менш реалістичними.

▢ Consider changes in texture. Hair needs a different kind of drawing than bark, clouds, water, or rock. Try to
capture the texture of the different things you are drawing.
Розглянемо зміни текстури. Волосся потребують іншого малюнка, ніж кора, хмари, вода чи камінь.
Спробуйте захопити текстуру різних речей, які ви малюєте.

▢ Lighten your outlines. Outlines are essential to getting proportions correct, but they should disappear after you
start shading.
Освітліть свої обриси. Контури важливі для правильності пропорцій, але вони повинні зникнути після
того, як ви почнете затінювати.

▢ Darken your darks. Doing so will increase the overall impact of your drawing, and will help it pop.
Затемніть свої темряви. Це збільшить загальний вплив вашого малюнка та допоможе йому з’явитися.

▢ Add tone to your lights. Leaving areas white tends to leave the impression that your artwork is unfinished.
Instead, look for light shades of grey you can add instead.
Додайте тон вашим вогням. Залишаючи білі ділянки, залишається враження, що творіння незавершені.
Натомість шукайте світлі відтінки сірого, які можна додати замість них.

▢ Work on smoothness. Build up your greys by stacking layers of alternating line directions, use lines with
overlapping lines (no white gaps), or use a blending stump.
Попрацюйте над плавністю. Створіть свої сірі кольори, укладаючи шари почергових напрямків ліній,
використовуйте лінії з перекриваються лініями (без білих прогалин) або використовуйте пень для
змішування.

▢ Work on blending. Your shadows are sometimes going abruptly from light to dark, with few or no middle grays.
Add grays to the middle areas until you end up with smooth blends instead of sudden jumps.
Робота над змішуванням. Ваші тіні іноді різко переходять від світлого до темного, з невеликою кількістю
середніх сірих або без них. Додавайте сірі до середніх областей, поки не отримаєте гладкі суміші замість
раптових стрибків.

▢ Look carefully at the different grays. You can get basic hair texture by creating lines that flow along the length.
However, it works even better when you replicate the pattern of light and dark of the different strands. It takes
more time, but the impact is many times stronger.
Уважно подивіться на різні сірі кольори. Ви можете отримати базову текстуру волосся, створивши лінії,
що проходять по довжині. Тим не менш, це працює ще краще, коли ви відтворюєте візерунок світлого та
темного різних пасом. Це займає більше часу, але вплив в рази сильніший.



Sense of Depth - Почуття глибини
You can use many techniques to create a sense of depth in your artwork.
Ви можете використовувати багато прийомів, щоб створити відчуття глибини у творі мистецтва.

▢ Add detail to the closest areas, and reduce it in the distance. Right now, your artwork does not use changes in
detail to show depth. You may have to blur some of the existing detail in the distance to make this look natural,
and add very precise detail to the closest objects.
Додавайте деталі до найближчих областей і зменшуйте їх на відстані. Зараз ваш твір не
використовує детальних змін, щоб показати глибину. Можливо, вам доведеться розмити деякі наявні
деталі на відстані, щоб зробити цей вигляд природним, і додати дуже точні деталі до найближчих об’єктів.

▢ Add contrast to the closest areas and reduce contrast in the distance. Things that have brighter whites and
darker blacks appear to be closer to you. Things that have low contrast, such as fading into a grey background,
appear further away.
Додайте контраст до найближчих областей і зменшіть контраст на відстані. Речі, які мають яскравіші
білі та темніші чорні, здаються вам ближчими. Речі з низькою контрастністю, наприклад, зникнення на
сірому тлі, виглядають далі.

▢ Add more layers of depth to your artwork. Right now your artwork has a narrow sense of depth. Add
something in front and/or behind so that there are additional layers of distance.
Додайте більше глибин до своїх творів мистецтва. Зараз твоє мистецтво має вузьке відчуття глибини.
Додайте щось спереду та/або ззаду, щоб були додаткові шари відстані.

▢ Use overlap, changes in size, or converging lines to show distance as well. Sure, these are the easy methods,
but they are effective. Most people stage their artworks so that the action does not overlap. This is both
predictable and flat.
Використовуйте перекриття, зміни розміру або сходяться лінії, щоб також показати відстань.
Звичайно, це прості методи, але вони ефективні. Більшість людей інсценують свої твори так, щоб дія не
перекривалась. Це і передбачувано, і рівно.

Composition - Композиція
Composition is the overall arrangement and completeness of your artwork.
Композиція - це загальне розташування та завершеність твору мистецтва.

▢ Develop your background. A background puts a person or object in a particular place, real or imaginary.
Compared to drawings without backgrounds, your artwork may look simple and incomplete.
Розвивайте свій досвід. Фон ставить людину або предмет у певне місце, реальне чи уявне. Порівняно з
малюнками без фону, ваші твори можуть виглядати простими і неповними.

▢ Start shading your background. You have some lines in there, but it lacks substance in comparison to the rest of
your drawing.
Почніть затінювати фон. У вас є деякі рядки, але в ньому немає сутності в порівнянні з рештою вашого
малюнка.

▢ Your artwork is centrally composed. Avoid having important things right in the middle. Move it away from the
center and consider zooming in on it or creating a tilted composition.
Ваші твори створені централізовано. Уникайте мати важливі речі посередині. Відсуньте його від центру і
подумайте про збільшення масштабу або створення нахиленої композиції.

▢ You seem to be behind. Please consider working on your project at lunch or before or after school. Or, try to pick
up your pace or use your time more effectively during class. If you have enough done, you can ask if you can take
it home to work on it. Remember that if too much of your work is done outside school I cannot accept it.
Здається, ти позаду. Будь ласка, подумайте над тим, щоб працювати над вашим проектом під час обіду
або до або після школи. Або спробуйте збільшити свій темп або ефективніше використовувати час під час
занять. Якщо ви зробили достатньо, ви можете запитати, чи можете ви забрати його додому, щоб
попрацювати над цим. Пам’ятайте, що якщо надто багато вашої роботи виконується поза школою, я не
можу це прийняти.



Depth drawing feedback - Зворотний зв'язок із малюнком глибини     /10

Artist - Художник:
Person providing feedback - Особа, що надає зворотний зв'язок :

Please give five pieces of specific advice. Будь ласка, дайте п'ять конкретних порад..

Examples - Приклади :
➔ What should be improved and where - Що і де слід покращити:

“Look for more detail in the shadows of the trees”
«Шукайте більше деталей у тінях дерев»

➔ What is going well and why - Що йде добре і чому:
“The sky is looking far away because you lowered the contrast”
«Небо дивиться далеко, тому що ви знизили контраст»

➔ What needs to be added and where - Що потрібно додати і куди:
“You should add some trees in front of the lake”
«Вам слід додати кілька дерев перед озером»

This advice should be about shading and detail, sense of depth, or composition.
Ця порада має стосуватися затінення та деталізації, відчуття глибини чи композиції.

●

●

●

●

●



Sophia McCurdy, Spring 2022

Dhanvi Patel, Spring 2022

Angel Mary Shyji, Spring 2022

Brian Wilson-Dyment, Spring 2022
Dylan Rochon, Spring 2022

Max Stevenson, Spring 2022

Ella Stockley-Smith, Spring 2022

Frankie King, Spring 2022

Jordan Daigle, Spring 2022

Darragh Nolen, Spring 2022

Ray Cleary, Spring 2022

Brooke Howes, Fall 2022Jo Hernandez Ureta, Fall 2022


