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Self-portrait
Skill builders for practice

Amebe Ngei, Spring 2022

Airon Miko Ortega, Spring 2022

________

Completed the hand drawing

________

Practiced detail with Stravinsky

________

Practiced shading with The Woodcutter

________

Practiced 3D blending with pears

________

Practiced parts of the face

________

Practiced hair textures

________

Practiced gargoyles or half-faces

_____/10 Skills planning & goal setting

Criteria for your ﬁnished Portrait:
Technique: Proportion & detail
Accurate shapes, sizes, and contour

Technique: Shading
Deep blacks, smooth, and well blended

Composition
Complete, full, ﬁnished, and balanced

Self-portrait evaluation and building your skills step-by-step
Avaliação de auto-retrato e construir suas habilidades passo a passo
Proportion and detail: Shapes, sizes, and contour
Proporção e detalhe: formas, tamanhos e contorno
Shading technique: Deep black colours, smoothness, and blending
Técnica de sombreamento: cores negras profundas, suavidade e mistura
Composition: Complete, full, ﬁnished, and balanced
Composição: completa, completa, acabada e equilibrada

Step 1. Learn the diﬀerence between looking and seeing
Etapa 1. Aprenda a diferença entre olhar e ver
Step 2. Improve your ability to draw details
Etapa 2. Melhore sua capacidade de desenhar detalhes
Step 3. Learn how to draw angles and shade
Etapa 3. Aprenda a desenhar ângulos e sombra
Step 4. Use blending to make things look 3D
Etapa 4. Use a mistura para fazer as coisas parecer 3D
Step 5. Practice observing and drawing parts of the face
Etapa 5. Pratique a observação e desenho partes do rosto
Step 6. Improve how you draw hair textures
Etapa 6. Melhore como você desenha texturas de cabelo
Step 7. Practice drawing it all together
Etapa 7. Pratique desenhando tudo juntos

Art Vocabulary - Vocabulário
Analogous colours
cores análogas

groups of colours that are next to each other on the colour wheel
grupos de cores que são próximas umas das outras na roda de cores

Background
Fundo

the part of an artwork that is far away
a parte de uma obra de arte que está longe

Blending
Misturando

mixing from light to dark
mistura do claro ao escuro

Blurring details
borrar detalhes

making small things have less detail so they seem far away
fazendo pequenas coisas têm menos detalhes para que eles parecem longe

Brainstorming
Debate

coming up with a large number of ideas
chegando com um grande número de ideias

Brushstroke
Brushstroke

the mark made by the bristles of a brush in painting
a marca feita pelas cerdas de uma escova de pintura

Central composition
composição Central

an arrangement where the most important thing is in the middle
um arranjo em que a coisa mais importante é no meio

Colour composition
A composição das cores

the arrangement of colours in an artwork
o arranjo de cores em uma obra de arte

Colour scheme
Esquema de cores

the choice of colours in an artwork
a escolha de cores em uma obra de arte

Colour mixing
mistura de cores

adding two or more colours together
adicionando duas ou mais cores juntas

Colour wheel
roda de cor

a circle of coloured sections that shows the relationships between colours
um círculo de seções coloridas que mostra as relações entre as cores

Complementary colours
As cores complementares

colours that are opposites on the colour wheel
cores que são opostos na roda de cores

Composition
Composição

the arrangement of things in an artwork
o arranjo das coisas em uma obra de arte

Contour drawing
desenho do contorno

drawing the edges and outlines
puxando as arestas e contornos

Contrast
Contraste

the difference between the lights and darks
a diferença entre as luzes e darks

Cool colours
As cores frescas

colours that are calm and soothing, such as blues and greens
cores que são calmo e calmante, como azuis e verdes

Creativity
Criatividade

ideas that are useful, unique, and insightful
ideias que são úteis, única e perspicaz

Cropping
Cortar

cutting off part of a picture
cortar parte de uma imagem

Cross-hatching
Choque transversal

drawing using close parallel lines that cross each other at an angle
desenho usando linhas paralelas próximas que se cruzam entre si em ângulo

Cyan
Ciano

a greenish-blue colour that is one of the colour primaries
uma cor azul-esverdeado que é uma das cores primárias

Decreasing contrast
contraste diminuindo

making the range between the lights and darks smaller so that things look
muddier and far away
tornando o intervalo entre as luzes e darks menores para que as coisas
parecem muddier e longe

Depth
Profundidade

the sense that some things are near and others are far away
a sensação de que algumas coisas são próximos e outros estão longe

Detail
Detalhe

small, important parts of a drawing
pequenas partes, importantes de um desenho

Dry brush painting
pintura pincel seco

creating scratchy brush strokes using a brush that is mostly dry
criando pinceladas arranhado usando um pincel que é mais seco

Dull colours
cores maçantes

colours that are weak, and not very vivid
cores que são fracos, e não muito vívidas

Foreground
Primeiro plano

the part of an artwork that is biggest and closest
a parte de uma obra de arte que é o maior e mais próximo

Hatching
Hatching

drawing using close parallel lines
desenho usando linhas paralelas próximas

Idea development
desenvolvimento Idea

a process that is used to create useful, insightful, and unique ideas
um processo que é usado para criar idéias úteis, perspicazes, e únicas

Increasing contrast

making the range between the lights and darks bigger so that things look
more intense and close up
tornando o intervalo entre as luzes e darks maior para que as coisas parecem
mais intensa e fechar-se

contraste aumentando
Insightful
Perspicaz

something that shows deep thinking
algo que mostra o pensamento profundo

Intense colours
As cores intensas

colours that are strong and very vivid
cores que são fortes e muito vívida

Magenta
Magenta

a reddish purple (hot pink) that is one of the colour primaries
um roxo (rosa quente) avermelhada que é uma das cores primárias

Modelling
Modelagem

making things 3D using blending
3D usando blending fazer as coisas

Negative space

the shape of the space between the things you would normally look at (the
positive space)
a forma do espaço entre as coisas que você normalmente olhar (o espaço
positivo)

Espaço negativo
Non-central composition
composição não central

an arrangement where the most important thing is NOT in the middle
um arranjo em que a coisa mais importante não é no meio

Positive space
espaço positivo

the contour of the things you would normally look at
o contorno das coisas que você normalmente olhar

Primary colour

a colour that cannot be mixed using other colours: cyan, yellow, and
magenta
uma cor que não pode ser misturado com outras cores: ciano, amarelo e
magenta

cor primária

Reference images
As imagens de referência

photographs used to look at so you can make a better artwork
fotografias costumava olhar para que você possa fazer uma obra de arte
melhor

Rotating
Rotativo

turning a picture to a new angle
transformando uma imagem a um novo ângulo

Secondary colour
cor secundária

a colour that is created by mixing two primary colours: red, green, and blue
uma cor que é criado pela mistura de duas cores primárias: vermelho, verde e
azul

Shading
Shading

drawing with white, black, and greys
desenho com branco, preto, e cinzas

Sharpening details
afiar detalhes

making small things have more detail so they seem close up
fazendo pequenas coisas ter mais detalhes para que eles parecem perto
acima

Smoothness
Suavidade

drawing cleanly, with no bumps
desenho de forma limpa, sem solavancos

Split complementary colour scheme a colour scheme using one base colour, and two colours on either side of the
complementary
esquema de cores complementares divisão um esquema de cores usando uma cor de base e duas cores em
ambos os lados do complementar
Square colour scheme
esquema de cores quadrado

a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in
the shape of a square
um esquema de cores em que as cores são equilibradas em torno da roda de
cores na forma de um quadrado

Stippling
Stippling

drawing using small dots
desenho usando pequenos pontos

Texture
Textura

drawing that looks the same as what it feels like
desenho que parece o mesmo que o que se sente

Thumbnail drawings
desenhos em miniatura

small drawings that are used to develop the composition of an artwork
desenhos pequenos que são usados para desenvolver a composição de uma
obra de arte

Triad colour scheme

a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in
the shape of a triangle
um esquema de cores em que as cores são equilibradas em torno da roda de
cores na forma de um triângulo

esquema de cores Triad
Unique
Único

something that is rare, or one-of-a-kind
algo que é raro, ou one-of-a-kind

Warm colours
As cores quentes

colours that are suggestive of heat or passion: yellows, oranges, and reds
cores que são sugestivos de calor ou paixão: amarelos, laranjas e vermelhos

Web-mapping
Web-mapping

linking together ideas into a web
vinculando idéias juntos em um web

Wet-on-wet painting
Wet-on-wet pintura

adding paint to an already wet painting surface
adição de tinta a uma superfície de pintura já molhada

Zooming in/zooming out
Zoom in / zoom out

making a picture seem closer (zoom in) or further away (zoom out)
fazer uma imagem parecer mais perto (zoom in) ou mais longe (zoom out)

Yara Othman, Spring 2021

Ezekiel Loty, Spring 2021
Charlotte Evans, Spring 2021

Alexa Taiani, Spring 2021

Tyler Lirette, Spring 2021
Rulia Ashiko, Spring 2021

Lauren Sparkes, Spring 2021

Nicholas Alfoldy, Spring 2021

Jacob Trahon, Fall 2021

Draw a hand with as much detail as possible, but without looking at your
hand, or anyone else’s.

Now draw you hand with as much detail as possible, but you are a
 llowed
to look at it this time.

Much of drawing is learning how to forget your mental picture of something and instead focus on the visual properties (such as
line, s hading, p
 roportion, and t exture) that you see.

Skill-builder D
 raw a hand

Pablo Picasso, Portrait of Igor Stravinsky, 1920
Drawing on paper, 62 x 48.5cm

Redraw this picture as carefully as you can, focusing on detail. Capture
the bumps, angles, curves, and lengths. Shapes & sizes will be distorted.

Drawing basics Learning how to see — Part One

Kazimir Malevich, Woodcutter, 1912-13
Oil on canvas, 94 x 71.5cm, Stedelijk Museum, Amsterdam, Netherlands

Redraw this picture as carefully as you can, focusing on angles and shading. Capture the shapes and aim for clean, smooth shading.

Drawing basics — Angles and basic shading

Drawing basics — A shading reference for pears

Realistic shading comes from careful observation.
Choose one of these pears and draw it. Notice how
the shadow changes from light to dark as it goes
across the surface of the pear. Shade in the stem, the
details of the surface of the skin, the darkness of the
background. Go slowly so that you can observe the
visual characteristics carefully.

Drawing basics — A shading reference for pears

Choose one picture to do well. Remember that it is
better to go slowly and observe carefully that speed
through and finish quickly.
Take your time: you are training your brain to observe like an artist.

Skill builder

Draw each part of the face in the empty rectangles.

Parts of the face

Start by outlining the major parts very lightly. Use a
light grid, if you like.

When your drawing is ﬁnished, there should not be any
outlines. Remember that photographs capture the world
by recording patterns and shapes of light and dark.

Build up the darkness in several layers in order to make
things black enough. Use your blender at the very end. If
possible, do all of the smoothing carefully with your
pencil.

Gabriel LeBlanc, Fall 2020

Francis Picasos, Fall 2020
Samantha Wincey, Fall 2020

Oyku Gezen, Fall 2020

Maddy Whidden, Fall 2020

Sitayla Bruce, Fall 2020

Nina Scott, Fall 2020
Nour Mohamed, Fall 2020

Ziyao Ding, Fall 2020

Criteria for your ﬁnished Portrait:
Technique: Proportion & detail
Accurate shapes, sizes, and contour

Technique: Shading
Deep blacks, smooth, and well blended

Composition
Complete, full, ﬁnished, and balanced

Portraiture — Shading hair textures

Portraiture — Shading and proportion

Skill builder
Half portraits

Put it all together. Choose one portrait to complete.
You can ﬁnish by copying, or ﬂipping it like a mirror.
Or, ﬁnd a picture of someone else and draw half of
their face instead.

Heny Patel, Spring 2019

Creativity — Brainstorming practice I
Criatividade - Brainstorming prática I
Creativity can be learned. The biggest mistake for beginners is trying to keep all of your ideas in your head. You are going to
practise listing a large number of ideas in order to improve your creative skills.
A criatividade pode ser aprendida. O maior erro para iniciantes está tentando manter todas as suas idéias em sua cabeça. Você está
indo para a prática de listar um grande número de idéias, a ﬁm de melhorar suas habilidades criativas.
●
●

●

You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Você vai melhorar a sua capacidade de gerar um grande número de ideias.
You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded. Most people stop good ideas while
they are still in their mind.
Você vai melhorar a sua capacidade de suspender o julgamento até depois de sua idéia é gravado. A maioria das pessoas
parar de boas idéias, enquanto eles ainda estão em sua mente.
You will improve your ability to intentionally seek out unusual or speciﬁc ideas related to a topic.
Você vai melhorar a sua capacidade de buscar intencionalmente fora idéias incomuns ou especíﬁcos relacionados a um
tópico.

Please choose a topic: Escolha um tópico:

☐ sports esportes

☐ movies ﬁlmes

☐ music música

☐ games jogos

☐ fashion moda ☐ animals animais

When you are ﬁnished, please count the number of ideas you generated: _________________
Quando tiver terminado, por favor, contar o número de idéias que você gerados:

Creativity — Brainstorming practice II
Criatividade - Brainstorming prática II
Creativity can be learned. The biggest mistake for beginners is trying to keep all of your ideas in your head. You are going to
practise listing a large number of ideas in order to improve your creative skills.
A criatividade pode ser aprendida. O maior erro para iniciantes está tentando manter todas as suas idéias em sua cabeça.
Você está indo para a prática de listar um grande número de idéias, a ﬁm de melhorar suas habilidades criativas.
●
●

●

You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Você vai melhorar a sua capacidade de gerar um grande número de ideias.
You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded. Most people stop good ideas while
they are still in their mind.
Você vai melhorar a sua capacidade de suspender o julgamento até depois de sua idéia é gravado. A maioria das pessoas
parar de boas idéias, enquanto eles ainda estão em sua mente.
You will improve your ability to intentionally seek out unusual or speciﬁc ideas related to a topic.
Você vai melhorar a sua capacidade de buscar intencionalmente fora idéias incomuns ou especíﬁcos relacionados a um
tópico.

Please choose a topic: Escolha um tópico:

☐ things that make you diﬀerent than others coisas que fazem você diferente dos outros
☐ things that irritate you coisas que irritam você
☐ things you love coisas que você ama

When you are ﬁnished, please count the number of ideas you generated: _________________
Quando tiver terminado, por favor, contar o número de idéias que você gerados:
After counting, please draw a circle or rectangle around your most interesting ideas.
Após a contagem, por favor, desenhar um círculo ou retângulo em torno de suas idéias mais interessantes.

Creativity — Portrait backgrounds
Criatividade - retrato de fundos
Creativity can be learned. Practise listing a large number of ideas. Don’t
judge while you are coming up with ideas. Seek out ideas that are as
unusual or speciﬁc as possible.
A criatividade pode ser aprendida. Praticar listar um grande número de
ideias. Não julgue enquanto você está chegando com idéias. Buscar ideias que
são tão incomuns ou mais especíﬁco possível.
List what could you show in the background of your portrait.
Lista o que você poderia mostrar no fundo de seu retrato.

Creativity — Poses and modiﬁcations
Criatividade - Poses e modiﬁcações
Creativity can be learned. Practise listing a large number of ideas. Don’t
judge while you are coming up with ideas. Seek out ideas that are as
unusual or speciﬁc as possible.
A criatividade pode ser aprendida. Praticar listar um grande número de
ideias. Não julgue enquanto você está chegando com idéias. Buscar ideias que
são tão incomuns ou mais especíﬁco possível.
List poses, angles, poses, clothes, expressions & modiﬁcations.
Lista poses, ângulos, poses, roupas, expressões e modiﬁcações.

Self-portrait: Mid-project feedback to students
Auto-retrato: Feedback do meio do projeto para os alunos
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 so I can give you more help.
Este projeto será avaliado de acordo com três critérios gerais. Para ajudar você a fazer o melhor possível, aqui estão alguns
comentários com sugestões sobre como melhorar seu desenho. Eu escolhi apenas o que eu acho que são os conselhos mais
importantes para você. Se essas sugestões não forem claras, pergunte a mim ou a um amigo para que possamos lhe dar mais ajuda.

Proportion and detail - P
 roporção e detalhe
Proportion is the name of the skill where you accurately portray shapes and sizes.
Proporção é o nome da habilidade em que você retrata formas e tamanhos com precisão.
☐ Observe closely. Keep looking at your photograph. Try to forget what you are looking at, and focus on the component
lines and shapes.
Observe atentamente. Continue olhando sua foto. Tente esquecer o que você está olhando e concentre-se nas linhas e
formas dos componentes.
☐ Look for missing details. L
 ook for small things that you may have overlooked: small bits of your hair, wrinkles in your
clothing, small differences in the background, and so on.
Procure por detalhes ausentes. P
 rocure pequenas coisas que você pode ter esquecido: pequenos pedaços de cabelo, rugas
em sua roupa, pequenas diferenças no fundo e assim por diante.
☐ Start drawing the other half of your face. I f you develop one side of the face too fully, it will be hard to match it up
with the other side.
Comece a desenhar a outra metade do seu rosto. S
 e você desenvolver um lado do rosto completamente, será difícil
combiná-lo com o outro lado.
☐ Measure carefully. U
 se a grid, rulers, or slips of paper to guide where you should place things.
Meça com cuidado. U
 se uma grade, réguas ou pedaços de papel para orientar onde você deve colocar as coisas.
☐ Observe the shapes of your shadows. The shapes of the parts of the face are good, but the shapes of the shadows
are off. Take a closer look at the shapes and sizes of the light and dark areas.
Observe as formas das suas sombras. A
 s formas das partes do rosto são boas, mas as formas das sombras estão apagadas.
Dê uma olhada nas formas e tamanhos das áreas claras e escuras.
☐ Consider changes in texture. H
 air needs a different kind of drawing than cloth, skin, or fuzzy shadows. Try to capture
the texture of the different things you are drawing.
Considere mudanças na textura. O
 cabelo precisa de um tipo diferente de desenho do que tecido, pele ou sombras difusas.
Tente capturar a textura das diferentes coisas que você está desenhando.

Shading - S
 ombreamento
Shading is using light and dark to draw. It is an easy way to make things look realistic and three dimensional.
O sombreado está usando luz e escuridão para desenhar. É uma maneira fácil de fazer as coisas parecerem realistas e tridimensionais.
☐ Lighten your outlines. Outlines are essential to getting proportions correct, but they should disappear after you start
shading.
Ilumine seus contornos. Contornos são essenciais para obter proporções corretas, mas eles devem desaparecer depois que
você começar a sombrear.
☐ Darken your darks. D
 oing so will increase the overall impact of your drawing, and may help it pop.
Escurecer as obscuridades. S
 e o fizer, irá aumentar o impacto global do seu desenho, e irá ajudá-lo pop.

☐ 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.
Adicione tom às suas luzes. Deixar as áreas em branco tende a deixar a impressão de que sua obra de arte está inacabada.
Em vez disso, procure tons claros de cinza que você possa adicionar.
☐ 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.
Trabalhe na suavidade. Construa seus cinzas empilhando camadas de direções de linha alternadas, use linhas com linhas
sobrepostas (sem espaços brancos) ou use um tronco de mistura.
☐ 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.
Trabalhe na mistura. Suas sombras às vezes vão abruptamente da luz para a escuridão, com poucos ou nenhum cinza
médio. Adicione cinzas às áreas do meio até que você acabe com misturas suaves em vez de saltos repentinos.
☐ Start shading your background. Once you shade in your background, it changes the balance of greys and forces you
to reshade the rest of your portrait. If you start shading your background early it will save you time and frustration.
Comece a sombrear o seu fundo. Uma vez que você sombra em seu plano de fundo, ele altera o equilíbrio de cinzas e obriga
você a reformular o resto do seu retrato. Se você começar a sombrear seu plano de fundo mais cedo, economizará tempo e
frustração.
☐ Look carefully at the different grays in your hair. 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.
Olhe atentamente para os diferentes tons de cinza no seu cabelo. V
 ocê pode obter a textura básica do cabelo criando
linhas que fluam ao longo do comprimento. No entanto, funciona ainda melhor quando você reproduz o padrão de luz e
escuridão dos diferentes fios. Leva mais tempo, mas o impacto é muitas vezes mais forte.
☐ Watch for sharp vs. fuzzy edges. Sometimes blending goes quickly from light to dark, and sometimes it stretches out
over a long distance. Reobserve your photo to see where you should do which one.
Observe as bordas nítidas e difusas. Às vezes, a mistura vai rapidamente da luz para a escuridão, e às vezes se estende por
uma longa distância. Reobserve sua foto para ver onde você deve fazer qual deles.

Composition - Composição
Composition is the overall arrangement and completeness of your artwork.
Composição é o arranjo geral e a integridade do seu trabalho artístico.
☐ You have the option of leaving out the background if you wish.
Você tem a opção de deixar de fora o plano de fundo, se desejar.
☐ Add a 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.
Adicione um fundo. Um fundo coloca uma pessoa ou objeto em um lugar particular, real ou imaginário. Em comparação com
desenhos sem planos de fundo, sua arte pode parecer simples e incompleta.
☐ Start shading your background. You have some lines in there, but it lacks substance in comparison to the rest of your
drawing.
Comece a sombrear o seu fundo. Você tem algumas linhas lá, mas falta substância em comparação com o resto do seu
desenho.
☐ Start drawing the other half of your face. If you develop one side of the face too fully, it will be hard to match it up
with the other side.
Comece a desenhar a outra metade do seu rosto. S
 e você desenvolver um lado do rosto completamente, será difícil
combiná-lo com o outro lado.
☐ 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.
Você parece estar atrás. P
 or favor, considere trabalhar em seu projeto no almoço ou antes ou depois da escola. Ou tente
aumentar seu ritmo ou use seu tempo de forma mais eficiente durante a aula. Se você tiver feito o suficiente, pode perguntar
se pode levar para casa para trabalhar nela. Lembre-se de que, se muito do seu trabalho é feito fora da escola, não posso
aceitá-lo.

Self-portrait goal setting

Name/Nome:

_____/10

Estabelecimento de metas auto-retrato
Look at the Mid-project feedback to students on the previous page to help you answer these questions.
Olhe o feedback Mid-projeto para estudantes da página anterior para ajudá-lo a responder a estas perguntas.
For each criteria, please give t wo p
 ieces of specific feedback. This could be suggestions, or recognizing strength. For example:
Para cada critério, por favor, dê dois pedaços de feedback específico. Esta poderia ser sugestões ou força reconhecendo. Por exemplo:
➔ What s hould be improved and w
 here:
“Look for m
 ore detail in the sparkle of the eyes”
O que deve ser melhorado e onde:
“Procure mais detalhes no brilho dos olhos”
➔ What i s going well and w
 hy:
“The lips are looking 3D b
 ecause you drew the shapes of the shadows well”
O que está indo bem e porquê:
“Os lábios estão procurando 3D porque você desenhou as formas das sombras bem”

Criteria #1: Proportion and detail - g
 ive two specific pieces of advice
Critérios # 1: Proporção e detalhes - dar duas partes específicas de aconselhamento

In terms of proportion and detail, what are the best things about this drawing? What things could be done to improve the performance with
proportion and detail? Consider detail, shapes, sizes, angles, and texture.
Em termos de proporção e detalhe, quais são as melhores coisas sobre este desenho? Que coisas poderia ser feito para melhorar o desempenho com
proporção e detalhe? Considere detalhe, formas, ângulos, e textura.
●

●

Criteria #2: Shading - g
 ive two specific pieces of advice
Critérios # 2: Shading - dão duas peças específicas de aconselhamento

In terms of shading, what are the best things about this drawing? What things could be done to improve your performance in creating a sense of
depth? Consider how you could use different levels of grey, rich blacks and bright whites, smoothness, blending, and removing outlines.
Em termos de sombreamento, quais são as melhores coisas sobre este desenho? Que coisas poderia ser feito para melhorar o seu desempenho na
criação de uma sensação de profundidade? Pense em como você pode usar diferentes níveis de cinza, pretos ricos e brancos brilhantes, suavidade,
mistura e remoção de contornos.
●

●

Criteria #3: Composition - give two specific pieces of advice
Critérios # 3: Composição - dar duas partes específicas de aconselhamento

Higher marks will be given for artworks that are fully complete (including backgrounds), and that are well-balanced. In terms of the composition,
what are the best things about this drawing? What things could be done to improve or complete the composition? What could be done to finish
on time?
Notas mais altas será dado para obras de arte que são totalmente completo (incluindo fundos), e que está bem equilibrada. Em termos de composição,
quais são as melhores coisas sobre este desenho? Que coisas poderia ser feito para melhorar ou completar a composição? O que poderia ser feito para
terminar a tempo?
●

●
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