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Criteria for your finished Painting:
Quality of observation
Shapes, contours, sizes, naturalism

Painting technique
Colour mixing, brushstrokes, texture

Composition
Non-central, balanced colour scheme

Painting
 
________ Mixed colours on the colour wheel

________ Practiced abstraction on colour & emotion 

________ Practiced layering on the apple & orange

________ Painted photos to improve realism

_____/10 Idea development 

_____/10 Peer feedback 
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Sadie Conrad, Fall 2022

Brooklyn Walker, Fall 2022

Joey Chu, Fall 2022
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Painting basics - Colour wheel Name:

Mix your colours carefully — you should have an even flow between colours
Use saturated colours — you should not be able to see the gray lines and writing underneath
Do not add outlines — outlines break down colour flow and flatten things
Apply your colours smoothly and carefully
Put desaturated colours in the inside circle — use its complement (opposite) to grey it out



Painting criteria and building your skills step-by-step
Критерії живопису та створення ваших навичок крок

Quality of observation: Careful detail, proportion, and shading with the goal of realism
Якість спостереження: ретельна деталь, частка та затінення з метою реалізму

Quality of painting technique: Excellent colour mixing, blending, brushwork, and texture
Якість техніки живопису: відмінне змішування кольорів, змішування, змішування, кисть та текстура

Composition: Creating a full, well-balanced, non-central composition with a clear colour scheme
Склад: Створення повного, збалансованого, не центрального складу з чіткою кольоровою схемою

Step 1. Learn how to mix colours and greys
Крок 1. Дізнайтеся, як змішувати кольори та гри

Step 2. Optionally, practice painting lights and darks
Крок 2. За бажанням, практикуйте малювання вогнів і темних

Step 3. Learn how to abstractly express emotion
Крок 3. Дізнайтеся, як абстрактно висловлювати емоції

Step 4. Practice painting in layers from dark to light
Крок 4. Практика живопису в шарах з темного до світла

Step 5. Practice painting from photos
Крок 5. Практика живопису з фотографій

Step 6. Develop an idea for your painting
Крок 6. Розробити ідею для вашої картинки



Watercolour mark-making I Name:

Wet-on-dry

Add paint to your brush, and add it to 
dry paper, like normal.

Mix different colours while you work. 

Pointillism 
(dots and dashes)

Add paint to dry paper using dabs and 
short brushstrokes. 

Mix different colours while you work. 

Lines

Add paint to dry paper using thick/thin 
and short/long lines.

Mix different colours while you work. 



Watercolour mark-making II Name:

Dry brush

Use scrap paper or paper towel to get 
the extra paint off of your brush, then 
make scratchy lines on dry paper

Mix different colours while you work. 

Flooding (for smoothness)

Paint the box carefully and quickly with a 
layer of clean water. Then add paint and 
lightly smooth it out. 

Wet-on-wet

Put down an area of wet paint, and then 
add areas of different colours before it 
dries.



Painting basics - Colour schemes Name:
Please paint the correct colours in the white circles. Use your colour wheel as a guide.

Analogous colours create a feeling of beauty and harmony. They are close on the colour wheel.

Complementary colours create a feeling of conflict and energy. They are opposites on the colour wheel.

Other possibilities include a triangular, square, or rectangular colour scheme. They communicate balance.
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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



Watercolour painting basics - Apple Name:

Watercolour works best when you paint from light to dark. This is the opposite of drawing. 
This worksheet is to help you see the different shapes of light and dark in objects.

If this is your first time, simply use thin layers of the same colour. 
Otherwise, try going from a warm colour, like light orange, to a cool colour, like dark purple. 

1. A very thin layer of lights first 2. Let it dry, then add light greys

3. Let that dry, then add dark greys 4. Then add the darkest greys

Reference imagePaint here



Watercolour painting basics - Orange Name:

Watercolour works best when you paint from light to dark. This is the opposite of drawing. 
This worksheet is to help you see the different shapes of light and dark in objects.

If this is your first time, simply use thin layers of the same colour. 
Otherwise, try going from a warm colour, like light orange, to a cool colour, like dark purple. 

1. A very thin layer of lights first 2. Let it dry, then add light greys

Reference imagePaint here

3. Let that dry, then add dark greys 4. Then add the darkest greys



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)
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Skill builder  Painting from Reference Photos III
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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%.



Number of words/
Кількість слів

→ _____ ÷ 3 = _____%

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

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

Adding up points for ideas/Додавання балів за ідеї:

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 своACю 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.



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.

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.

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



Rough drawing
Чорновий малюнок → up to 25% = _____%

Examples of ROUGH drawings
Приклади чорнових малюнків

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

Adding up points for THUMBNAIL drawings
Додавання балів для ескізів



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.



Criteria for your finished Painting:
Quality of observation
Shapes, contours, sizes, naturalism

Painting technique
Colour mixing, brushstrokes, texture

Composition
Non-central, balanced colour scheme

Theo MacDonald, Fall 2020

Oyku Gezen, Fall 2020

Marcella Hartling, Fall 2020

Owen Nicholson, Fall 2020

Daniel Lee, Fall 2020

Simone Baker-Palmer, Fall 2020

Rurina Ashiko, Fall 2020

Jiwon Jang, Fall 2020

DJ Johnson, Fall 2020

Puddles Wright, Fall 2020
Puddles Wright, Fall 2020



Mid-project feedback – Painting Name/Прізвище: ___________
Відгуки про середину проекту-Живопис
This project will be evaluated using four general criteria. To help you do your best, here is some feedback
with suggestions about how to improve your painting. 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 to give you
more help.

Цей проект буде оцінюватись за чотирма 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 є незрозумілими, попросіть мене або друга
допомогти вам.
 

Quality of observation - Якість спостереження

▢ Observe closely.  Keep looking at your photographs. Focus on the component lines, shapes, and
colours.
Поспостерігайте уважно. Продовжуйте переглядати свої фотографії. Зосередьтеся на
складових лініях, формах та кольорах.

▢ Look for missing details. Look for small things that you may have overlooked.
Шукайте відсутні деталі. Шукайте дрібниці, які ви могли не помітити.

▢ Measure carefully. Use a grid, rulers, or slips of paper to guide sizes and locations.
Уважно виміряйте. Використовуйте сітку, лінійки або папірці, щоб орієнтувати розміри та
розташування.

▢ Observe the shapes of your shadows.  Take a closer look at the shapes and sizes of the light & dark
areas.
Спостерігайте за формами своїх тіней. Подивіться уважніше на форми та розміри світлих та
темних ділянок.

▢ Consider changes in texture. Try to capture the texture of the different things you are painting.
Розглянемо зміни текстури. Спробуйте захопити текстуру різних речей, які ви малюєте.

 
Quality of painting technique - Якість техніки малювання

▢ Lighten your outlines. Outlines should disappear in the final painting.
Освітліть свої обриси. У остаточному малюнку обриси повинні зникнути.

▢ Darken your darks. Doing so will increase the overall impact of your painting, and will help it pop.
Затемніть свої темряви. Це збільшить загальний вплив вашої картини та допоможе їй
з’явитися.

▢ Add tone to your lights. Leaving areas white tends to leave the impression that your artwork is
unfinished.
Додайте тон вашим вогням. Залишаючи білі ділянки, залишається враження, що творіння
незавершені.

▢ Work on careful brushwork. Apply each brushstroke with care and thought.
Працюйте над ретельним пензлем. Наносьте кожен мазок обережно і продумано.



▢ Work on gradients. You can make your paint blend smoothly from one colour to another.
Робота над градієнтами. Ви можете змусити фарбу плавно зливатися з одного кольору в
інший.

▢ Mix your colours more carefully. Blend together three or more colours before painting with it.
Ретельно змішуйте кольори. Змішайте між собою три або більше кольорів, перш ніж
малювати ними.

▢ Create textures with brushstrokes. Use different techniques to show the nature of different
materials.
Створюйте текстури мазками. Використовуйте різні методи, щоб показати природу різних
матеріалів.

 

Sense of depth - Відчуття глибини

▢ Use warm and cool colours. Warm colours come forward, cool colours go backward.
Використовуйте теплі та холодні кольори. Теплі кольори виступають вперед, холодні - назад.

▢ Use high and low intensity colours. Intense colours come forward, dull colours go into the distance.
Використовуйте кольори високої та низької інтенсивності. Інтенсивні кольори виступають
вперед, тьмяні - вдалині.

▢ Use high and low contrast. Dramatic lights and darks are near but muddy colours are far away.
Використовуйте високий і низький контраст. Драматичні вогні і темряви поруч, але
каламутні кольори далеко.

▢ Use high and low detail. Near things are sharp, but blurry things are in the distance.
Використовуйте високі та низькі деталі. Поруч речі різкі, але розмиті - вдалині.

 

Composition - Композиція

▢ Start painting your background. It lacks substance in comparison to the rest of your painting.
Почніть малювати тло. Йому бракує субстанції в порівнянні з рештою вашої картини.

▢ Make sure your painting is non-central. You may have to cut off one or more edges to make this
work.
Переконайтеся, що ваша картина не є центральною. Можливо, вам доведеться відрізати
один або кілька країв, щоб ця робота працювала.

▢ Make sure your painting is balanced. One or more areas appear to be empty.
Переконайтесь, що ваш малюнок збалансований. Одна або кілька областей, здається,
порожні.

▢ Make sure your colour scheme is clear. Restrict your colour scheme so that your composition works.
Переконайтеся, що ваша колірна гамма чітка. Обмежте кольорову гаму, щоб ваша
композиція працювала.

▢ 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.



Painting for Depth: Peer feedback Живопис для глибини: відгуки колег /10

Person giving feedback: Особа, яка надає відгук:
Name of artist: Прізвище виконавця:

Please give at least one piece of advice from each category.
Будь ласка, дайте принаймні одну пораду з кожної категорії.

Quality of observation  Якість спостереження

Consider: Подумайте:
How and where can their level of detail improve?
Як і де їх рівень деталізації може покращитися?
How and where can their proportion improve?
Як і де їх пропорції (форми та розміри) можуть покращитися?
How and where can their overall observation improve?
Як і де можна покращити їх загальне спостереження?

Quality of painting  Якість фарбування

Consider: Подумайте:
How and where can they mix their paint more carefully or complexly?
Як і де вони можуть ретельно або складніше змішувати свої фарби?
How and where can they apply their paint more thoughtfully?
Як і де вони можуть вдумливіше нанести фарбу?
How and where can their brushstrokes be more interesting or expressive?
Як і де їх мазки можуть бути цікавішими або виразнішими?
How and where can they create more effective textures?
Як і де вони можуть створити більш ефективні текстури?

Sense of depth  Відчуття глибини

Consider: Подумайте:
How and where can they use warm and cool colours to create a better sense of depth?
Як і де вони можуть використовувати теплі та холодні кольори, щоб створити краще відчуття

глибини?
How and where can they use high and low intensity colours to create a better sense of depth?
Як і де вони можуть використовувати кольори високої та низької інтенсивності, щоб створити краще
відчуття глибини?
How and where can they use high and low contrast to create a better sense of depth?
Як і де вони можуть використовувати високий і низький контраст, щоб створити краще відчуття
глибини?
How and where can they use high and low detail to create a better sense of depth?
Як і де вони можуть використовувати високі та низькі деталі, щоб створити краще відчуття

глибини?



Composition  Композиція
Consider: Подумайте:

How and where can they add more to make the artwork feel more complete?
Як і де вони можуть додати більше, щоб твір виглядав більш завершеним?
What and where do they have to do things to ensure they will finish on time?
Що і де вони повинні зробити, щоб ви закінчили вчасно?
What and where do they have to do things to ensure that their composition is non-central?
Що і де вони повинні зробити, щоб їхня композиція була нецентральною?
What and where do they have to do things to ensure that their composition is well-balanced?
Що і де вони повинні зробити, щоб забезпечити збалансованість їх складу?
How and where should they change their colours to match their colour scheme?
Як і де вони повинні змінити колір відповідно до колірного рішення?

You may answer ANY SIX QUESTIONS in this assignment.
Ви можете відповісти на ШІСТЬ ЗАПИТАНЬ у цьому завданні.

Be specific: say WHERE it is, and WHAT they should DO.
Будьте конкретними: скажіть, де це і що їм потрібно зробити.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Etta Jantzen, Spring 2022

Alasdair Brown, Spring 2022

Ellen Oh, Spring 2022

Momiji O’Malley, Spring 2022

Declan Bourke, Spring 2022

Will Lacey, Spring 2022

Milo van Kessel Power, Spring 2022

Zane Collins, Spring 2022 Estel Iscan-Insense, Spring 2022

Liah Boddie, Spring 2022

Priyanka Nath Seth, Spring 2022


