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Folytatás a következő oldalon!

A rajzolás olyan egyszerűnek 
tűnik… mégsem az. Nem mindenki 
született Picasso, vagy (ha már a ma 
gák és az animék világában kell példát 
említeni) Yazawa Ai.

A nevektől és a nagy művészektől
eltekintve, véleményem szerint 
bőven elég elmenni egy conra és 
megnézni mind a beküldött, mind 
a helyben rajzolt műveket és máris 
meginog művészi magabiztosságunk, 
kételkedni kezdünk tehetségünkben, 
pedig ez a legnagyobb  hiba, amibe 
beleesheeshetünk.

Nem szabad kétségbe esni, Te 
is elérheted azt a célt, amit kitűztél 
magad elé!

Nincs más teendőd, mint gya-
korolni, gyakorolni és gyakorolni. 
Ne sajnáld a technikád finomítására 
szánt időt. Azonban fontos, hogy 
tudd, hogyan fejlődhetsz. Nos, mind-
ebben segíthet neked  ez a könyva-
jánló.

//  Lady Marilyn

Könyv- és honlap 
   ajánló rajzosoknak

Nem ismered a különböző rajztechnikákat? Már egy ideje ceruzát ragadtál, 
és bár mindenki dicséri műveidet, te mégsem vagy elégedett? Szeretnél mini-
mum szebb képeket alkotni? Ne aggódj! Van megoldás!

„Rajzolni egyszerű”

Gyakorolni, gyakorolni, gyakoroni!

A kezdéshez a Mega Manga című könyvet ajánlom, hiszen ebben 
rengeteg póz vázát és annak kidolgozását egyaránt megtalálhatod, legyen 
szó emberi vagy állatkarakterről. A legjobb az, hogy részletezi, milyen esz-
közökkel dolgozhatsz, és ezek ismerete elengedhetetlen.  Higgyétek el, 
akár haladók számára is tud újat mutatni ez a könyv.

Bátran merem ajánlani azoknak, akik képről szebben rajzolnak, ám 
maguktól már nem tudnak ugyanolyan szintet elérni, azoknak 
akik most ismerkednek  a mangás stílusú karakterek 
rajzolásával, illetve azoknak is, akik bővíteni szeret-
nék tudásukat.

A kezdéshez

Ha inkább a technikákkal szeretnél megis-
merkedni, akkor bátran ajánlom 

bármely Jobb agyféltekés könyvet 
vagy munkafüzetet. Tudom 

elsőre ez egy kissé „kilóg a 
sorból”, hiszen nem a 

manga karakterekre 
ö s s z p o n t o s í t ó 
könyvekről és 

munkafüzetekről 
van szó.  Akkor mégis 

miért merem ajánlani 
ezeket a könyveket 

egy animékkel és 
mangákkal foglal-

kozó magazinban?
Nos, ezekben a 

könyvekben és munkafü-
zetekben egy másfajta 

művészi gondolkodásmódot 
tehetsz magadévá úgy, hogy köz-

ben különböző technikákkal és hasznos 
tippek tömegével ismerkedsz meg.

Még nem fejeztem be annak a munkafüzetnek a 
tanulmányozását, amelyet ajándékba kaptam, de 
máris rengeteg tudást szívtam magamba hála en-
nek az új, művészi gondolkodásmódnak.  A könyv-
vel gyors javulás érezhető a rajzaidon, hiszen azok 
sokkal élethűbbek lesznek. A Jobb agyféltekés 
szerzeményeket merem ajánlani kezdőknek és 
haladóknak egyaránt.

A technikák elsajátításához

ladym.blog.hu

http://anipalace.hu


AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-42-

A Készíts Mangát! című könyvet 
főleg azoknak ajánlom, akik szeretnek 
számítógépen megalkotni egy original karaktert, 
persze ezután még bőven le lehet a karaktert 
rajzolni.

A könyvhöz egy speciális Photoshop prog-
ram CD jár, amelyet azonban csak egy hónapig 
lehet használni. Talán ez a legnagyobb hátránya 
a könyvnek, hiszen alighogy megtanulod a 
számítógépes program használatát, már le is telt 
az a 30 nap.
Ennek ellenére nagyon jó kis könyv ez, hiszen 
sokat segíthet az original karaktertervezésben, 
miközben megismertet a különböző mangás 
stílusokkal.

A számítógépre
Youtube

A népszerű videómegosztó portálon sok rajzos videót találsz, 
amelyben egy művész megmutatja, hogy hogyan dolgozik. Szerintem 
megéri nézegetni ezeket a videókat, hiszen így mások rajzstílusával is 
megismerkedhetsz. Angoltudás elengedhetetlen!

Posemaniacs.com
Az angol nyelvű oldalon rengeteg emberi pózt találhatsz, me-

lyek igen sokat segíthetnek a vázlatkészítéskor. A pózok különböző 
szögekből is adottak, így még könnyebb dolgod lesz keresgélés köz-
ben. A pózokat a honlap jobb oldalán többféleképp csoportosítva ta-
lálod meg, így egyszerűbben kiválaszthatod a neked megfelelő pózt.

Dragoart.com
Ezen az oldalon elsajátíthatod a rajzolás menetét, annak lépéseit. 

Már rengeteg videó is megtalálható az oldalon, amelyen szintén a 
különböző lépéseken van a hangsúly. Minden rajzos számára hasznos 
oldal lehet, hiszen a vázlattól a végkifejletig minden apró mozzanatot 
megoszt velünk a honlap.

Rajzrahangolva.blogspot.hu
A magyar nyelvű művészi oldalon sok hasznos tippel és tanáccsal 

látják el a magyar rajzosokat, bár ez szintén nem manga központú 
honlap, mégis merem ajánlani, hiszen az itt olvasottak hasznosíthatók.

Egyetlen probléma, hogy az oldal sajnos 2011 óta nem frissült, és 
csupán kilenc poszt van, de ez a kilenc poszt is segíthet az alkotásban.

Tudokrajzolni.lapunk.hu
Ha szeretnél jobb agyféltekés rajztanfolyamra járni, akkor akár 

ezen a honlapon is jelentkezhetsz, sőt, a honlapon akár bővebben 
megismerkedhetsz a jobb agyféltekés gondolkodásmóddal. A galé-
riában megnézheted, hogy az eddigi tanulók mennyit fejlődtek, milyen 
műveket kreáltak.

Hotdog.hu/manga-rajz-suli
Rengeteg hotdogos portál van, így könnyen elveszhetünk a 

rengetegben, de ezt az oldalt igen hasznosnak találtam, hiszen itt kü-
lön-külön megismerkedhet az ember a különböző stílusokkal, frizurák-
kal, ruházatokkal (satöbbi) és azok rajzolási technikájával.

Honlap ajánló

http://anipalace.hu

