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Tegnebogen Sarah Simblet Hent PDF Forlaget skriver: Der findes efterhånden talrige indføringer i
frihåndstegning, men kun få er så overdådigt illustreret som denne.

Tegnebogen er både en indføring og en inspirationsbog. Bogen er inddelt i korte afsnit, der hver omhandler
forskellige typer af motiver. Der er afsnit om tegning af planter, dyr og landskaber, der er afsnit om studier
efter model, portræt og beklædning, og der er afsnit om arkitektur, karikatur og abstraktion. Alle afsnit er

illustreret med fremragende eksempler, som kommenteres omhyggeligt i billedteksterne.

I forbindelse med gennemgangen af motiverne gennemgås forskellige tegneteknikker og tilhørende materialer
som blyanter, trækul og pensler, ligesom der gives en indføring i f.eks. perspektivlærens mysterier, i

skraverings- og laveringsteknikker.

En venlig lærebog i tegning for nybegynderen, men også en spændende inspirationsbog for alle andre.

Sarah Simblet underviser på Ruskin School of Drawing and Fine Art ved Oxford University, hvor hun er
tilknyttet Wolfson College. Hendes tegninger findes i mange private og offentlige samlinger, bl.a. Royal

Academy of Art i London og Ashmolean i Oxford.
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