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Bogen indeholder trin-for-trin anvisninger på, hvordan du kan tegne portrætter af mænd, kvinder, børn og
gamle. Du lærer om de rigtige proportioner i forskellige ansigter, nemme skyggeteknikker og om

perspektivets betydning. 

Bogen gennemgår de forskellige tegneredskaber og viser, hvordan du bruger dem bedst. Du finder også et
galleri af Walter Fosters tidlige klassiske tegninger med trinfor- trin anvisninger til, hvordan du selv kan

tegne dem. 

Vi inviterer dig på en tidsrejse, hvor du kan opleve -eller genopleve - Walter T. Fosters tegninger og tegnestil.
Kunstnere har altid været fascineret af at tegne ansigter og portrætter. 

Det menneskelige ansigt er en udfordring. Ikke to ansigter er ens, og det kræver erfaring og dygtighed at
fange en persons følelser i en tegning. 

Denne bog lærer dig med enkle trinfor - trin instruktioner at tegne en lang række forskellige klassiske ansigter
- kvinder og mænd, unge og gamle - og i forskellige stillinger. Du lærer om proportioner og perspektiv, samt

hvordan du tegner de enkelte ansigtstræk. 

Bogen gennemgår også skyggelægning og brug af tegneredskaber. Du lærer at tegne som Walter T. Foster,
men med tiden vil du udvikle din egen unikke stil.
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