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A rajztanulás folyamatában a ruhátlan emberi test
megörökítése, az akt- vagy alakrajz jelenti az egyik
legizgalmasabb pillanatot. Ahhoz, hogy idáig eljussunk, sok eddig tanult szabályt, mesterfogást kell
alkalmazni, gyakorolni.
Az emberi test az egyik legvarázslatosabb téma!
Megrajzolásával kifejezhetünk ártatlanságot, erőt,
gyengédséget, kiszolgáltatottságot, szépséget,
rútságot, üdeséget, öregséget és még hosszan
sorolhatnánk. Ez a kötet abban segít, hogy minél
pontosabb és kifejezőbb tanulmányrajzokat készíthessünk. Ehhez az anatómiától kezdve a tónusok
helyes alkalmazásáig számtalan ismeret kell. Szólunk a kéz és a láb rajzolásáról, a test arányainak,
felszínének, plasztikájának a megértéséről,
ismertetjük mindazokat a szabályokat,
amelyeket a nagy művészelődök,
Leonardo da Vinci vagy Albrecht
Dürer is ismertek és tanítottak.

5

LEONARDO

R AJZISKOL A

Az aktrajzot ajánlatos vázlatsorral indítani, amivel
mintegy körbejárjuk a modellt, megismerjük karakterét, testi sajátosságait. A munkát minden esetben
azzal kezdjük, hogy megmérjük a fej hosszát, és
megnézzük, hányszor fér bele a test teljes hos�szába. A fej hosszán az áll alatti pont és a fejtető
közötti távolságot értjük, ez nem tévesztendő össze
a haj tömegének felső vonalával.

Fontos megfigyelni, hogy a fej és a testhossz aránya
életkoronként, illetve nemenként különböző. A gyerek testének arányai a kor függvényében változnak.
Minél kisebb a gyermek, annál nagyobb a feje a test
méretéhez képest. Az újszülött fejhossza alig négyszer fér bele a test teljes hosszába, egy háromnégy éves gyereké már ötször, míg a tízévesekre már
közel hat és félszeres arány a jellemző. A felnőtt
férfiak fejmérete 7-8-szor fér bele a teljes alak
nagyságába, míg a nőknél 6-7-szer.
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Az arányok mérésének fontos szabálya, hogy
a nyugalmi helyzetben álló modellnél az első
fejméret az áll alól a mellbimbók magasságáig ér.
Rajzolás közben érdemes beazonosítani, hogy
a test egyes részletei hányadik fejméretnél találhatók. Ez fontos, mert gyakori hiba, hogy a testnek
vagy a felső, vagy az alsó része hosszabbra sikeredik a természetesnél. A pontos tanulmányrajzhoz
pontos mérés is szükséges.
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Akkor sem kell kétségbeesni, ha a modell háttal
áll, és nem látjuk a fejméretét. Vitruvius tanításai
között szerepel egy meghatározás, amely szerint

a könyök és a hónaljredő közötti távolság pontosan
egyenlő a fejmérettel. Valóban így igaz, tehát nyugodtan használhatjuk ezt a méretet.
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Testünk szimmetrikus: ami megtalálható a jobb
oldalon, annak tükörképe megvan a bal oldalon is.
Ebből következően testünknek van szimmetriatengelye (főtengely), amit nem szabad összetéveszteni a súlyvonallal. Utóbbi egy olyan képzeletbeli
függőleges egyenes, amelynek meghatározása
biztosítja azt, hogy ne „dőljön el” a figura a rajzon.
A súlyvonal kiindulási pontja minden esetben a két
kulcscsont és szegycsont találkozása, ahonnan
függőlegesen fut lefelé, és merőleges a talajra.
Ha a súlyvonal alsó vége az alátámasztási ponton
kívülre esik, akkor a modell „eldől” a rajzon. A két
lábon álló modell esetében a súlyvonal a két láb
között „a földbe fúródik”.
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Kontraposzt állásban a test súlya az egyik lábra
nehezedik. A csípő oldalirányba elmozdul a súlyt
viselő láb felé, és megbillen a másik, térdben enyhén behajló láb felé. A súlyvonal alsó vége a terhelt
lábba, pontosabban a belső bokába „fúródik”, tehát
a belső boka a kulcscsont–szegycsont találkozási
pont alá esik, szinte alátámasztja a figurát.

Az adott pontokra tartott ceruzával
ellenőrizhetjük, pontos-e a rajz.
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Ha a modell háttal áll, a súlyvonal kezdőpontja
a hetedik nyakcsigolya tövisének mindig jól
látható kiemelkedése. Ha ezt a pontot meghatároztuk, akkor az alsó pont megtalálása ugyanúgy
történik, mint a szemből rajzolt figura esetében,
akár két lábon, terpeszben, akár kontraposztban áll a modell. A háttal álló figura
bokáján jól látni, hogy a külső boka
alacsonyabban van a belső bokánál.
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Ha profilból rajzoljuk a modellt, akkor ebben
az esetben is a hetedik nyakcsigolyától indítsuk
a függőleges súlyvonalat.
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Az aktrajzolást a keresztirányú tengelyek is segítik:
a váll-, a mell-, a csípő- és a térdtengely. A terpeszben álló modell esetében a tengelyek párhuzamosak egymással. A melltengely a nyugalomban álló
figura álla alatt, attól egy fejnyire található.
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Kontraposzt esetén az egymással mindig párhuzamos váll- és melltengely ellentétes irányban áll
a csípő- és a térdtengellyel; az utóbbi két tengely
összetart, tehát ezek nem párhuzamosak egymással. A csípő a terhelt láb felé oldalirányba elmozdul,
a csípőtengely ellentétes irányba lebillen, és emiatt
a láb térdben behajlik. A test tengelyei kontraposzt
állásnál összetartanak.
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Az alakrajzolásnál is hasznos a kroki, ha egy mozdulatot, egy hangulatot gyorsan kell felvázolni, ha
nincs idő az alapos kidolgozásra, amikor meglátunk
egy szép témát. A kroki alapján később felidézhetjük és kidolgozhatjuk a képet.

Krokit bármilyen rajzeszközzel készíthetünk,
a legkedveltebb a ceruza, de jó a filctoll is, a gazdaságosabb tónusjelzésre pedig használhatjuk az
ecsetfilcet.
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A filctollal húzott vonalak nem javíthatóak, ezért
ez az egyik olyan rajzeszköz, amely aránylag biztos
kezet igényel. A vonalrajz mellett a tónusok, árnyékok jelzésére is alkalmas. A filctollrajzokat erőteljes, kissé drasztikus hatás jellemzi.
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A helyes arányok megállapításához nem csak álló
figurák esetében tudjuk felhasználni a fejméretet:
ez minden testhelyzet lerajzolásában segítségünkre lesz. Akármilyen pózt vesz is fel a modell, a fej
méretével tudjuk megállapítani a test magasságát
és a szélességét.
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A modell pózától függetlenül a fejméret segítségével mindig meg kell állapítani a figura magasságát
és szélességét, vagyis a legfelső és legalsó pont,
illetve a két legszélső pont közötti távolságot.
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Az egyszerű álló figurához képest minden más póz
megrajzolása nehéz feladatnak tűnik. Ha gyakoroljuk az arányok megállapításának e módját, rá
fogunk jönni, hogy egyáltalán nem az.
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A rajz elkészítésénél segítségünkre lehet, ha megállapítjuk és bejelöljük, hogy hol van a figura fele –
ez álló modellnél körülbelül a szeméremcsont

magasságában van. Más testtartásnál meg kell
határozni a figura felének a helyét.

19

