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Áfangalýsing:

Nemendur læra að greina mannslíkamann og teikna eftir lifandi fyrirmynd 
(módeli) og nota til þess mismunandi verkfæri. Í þessum áfanga er lögð 
áhersla á sömu grunnatriði og eru kennd í MYL 103, byrjunaráfanga í 
módelteikningu, eða hlutföll, jafnvægi og mótun forma. Enn frekari áhersla 
er lögð á hhaldsmódel

raðteikningu og notuð eru fjölbreytt teikniáhöld. 

Kennsla:

Nemandi teiknar eftir módeli stórar teikningar með mismunandi 
teikniverkfærum, langar stöður en einnig hraðteikningar. Kennari gengur á 
milli nemenda og leiðbeinir með sýnikennslu, ábendingum um úrlausnir og 
með umræðum. Einnig verða stuttir fyrirlestrar um sögu módelteiknunar og 
hvernig listamenn nota módelteikningu í listsköpun sinni.

Notuð eru hefðbundin teikniverkfæri svo sem kol, blýantur og pensill, en 
einnig óhefðbundin verkfæri sem við búum til allt eftir þörfum. Notuð eru 
bæði stór og lítil blöð, hvít og lituð, margskonar teikniáhöld og blek.

Kennsluaðferðir:

Fyrirlestrar, einstaklingsvinna, tvíburavinna, hópvinna, leitarnám og 
vettvangsferðir.

Markmið:

Að nemendur fái alhliða teikniþjálfun, læri að skynja og greina flókin form og geti 
túlkað þau á tvívíðum fleti. Að þeir öðlist þjálfun í teikna hratt og læri að greina 
aðalatriðin í hverri hreyfingu. Öðlist færni í að nota ólík teikniáhöld til að ná fram 
fjölbreytni í teikningu.

Námsmat:

Gefið er fyrir hversu mörg af markmiðum áfangans nemendur hafa tileinkað sér, 
hversu vel nemandinn hefur tekist að beita ólíkum teikniáhöldum og hversu vel 
honum tekst að túlka aðalatriðin í hverri hreyfingu.

Til viðmiðunar er gengið útfrá sköpun, túlkun, tjáningu og frumleika,  sem gildir 
65% af einkunn.  Hins vegar tæknilegri færni og úrvinnslu, sem gildir 35%.

Efni-verkfæri:

Teiknipappír (maskínupappír rúllur) hvítur teiknipappír A4 og A3. Teikniblek.
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Viðarkol, pennar, penslar og eigin teikniverkfæri.

Skissubækur, vinnubækur.

Kennslan fer fram með fyrirlestrum, sýnikennslu, einstaklingskennslu og 
umræðum.

Kennslustundir 6 tímar 4 og 2, tvisvar í viku 

Mat:

Frumleiki 50%

Frumdrög 20%

Tækni 20%

Ástundun 10%

Vinnu áætlun:

Vika 34  Inngangur, kynning á áfanganum

       35  Módelteikning, langar stellingar

       36  Módelteikning, golfteikningar

       37  Módelteikning, hraðteikningar

       38  Módelteikning, umræður, árangur ígrundaður

       39  Fyrirlestur um módelteiknun

       40  Andlitsteikning

       41 Módelteikning, hraðteikningar

       42  Módelteikning, hraðteikningar

       43  Módelteikning, langar stellingar

       44  Andlitsteikning,portrett

       45  Umræður,

       46  Gólfteikningar
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       47  Umræður árangur ígrundaður

         48  Frágangur á myndverkum, undirbúningur og skil    

Kennslustundir 6 stundir  4 og 2 tímar tvisvar í viku.

Nemandi þarf að hafa með sér glósubók, skissubók og skriffæri í tíma.

Glósubækur og verkefnamöppur sem nemendur skila til mats, skal sótt á sýnidegi 
prófa.

Eftir það geymir skólin verk nemenda og ábyrgist þau í eitt ár.

Mætingarskilda er 100%

Kennari Guðmundur Ármann, sími, netfang, garmann@vma.is

Heimasíða, http://kennarar.vma.is/garmann/ 

Viðtalstími, fimmtudaga kl. 13 -13.40

Dagsetning:
___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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