JAK NA TO (jak namalovat nejzajímavější obraz)
Malování do obrazů:

2) V menu Ateliér si vyberte z galerie téma (např.
Elegance), kde ještě není plný počet malířů, a
klikněte na něho

1) Klikněte na VSTOUPIT

4) Program Davilee vám přidělí dvě políčka. Klikněte např. na E5.

3) Otevře se vám grafický editor, a

můžete malovat. Funkci jednotlivých
tlačítek si vyzkoušíte na www.
davilee.com/cs/theme/tutorial/intro

5) Dokud nenamalujete obě políčka, a neuložíte je
(Uložit finálně), nezobrazí se vám, co je
nakresleno v ostatních políčkách

6) V menu Ateliér vpravo ve zlaté stuze klikněte na

Založit obraz. Za pomlčku napište název obrazu.
Zvolte počet políček, to je počet malířů do
jednoho obrazu (8,16 nebo 32). Do rámečku
Popis napište stručný návod pro druhé malíře, jak
by měl asi obraz vypadat, nebo jaké barvy použít,
apod. Stačí stručné vyjádření v délce minimálně
100 znaků. Maximální počet znaků je 1000.

7) Poté využijte tlačítek pro Facebook nebo Twiter
a pozvěte přátele. Nebo pozvěte další malíře
pomocí mailů – viz POZVAT MALÍŘE

8) Jakmile všichni spoluautoři domalují své políčka, obraz se přesune do Galerie, a můžete začít
hlasovat. Čím více hlasů získáte, tím větší máte šanci získat co nejvíce cen.

Malováním do společného obrazu se stáváte součástí něčeho opravdu velikého.
Můžeme společně stvořit něco světově originálního a jedinečného.
Při malování existují tři jednoduchá pravidla:
1) Maluje se na zadané téma.
2) Nikdo dopředu nevidí, co je už nakresleno.
3) Každý spoluautor maluje dvě políčka a
navazuje na sousedy.

Využijte svoji intuici, fantazii a představivost.
Navazujte na své sousedy. Je to jako v reálném
životě, kde jsme vždy součástí některé
společenské skupiny (rodiny, školy, spolupracovníků v zaměstnání, zákazníků apod.).
Učíme se, pracujeme, plánujeme, ale do
budoucnosti nevidíme. Proto ani nevidíme, co
je nakresleno v ostatních políčkách.

Dodržujte tento postup:

1) Vyberte si téma.
a) přečtěte si popis obrazu, vstupte do obrazu, a podívejte se, kde máte své políčka. Klikněte
na políčko, a malujte

b) propojte své sousední malby jednoduchými liniemi
c) pokud má každý soused jiné barvy a čáry, propojte je tak, že uděláte přechody mezi barvami

2) Dotahujte své malby a linie až k okrajům.
a) pokud začínáte jako první a nemáte na koho navázat, zvolte libovolné odstíny a linie.
Nepřemýšlejte příliš nad tím, co namalujete, nechte se vést svou intuicí
b) dejte malířům kolem vás maximum informací o tom, jaké jste zvolili barvy a čáry (to je kolem
vašich okrajů políček)
c) postupujte tak, že nejprve namalujete jakékoliv linie přes celé vaše kreslící políčko tak, aby
měli všichni sousedi na co navazovat, a teprve potom vykreslujte detaily

3) Namalované políčka ukládejte.
a) nenechávejte si rozmalované políčka (to je Uložit rozpracované), neboť vám sousedé
mezitím změní okolní malby, a vy budete muset svá políčka předělávat

b) pokud nějaké políčko rozmalujete, tak ho zároveň domalujte, a dejte Uložit finálně.
c) po namalování a uložení obou políček finálně v jednom obraze se vám zobrazí všechny
ostatní políčka

4) Vyzkoušejte si malování. Vstupte do www.davilee.com/cs/theme/tutorial/intro

