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ВОВЕД



ВОВЕД 7

За надежните цртачи на стрипови, 
како и за оние што се веќе во 

професијата, корисно е да се постави 
прашањето: Кои се најпопуларните 
ликови од стриповите? Оние кои 
ги претставуваат животните се 
очигледно најбарани. Најпознатиот 
цртан лик на светот е глушец. Кој 
е попопуларен, Душко Долгоушко 
или Елмер Фад? Гарфилд или Џон? 
Животните се ѕвезди. Дури и во 
стриповите каде што се прикажани 
луѓето, ликовите - животни се од 
суштинско значење. Калвин не би бил 
Калвин без Хобс. Честопати, Чарли 
Браун му го отстапува централното 
место на Снупи.
Факг е дека, ако сакате да цртате 
ликови од цртаните филмови, 
треба да знаете како да нацртате 
различни видови животни. Оваа 
книга е создадена да ви помогне 
да го направите токму тоа. Ќе 
опфатиме повеќе животни што ќе 
треба да ги нацртате ако сте цртач. 
На најпопуларните животни им е 
посветено најмногу внимание.
Секое животно почнува со едноставен 
приод што секој може да го завладее 
со малку вежба. Понатаму се 
истражуваат други пристапи, кои 
ќе ви помогнат да создадете свои 
сопствени ликови - животни.

Исто така ќе ги научите и правилата на 
цртаниот свет. На пример: кога кучето 
е милениче или кога тоа е газда. Некои 
видови се типични за хумористичните 
улоги. Ќе ви покажам како на 
специфичните животни да им дадете 
соодветни цртани карактеристики.
Оваа книга е наменета за оние што се 
заинтересирани за цртани филмови, 
стрипови, детски илустрации, реклами и 
филмска анимација. Сите овие поврзани 
области се темелат на животинското 
царство.
Животните се забавни за цртање затоа 
што има толку многу различни видови. 
Вие можеби сакате да цртате кучиња, 
но кои? Може да одберете булдог, 
доберман, скитник или многу други. 
Можеби сакате да цртате мечки. Но 
кој вид? Има поларни мечки, гризли, 
кафеави мечки и мечиња. Сите имаат 
особини кои ги прават единствени.
Едно нешто е сигурно. Сеедно дали 
сте почетник, просечен цртач или 
цртач цел живот, ќе се забавувате со 
часови цртајќи ги сите суштества што 
го населуваат нашиот свет. Co среќа. A 
сега да почнеме!
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ДА ОДИМЕ ЧЕКОР П0 ЧЕКОР

Сите цртани ликови почнуваат со 
едноставни, скицирани облици... кои ги надградуваме.

додавајќи детали постепено.

Завршниот цртеж е верзија 
на скицираниот, само што се 
додадени низа завршни зафати.
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ПОГОЛЕМ БРОЈ ГЛАВИ НА ЦРТАНИТЕ ЖИВОТНИ СЕ СОСТОЈАТ ОД ТРИ ОСНОВНИ 
ЕЛЕМЕНТИ:

череп
муцка (или сурла)

образи или вилица

Обидете се да ја 
замислите главата 
како глобус. Вртете 
го глобусот за да ја 
промените положбата 
на главата. Забележете 
дека подалечното око во 
секоја поза е нацртано 
помало. Ова создава 
илузија на заокруженост и 
длабочина.
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ИДЕНТИТЕТ HA KAPAKTEPOT

Цртаните животни би требало 
да бидат лесно препознатливи 
по своите силуети. За да го 
постигнете ова, само истакнете 
ги најкарактеристичните црти 
- на пример, ушите на зајакот, 
муцката на коњот, сурлата на 
слонот, носот на алигаторот и 
клунот на папагалот.

ЦВРСТИ ФОРМИ

Ако го поделите телото на 
неговите различни форми, 
ќе видите дека секоја 
индивидуална форма е 
цврста и тридимензионална 
Свиткувањето се јавува 
помеѓу цврстите форми.


