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UNIVERZÁLIS OSZTOTT PALETTA
JEGYZET

Ennek a kiadványnak az a célja, hogy segítséget nyújtson a színkeverés gyakorlati
alkalmazásában egy egyszerű paletta segítségével.
Az Univerzális osztott paletta kiindulási alapja hat szín és a fehér. Ahogyan látható,
mindhárom alapszínből található a palettában kettő változat. Jellemzően a színkör
mindkét oldaláról 1-1 szín. Tehát két sárga, a kadmium világos és sötét sárgák. Két vörös,
a kadmium világos vörös és az alizarin kármin. Továbbá kettő kék szín, az ultramarin kék
és a pthalo kék található ezen a palettán. Ezen kívül a titánfehérrel egészül ki a színsor.
Feltűnhet azonban, hogy a lenti palettán van további kettő szín, melyek csillaggal vannak
jelölve. Ezek a következők. A “Narancs*” és az “Intenzív fekete, lila*” színek. Ezek azért
vannak csillaggal jelölve, mert ezek már kevert színek, melyeket nem tubusból nyomunk
ki, hanem a fenti 7 színekből választva keverjük ki őket.
Ezeket előre kikeverhetjük, majd munka közben ezek segítségével további keverékeket
hozhatunk létre. Így a kezdő paletta része ez a két kevert szín is.
A fekete szín hiányzik a palettáról, ezt az intenzív fekete, illetve ennek további keveréke
tudja pótolni. az intenzív fekete szín jelen esetben egy sötét lila szín, így a lilák
keveréséhez is alkalmazható ez a keverék. Töményen, vastag rétegben azonban olyan
sötét, hogy alkalmas arra, hogy fekete helyett használjuk, mert így feketének tűnik.
Az alábbi ábrákkal bemutatom a fenti színek variációit, melyekkel további színeket
hozhatunk létre.
A mellékelt munkafüzetben az alábbi ábrák kitöltés nélküli, üres “helye” található. Az
ebben a jegyzetben adott iránymutatásaim segítségével javaslom, hogy dolgozd ki
gyakorlásképpen te is a munkafüzetet.
A feladatlap úgy lett összeállítva, hogy olyan színárnyalatok kikeverését mutatom be vele,
amelyeket egyébként általában tubusban szokás külön-külön megvásárolni.
Az univerzális osztott paletta rendszer lényege, hogy egyszerűsített formában segítse a
gyakorlati színkeverést elsajátítani. Továbbá, ténylegesen jól használható munka közben is
ez a színrendszer.

A teljes paletta rendszer az összes kikevert színnel együtt, 15 színt tesz ki, amelyek
szinte minden festészeti feladathoz megfelelőek, elegendőek lehetnek.
A tájkép, portré, emberábrázolás, csendélez, enteriőr képekhez, mindenre elegendőek
ezek a színek.
A kiindulásként használt 6 db alapszín úgy lett összeválogatva, hogy a színkörön lévő
elméleti tiszta alapszínek mindkét oldaláról 1-1 szín található bennük. Hiszen a KSZR
színkeverő rendszer szerint nincsen tubusos festékekben tiszta alapszín.
Így a sárga színek között van egy zöldes sárga (kadmium citrom sárga), egy vöröses
sárga (kadmium sötét sárga) szín.
A Vörös színek között van egy narancsos vörös (kadmium világos vörös), és egy lilás
vörös (alizarin kármin) szín.
A kék színek között pedig van egy enyhén zöldes kék ( pthalo kék), és egy lilás kék
(ultramarin kék) szín.
Ezen kívül fehér színnel egészül ki az alap paletta.
A jobb megértés végett célszerű részt venni a KSZR Színkeverő online festészeti
tanfolyamon, vagy legalább is megnézni a 10 db ingyenes videót, és letölteni és
elolvasni az ingyenes e-könyvet!
Ezeket az ingyenes anyagokat az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni, illetve igény
esetén a teljes tanfolyam is itt vásárolható meg.
Ha még nem láttad, akkor nézd meg, kattints a lenti linkre!
http://www.festomuveszmagazin.com/kszr-a-forradalmi-szinkevero-rendszer-afesteszetben/
Ha meg szeretnéd vásárolni a KSZR tanfolyamot is, (ezt nagyon melegen ajánlom) akkor
ehhez segítségképpen itt van egy kuponkód amivel jelentősen, 9000,- Ft-al
csökkentheted a tanfolyam vételárát. Így mindössze 6950,- Ft-ért megveheted az
eredeti 15950,- Ft helyett!
Kuponkód: 20181101
De természetesen nem kötelező vásárolni, ez csak egy ajánlás volt.
Az univerzális színkeverő rendszer így is jól használható!
A továbbiakban nézzük a lényeget!

Az alábbiakban 3 db. általam kidolgozott feladatlapon keresztül, bemutatom azokat
a színkeveréseket melyeket én csináltam az Univerzális színkeverő Rendszer
segítségével.
Ez a kiadvány amit most olvasol, az “Univerzális Osztott Paletta Jegyzet” címet
viseli.
Ezzel együtt letölthettél egy másik kiadványt is, melynek “Univerzális Osztott
Paletta Munkafüzet” a címe!
A Munkafüzetben az alábbi feladatlapok találhatók meg, üresen, kitöltetlenül, ami
arra vár, hogy Te magad dolgozd ki a feladatokat, ezzel is gyakorolva a színkeverést.
Nagyon élvezetes, és szórakoztató a feladatlap kidolgozása, emellett tanulságos is!
Javasolom tehát a munkafüzet letöltését és a 3 feladatlap kidolgozását, az
alábbiakban általam bemutatott módon.
Ha ezzel készen vagy, akkor pedig néhány festményen keresztül próbáld ki ennek a
palettarendszernek az alkalmazását, így a végeredmény az lesz, hogy sokkal
tudatosabban fogod használni a színeket!
Végül pedig, ha szeretnél tovább fejlődni, akkor nézd meg a fenti linkre kattintva a 10
db ingyenes KSZR videót, és az ingyenes KSZR e-könyvet is szerezd meg. Vagy
akár a tanfolyamon is részt vehetsz!
Jó festést, és jó gyakorlást kívánok!

