
Aquarellum 

OŻYWA W WERSJI 3D 

Po wykonaniu obrazków w technice Aquarellum, użyj aplikacji „Sentosphère 

Aquarellum” i przemień swoje obrazki w animację 3D! 

Gama Aquarellum Live łączy w sobie ćwiczenia kreatywne z technologią 

cyfrową, dzięki czemu można w pełni wykorzystać i cieszyć się tworzonymi 

przez siebie dziełami. 

Na swój telefon i/lub tablet ściągnij w PlayStore (Android) lub AppStore (IOS) 

darmową aplikację „Sentosphère Aquarellum”. Aby ułatwić sobie zadanie, użyj 

powyższego kodu QR. 

Po ściągnięciu aplikacji, uruchom ją. Teraz możesz: 

 Mieć dostęp do wszystkich filmików szkoleniowych uczących malowania 

techniką Aquarellum oraz rozumienia, jak działa aplikacja. 

 Mieć dostęp do swojej galerii. Po wykonaniu obrazka z gamy Aquarellum 

Live: 

1. Wybierz odpowiedni wzór i kliknij na niego. 

2. Kliknij przycisk „SCAN”. 

3. Zeskanuj* swój obrazek. 

4. Dostosuj kolory swojego obrazka. 

*Aby dobrze zeskanować rysunek, należy go położyć zupełnie na płasko. 

Następnie trzeba maksymalnie zbliżyć się do obrazka i cały czas obserwować na 

ekranie 4 czarne rogi. Musi być także zapewniona odpowiednia jasność. Jeśli te 

warunki nie są spełnione, aplikacji nie uda się zeskanować obrazka i rysunek 



będzie nieprawidłowo ułożony na wzorze. Jeśli nie jesteś zadowolony/a z 

ujęcia, ponownie zeskanuj swój obrazek. 

Uwaga: jedynie plansze z gamy Aquarellum Live są kompatybilne z aplikacją. 

5. Podziwiaj swoje dzieło w animowanej wersji 3D i przyglądaj mu się ze 

wszystkich stron. 

6. Zintegruj swoje dzieło w rozszerzonej rzeczywistości ze zdjęciami i pokaż 

je znajomym! 

7. Kolekcjonuj swoje obrazki w galerii. 

Jak wykonywać obrazki Aquarellum: 

Aby uzyskać jak najlepszy efekt warto mieć: 

- białą kartkę do testowania dopracowanych kolorów, 

- ręcznik papierowy do wycierania pędzla, 

- kubek z wodą do płukania pędzla, rozpuszczania tuszów oraz czyszczenia 

pipetki służącej do ich nabierania, 

- oświetlenie frontalne (światło dzienne lub lampka biurkowa), aby dokładnie 

widzieć rysunki (ponieważ lakier jest bardzo blady), 

- do niektórych otworów palety nanieść krople tuszu zgodnie ze wskazaniem 

próbnika, dzięki czemu otrzymuje się bogatszą paletę barw. 

Wykonując obrazek Aquarellum, należy nakładać farbę zdecydowanym ruchem 

i cieniować kolory bezpośrednio na planszy tak, by dokładnie zlewały się ze 

sobą. Nie należy się obawiać wyjeżdżania poza linie, ponieważ mikrokropelki 

łatwo usunąć z powlekanego podkładu za pomocą lekko wilgotnego ręcznika 



papierowego. Najlepiej zacząć od jasnych kolorów, a następnie stopniowo 

przyciemniać rysunek, ponownie pokrywając farbą kolejne wzory. 

Wskazówki: 

Kolory mogą być rozjaśniane poprzez przemywanie ich wodą, a następnie 

dociskanie ręcznikiem papierowym.  

Aby uniknąć zacieków należy szybko malować daną powierzchnię, aby akwarele 

mogły schnąć w tym samym czasie. 

Istotne uwagi: 

Nie zostawiać pędzla w wodzie. Mieć zawsze w zasięgu ręki ręcznik papierowy. 

Pilnować, aby dzieci nie malowały na dywanie ani wykładzinie. W razie 

poplamienia natychmiast spłukać wodą. W razie konieczności użyć mydła, 

najlepiej marsylskiego. 

Tajemnice koloru oraz gama Aquarellum 

Technika Aquarellum opera się na 4 kolorach podstawowych: złocistej żółci, 

turkusowym błękicie, intensywnej czerwieni oraz purpurowym różu.  Dzięki tym 

4 kolorom i ich mieszaniu można tworzyć niezliczone nasycone odcienie. 

[rysunek:] Odcienie uzyskane z 4 kolorów 

Chcąc nauczyć się tworzenia barw pochodnych, możesz użyć poniższego 

próbnika. Za pomocą pipetki dołączonej do zestawu wlej kilka kropli tuszów do 

jednego z otworów w palecie i wymieszaj je pędzlem, a dopiero potem przenieś 

je na papier. Podczas mieszania kolorów pamiętaj jednak, że im bardziej je 

mieszasz, tym mniej świetlisty będzie efekt pełen szarych, a nawet brązowych 

odcieni. 



Aby stworzyć najładniejsze odcienie Aquarellum, bazuj na barwach 

podstawowych, zgodnie z taką kolejnością: 
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Próbnik 

Błękit morski 

Błękit 

Błękit królewski 

Fiolet 

Fioletowy róż 

Malinowy 

Blady róż 

Cielisty 

Ochra 

Brąz 

Pomarańcz  

Zielone jabłuszko 

Ciemna zieleń 

 Zieleń świerkowa 



Szary 

Czerń 
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