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CURSO 

 

O DESENHO E SEUS ENCANTOS 
Rejane Hirtz Trein 

 

  

- objetos animados (figura humana) e natureza morta 

- proporção e aproveitamento da superfície 

- a importância das garatujas 

- perspectiva 

- claro e escuro 

- escolha do objeto de trabalho 

- se posicionando para desenhar o objeto em questão 

- esquematizando 

- desenho de observação 

- texturas 

- o nu ao vivo, formatos e proporções 

- estruturando a figura (bonecos palito, cubos e cilíndricos) 

- modelo e captação do movimento antes de desenhar 

- ritmo, balanço e movimento 

- explorando o tema, o artista, um contador de histórias, reportando o dia a dia 

(Hopper) 

 

MATERIAIS 

  

- folhas de papel jornal A3, bloco de papel para desenho tamanho A3, carvão, 

giz, lápis HD e 6B, borracha, apontador, fixador tipo acrilfix (qualquer marca 

serve) 

  

ACRÍLICO AO ALCANCE DE TODOS 
  

PRIMEIRA ETAPA - alto contraste - trabalhando claro e escuro em seu potencial 

(opcional para quem busca qualidade em suas pinturas em menos tempo e com mais 

qualidade). Experimentando o preto e o branco de uma forma única. Abstração do 

figurativo. Do figurativo a abstração, criando abstratos. 

  

MATERIAIS 

- bloco de papel vegetal fino 

- canetas marcador para retro projetor 2.0 mm e 1.0 mm PRETAS 

- fotos de amigos ou parentes em preto e branco tamanho postal ou maiores (no mínimo 

5 para a primeira aula) 

- na segunda etapa (após segunda aula) com fotos coloridas 
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- após a quarta aula, papel cartolina PRETA e dois lápis hidrográficos um preto e outro 

branco 

- uma folha de acetato transparente 

- uma régua 

- uma folha de papel manteiga (para desenhar em tamanho proporcional 50 X 70 o 

desenho a ser passado para a tela PREVIAMENTE 

 

PINTURA ACRÍLICA SOBRE TELA - esfumato, uma novidade no médium acrílico 

- palete 

- Pinceis de cerdas DURAS e achatadas (tipo tigre ou condor): n.24, 22, 18, 16, 10, 8, 

6, 4. 

- um pincel fino de cerdas macias n.00 

- tinta acrílica tubos pequenos: azul da prússia, vermelho china, amarelo escuro, preto 

marte, magenta 

- um tubo de acrílica branca grande 

- um pote para água 

- um pano 

- uma tela 50X60 

 

 

CURSO: O DESENHO E SEUS ENCANTOS & ACRÍLICO AO ALCANCE DE 

TODOS 

Início dia 15/03/16 

Horário: das 14h às 16h30min 

Local MARGS 

R$ 150,00 (mensal) 

 

Informações e Inscrições:  

Tel.: (51) 3211-5736 (no período da tarde)  

E-mail: aamargs@margs.rs.gov.br 


