Ivete Sangalo Aulas grátis desenho passo a passo

Bom dia amigos

É com um enorme prazer que crio esse site e essa 1º aula para levar até vocês todos os
conhecimentos por mim adquirido nessa área profissional maravilhosa que são as artes
plásticas. Sei que para muitos amantes e apaixonados pela arte, a ideia de poder tornar essa
atividade um elemento diário nas suas vidas torna-se praticamente impossível devido as

atribulações, obrigações, dificuldades e responsabilidades que nos é imposta na luta pela
nossa sobrevivência, responsabilidades essas que nos ocupa 1000% retirando qualquer
tempo disponível para podermos desenvolver o nosso talento e a nossa criatividade
artística.

Como trata-se de uma atividade artística, para vivermos dela necessitamos desenvolve-la e
consequentemente poder ter o retorno financeiro necessário para as nossas necessidades
diária, sem haver um retorno financeiro imediato torna-se difícil para a maioria das pessoas
pagarem as suas contas, tendo como consequência na maioria dos casos um abandono total
desse propósito e consequentemente acabam por optar por uma profissão que na realidade
não é bem o que esperava para si, mais as adversidades da vida e o sistema capitalista em
que vivemos nos conduz a isso.
Costumo dizer que a arte compensa sempre os seus discípulos fiéis, o que quero dizer com
isso? Quero dizer que em muitos casos aqueles que sofrem, passam necessidades e
dificuldades na vida com o propósito de ser artista e viver da arte, devido essa força e
determinação, acabam por triunfar, só basta ler a história da maioria dos artistas famosos,
todos passaram por dificuldades indescritíveis para chegar onde chegaram, mais atenção!
eu não quero dizer com isso que vocês devem encarnar a pele de um lutador obstinado e
passar a viver como um Ripe na luta pela a sua arte, trata-se apenas de uma observação.
Hoje em dia com a tecnologia e a facilidade de comunicação que existe, temos a
possibilidade de desenvolvermos e realizarmos em casa, em frete ao nosso computador, os
nossos sonhos e objetivos tendo evidentemente uma boa orientação e incentivo podendo
assim nas horas vagas dedicamos um pouco do nosso tempo a algo que amamos e por
motivos sócio econômicos ficamos impossibilitados de faze-lo. Com esse objetivo é que criei
esse site para levar até vocês uma informação técnica e fiável através de métodos e
explicações passo a passo para que possam assim descobrirem o artista que existe oculto
em si e que possam através da minha orientação desenvolve-la. Portanto vamos a isso!
Começaremos pelo desenho dessa simpática cantora baiana, carismática e cheia de talento
que vem trazendo alegria a todos.
1º Parte
MATERIAIS
Para aceder as informações relativas ao material a ser usado, sugiro que acedam ao meu site
oficial: http://anildo-motta.com/page/16/

Nesse site indicado vocês não só serão informados quanto ao material como também terão
informações precisas quanto a técnicas a utilizar para criar o desenho base. Esse desenho
base trata-se do esboço inicial como vocês podem confirmar na foto abaixo.

A base está pronta para começarmos a aplicar as sombras e luzes criando assim efeitos que
trará ao desenho um maior realismo.
As técnicas que apresento são diversas: Técnicas dos quadradinhos, pantografo, projetor de
imagens, papel químico... todas elas tem como objetivo facilitar a preparação do desenho
base para aquelas pessoas que possuem dificuldades em efetuar o desenho simplesmente
olhando para a fotografia e desenhando direto sobre a folha.
Na maioria dos casos como tenho presenciado em meus longos anos de trabalho a maioria
das pessoas depois de adquiri uma boa experiência e desenhar centenas de retratos acabam
por deixar de lado essas técnicas e passam a desenhar diretamente.

Uma observação: Nesse desenho da Ivete não estarei usando o tradicional
lápis de madeira com interior a grafite, mais sim, uma lapiseira contendo no
interior um grafite da serie B. Obrigado!
Depois do desenho base pronto começaremos a 2º etapa que será a aplicação das sombras e
luzes sobre o rosto para criarmos volume e realismo.

Como pode observar na foto começo o desenho pelos olhos que trata-se da parte principal e
fundamental na área do desenho de retratos. Os olhos devem ser preenchidos de forma
suave procurando imitar ao máximo os traços e formas que se encontram na fotografia
original. Fique atento a cada curva a cada músculo facial para riscar as linhas que denotam
o olhar e através de técnicas para desenvolver o lado criativo do cérebro "lado direito" como
ensino no meu site oficial você terá facilidade nesse aspecto. Procure visualizar os olhos e os
demais pontos: nariz, boca, sombracelhas... usando a técnica de visualização para
desenvolver o seu lado criativo do cérebro.

Desenho de Ivete Sangalo passo a passo

Observe a vivacidade no olhar, a forma suave que foi feita essa fase, e a colocação uniforme
das sombras. Procure não pressionar muito o lápis nessa 1º fase para que não haja
variações nas sombras e mantenha sempre a mesma tonalidade.

Ivete Sangalo aulas grátis de desenho e pintura

Caros amigos espero que tenham gostado dessa minha 1º aula e em breve apresentarei
mais trabalhos e aconselho a visitar o meu site oficial www.anildo-motta.com e procurar
também se atualizar com as cercas de 27 aulas que apresento passo a passo.

Ivete Sangalo aulas grátis de desenho e pintura

É com muito carinho que encerro essa parte e peço aos amigos que para tornar essas aulas
acessíveis a mais pessoas colaborem com a divulgação através das redes sócias,
compartilhem, assina-le o +1 do google e o "curtir" do Facebook, com esse simples gesto
estará colaborando para a divulgação do mesmo. Um abraço a todos e até a próxima!

PARA TER ACESSO A AULAS COMPLETA ACESSE AO MEU SITE OFICIAL
WWW.ANILDO-MOTTA.COM ONDE VOCÊ ENCONTRARÁ DE FORMA TOTALMENTE
GRÁTIS DEZENAS DE AULAS PASSO A PASSO DE COMO DESENHAR E PINTAR
RETRATOS ARTÍSTICOS, PAISAGENS…ETC.
DESPERTE O TALENTO QUE EXISTE EM SI! ACESSE AGORA MESMO!
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