MUNDO DA AQUARELA

Aquarela do Pelourinho passo a passo

Essa semana estive nessa maravilhosa praça na cidade de Salvador e resolvi pinta-la
e nessa aula vou apresentar os procedimentos efetuados, materiais, técnicas e métodos passo
a passo. Este site já possui mais de 14 aulas nas quais explico em detalhes todas as técnicas
usada na execução das pinturas que aqui apresento e espero está contribuindo para o
desenvolvimento artístico dos visitantes despertando o talento oculto que existe em muitas
pessoas. Tenho recebido centenas de emails com agradecimentos e apoio contribuindo assim
para que eu continue criando essas aulas e mantendo esse site no ar.

É um imenso prazer fazer esse trabalho já que tenho como lema " ensinar é
aprender duas vezes" e desse modo acabo por ajudar a mim próprio desenvolvendo o meu
trabalho e passando para outras pessoas os conhecimentos por mim adquiridos.
Se o caro(a) amigo(a) julga esse trabalho importante e incentivado peço que contribua para o
crescimento do mesmo com um pequeno gesto, divulgando para os amigos e partilhando na
sua rede social. Agradeço imenso a colaboração e vamos começar a pintar essa paisagem
maravilhosa.
Em primeiro lugar apresento o material por mim utilizado nesse trabalho.
Estojo de 12 cores de aquarelas estudio
2 pinceis. nº 04 e nº 08
Lenço de papel
Agua
Papel Fabriano 120 gramas
Fita cola para prender a folha

Material pintura aquarela
Agora que temos o material em mãos começamos prendendo a folha de desenho em
uma placa de madeira "compensado" por se tratar de uma madeira fina e resistente.
Antes de começar a pintar devemos primeiro fazer o esboço base da paisagem
usando um lápis macio da serie B. Para facilitar a elaboração desse esboço, para quem tem
dificuldade em desenhar olhando diretamente para a foto, apresento no meu site oficial
algumas técnicas que lhe ajudará a executar esse procedimento de forma mais fácil e precisa.
Visite a página: http://anildo-motta.com/desenho-de-retratos-a-lapis/ utilize a técnica que
você considerar mais apta e fácil para o seu trabalho.
Para iniciar começamos pintando o céu e antes desse processo você precisa
humedecer o papel para que a tinta crie um efeito degradé. Use o lápis 08 para esse processo.

Material pintura aquarela
Depois começo a pintar os motivos mais próximo que é a casa a esquerda e a igreja
a direita, procurando nesse processo diluir bastante a tinta.

Pintura aquarelas passo a passo
Nas casas que se encontram em uma distancia maior uso o azul misturado com o
sienna para criar uma tonalidade ligeiramente escura para se destacar do céu.
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