Desenhe!
Quem disse que as aulas de desenho são sonolentas? Esse curso de desenho
é muito divertido, rápido e feito para qualquer pessoa. Desenhar!, lançamento
da Gustavo Gili no Brasil, traz 65 exercícios práticos e divertidos criados por
Sam Piyasena e Beverly Philp para ensinar aos leitores as técnicas
fundamentais e o ilimitado processo criativo do desenho.

Aprender a técnica: o leitor conseguirá dominar a linha e o traço, a luz e a
sombra, a composição e a perspectiva, o movimento e os gestos e, finalmente,
os motivos e as texturas.
Desenvolver o potencial criativo: os exercícios dinâmicos desse livro ajudarão
o leitor a se libertar de preconceitos e de inibições, e a recuperar a inocência, a
ousadia e a imaginação que tinha quando desenhava na infância.
São 65 exercícios práticos e divertidos: desenhar uma peça musical, criar um
cadáver esquisito (um jogo coletivo surrealista), combinar aleatoriamente
diferentes técnicas ou desenhar fechando um dos olhos. Cada exercício desse
livro, com instruções detalhadas, exemplos ilustrados e referências para
ampliar a informação, transforma-se em uma iluminada lição aprendida como
se fosse uma brincadeira.

Para mais informações: imprensa@ggili.com.br

OS AUTORES
Sam Piyasena trabalha como ilustrador com o pseudônimo de Billie Jean.
Entre sus clientes estão Nike, Stella McCartney, Universal Records e Nintendo.
Divide seu trabalho como ilustrador com a fotografia e o ensino, em
universidades e ateliês internacionais. É coautor de Desenhar! e de Pintar!,
livros publicados no Brasil pela Gustavo Gili.
Beverly Philp é ilustradora freelance para revistas, editoras e empresas de
design. Foi professora de ilustração em diversas universidades. É coautora de
Desenhar! e de Pintar!, livros publicados no Brasil pela Gustavo Gili.
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