CURSO DE DESENHO DE

CARICATURAS
Norival D.
Para se desenhar caricaturas devemos ter a noção do que é um rosto perfeito: Um
rosto bonito, nariz na medida certa , boca e olhos perfeitos.

No rosto ao lado temos um rosto jovem , sem muitos
detalhes boca e nariz normais.

Neste rosto temos as sobrancelhas próximas ao olho e
ligeiramente grossas, nariz comprido e boca larga.nesta
fase podemos comparar o rosto da pessoa a ser
caricaturada com a do rosto perfeito, e ficará fácil saber
onde deve exagerar nos detalhes,já que a caricatura é
nada mais do que o exagero detalhes. Por exemplo, a
boca ,se você comparar a boca e perceber que ela é
pequena em relação ao modelo ideal , deve se diminuir
ao maximo o tamanho . se os olhos são grandes deve-se
aumentar com exagero ex:
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As partes do rosto
Olhos - Os olhos tem diverso detalhes entre os vários tipos temos:
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Olhos cômicos
Os olhos são de extrema importância pois, revelam toda a expressão . Daremos a
seguir alguns tipos:
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O nariz sofre diversas modificações :
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Obrigado por avaliar o nosso e-book Segredos da caricatura
Para obter a versão completa,
por favor entre no nosso site na seção Curso de Caricatura :
www.caricaturakiart.com.br
Veja oque voçê vai aprender na versão completa:
-Como desenhar olhos de varios tipos, nariz, orelha, e outras partes do rosto
-Como treinar a percepção
-Como desenhar expressôes
-Esquema de construção do rosto
_caricatura humoristica, monstro e retrato
-Caricatura de perfil , de frente e meio perfil
_Percepção avançada (exercicios)
-Erros mais comuns a evitar
-Caricatura da criança
_Caricatura da mulher
_caricatura do adulto
_Como sombrear o desenho
_Perfil e seus segredos
_caricatura de corpo inteiro
_modelos de caricaturas
Cada vez mais crianças, jovens e adultos se interessam pelo desenho de caricaturas seja por
interesse técnico, por diversão ou até mesmo por curiosidade.O desenho desperta em todos
um dom que talvez esteja adormecido, e através das técnicas especiais descritas neste curso
(que foi uma pesquisa de vários anos)o iniciante terá o domínio do desenho de maneira simples e descomplicada, mostrando
erros e dicas uteis .

Não deixe esta chance passar !
Método fácil, qualquer pessoa ou idade pode aprender, não é necessário dom ou talento , mas apenas um pouco de treino
diário e ser perseverante.

5 motivos para você adquirir este curso:

1-satisfação pessoal- realize aquele velho desejo de caricaturar aquele amigo de trabalho ou de escola
ou algum conhecido

2-aceitação- quase todas as pessoas gostam de ser caricaturadas (sendo bem feito o desenho)

3- facilidade- você estuda em casa com todo o conforto, sem limite de tempo nem mensalidades.

4-terapia- o desenho é uma ótima maneira de se distrair, e junto com seus amigos dar boas risadas
5-economia- este curso está com ótimo preço , por tempo indeterminado.
ATENÇÃO - ESTE CURSO É ORIGINAL NÃO SE TRATA DE CÓPIA PIRATA SE RECEBEU ESTE CURSO DE
OUTRA PESSOA DENUNCIE pela nossa página de contato ou e-mail caricaturakiart@gmail.com

CURSO DE CARICATURAS EM E-BOOK 40 PAGINAS- ENVIO POR E-MAIL
Poderá estudar no conforto de sua casa e na hora que quiser.

Para obter a versão completa,
por favor entre no nosso site na seção Curso de Caricatura :
www.caricaturakiart.com.br
Ou através deste link direto:
http://www.caricaturakiart.com.br/2013/04/como-desenhar-caricaturas-de-maneira.html

