PLANO DE AULA CURSO DE NANQUIM
GUARÁ ESTÚDIO
Professor Edde Wagner Jr
Área Nanquim
Público-alvo Profissional nas áreas das artes, design, Quadrinhos, ilustração.
Período - 3 meses de curso 3 horas de aula 1 aula por semana.
Carga Horária 36 horas

OBJETIVOS GERAIS
Conhecer e/ou aprofundar o domínio da técnica do Nanquim . Conhecer os diversos materiais relacionados
com a técnica como bicos de penas, tipos de pincéis, canetas descartáveis e recarregáveis, aguada, etc.

RECURSO DIDÁTICO
Nanquim preto, godê, canetas nanquim descartáveis 0.2 e 0.6 , pincel redondo marta Tigre série 312 ou
315 número 1 e outro mais grosso (número 6 ou 8). Papel Canson Formato A3 200 gramas, lápis ou
lapiseira e borracha para desenho, 2 bicos de pena, papel toalha, imagens para referência ao gosto do
aluno.

ABORDAGEM DO CURSO NOS SEGUINTES ASPECTOS
- Análise conceitual de alguns trabalhos de artistas de nanquim em diferentes ramos de atividade, tais
quais : Ilustração, Histórias em Quadrinhos, Artes plásticas, Artes gráficas, Publicidade, etc.
- Atividades práticas com o desenvolvimento de projetos pessoais explorando as diferentes maneiras de
usar o material tais como: Acabamentos gráficos com bicos de pena, pincéis e canetas e acabamentos
artísticos com aguada.
- Escala de valores gráfica e artística.
- Luz e sombra
- Técnicas mistas: Pena + Pincel , Pena + caneta, Caneta + pincel, nanquim aguado + técnicas gráficas,
guache, etc.
- Cuidados na conservação de materiais.
AULA 1
AULA 2
AULA 3
AULA 4
AULA 5
AULA 6
AULA 7
AULA 8
AULA 9
AULA 10
AULA 11
AULA 12

Apresentação – Técnica de canetas nanquim descartáveis e recarregáveis
Técnica do Bico de pena – escala de valores – Artes simples
Bico de pena – Artes complexas
Técnica do pincel – exercícios simples
Pincel – Artes complexas
Técnica mista (Caneta+ Pena+ pincel)
Nanquim aguado – Escala de valores – Artes simples
Desenhos complexos com nanquim aguado + técnicas mistas
Materiais alternativos secos
Materiais alternativos úmidos
Guache e nanquim branco em superfícies escuras
Desenho direto com nanquim utilizando pena e pincel

