Curso de BD & Mangá
Ficha de inscrição

Nome:______________________________________________________
Idade:______________________________________________________
Telefone:________________________
e-mail:______________________@_____________________________
Encarregado de educação (caso seja menor):
____________________________________________________________
Curso que pretendo:
BD
Mangá
Horário preferido:
Manhã (11-13)

tarde (16-18)

O curso terá uma duração total de 32 horas, divididas em aulas de 2 horas, 3
vezes por semana, num total de 5 semanas e meia.
Será necessário um mínimo de 8 alunos para a abertura de um curso.
Ao longo do desenvolvimento do respectivo curso irão ser facultadas
referências sob a forma de cadernos tutoriais bem como um acompanhamento
personalizado por profissionais da área da BD e professores de Artes Plásticas.
O Toonstudio fornece todo o material necessário.

BANDA DESENHADA
Um espaço de reflexão e divulgação da narrativa sequencial, que procura
abranger todas as técnicas com o lápis direccionado para a arte-final, desde o
começo do processo criativo, esboço, clean-up, etc. A produção de histórias
com estilos próprios é estimulada.
MANGÁ
O Mangá é muito mais do que apenas desenhos aparentemente
desestruturados com grandes olhos e cabelos espetados. Mangá é um universo
narrativo. Uma linguagem própria, tanto no desenho como na trama. Esta
oficina
procura
assim,
despertar-te
para
um
novo
olhar.
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•
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•
•
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•

CARGA

HORÁRIA

PELOS

CONTEÚDOS

Materiais--------------------------------------------------------------------------4h
O desenho e proporções da figura humana-----------------------------4h
A expressão na figura humana---------------------------------------------2h
A importância dos adereços------------------------------------------------2h
O desenho da acção na personagem-------------------------------------4h
O desenho cénico-------------------------------------------------------------4h
O desenho/ criação de personagens diversas----------------------------2h
Storyboards--------------------------------------------------------------------2h
Tratamento digital, Cor e trama--------------------------------------------2h

O custo do curso é de 60 euros, pagos em 3 prestações.
O pagamento da totalidade do curso no acto de inscrição dá direito a um
desconto de 15%.
Confere, após a conclusão do curso, um diploma do toonstudio a certificar o
aluno como detentor de conhecimentos para a execução de BD ou Mangá, e à
oferta de um exemplar de “How to Draw Manga Pocket edition”.
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