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Centrul National Proedit vă invită să participaţi la Atelierul pentru ilustratori cu tema:
"Ştiu să desenez; cum devin ILUSTRATOR?!", ce se va derula in perioada 27-31.01.2015.
Este un atelier destinat celor familiarizati cu desenul, dar care vor sa invete tainele
ilustratiei de carte. Poate participa oricine este interesat: editori, bibliotecari, cadre didactice,
studenti, elevi, parinti si bunici, artisti profesionisti sau amatori.
Lector si indrumator al “ucenicilor” va fi Walter Reiss, unul din cei mai talentati si
(re)cunoscuti graficieni si ilustratori de beletristica, realizator neintrecut de banda
desenata, detinator totodata al Premiului IBBY pentru designul literaturii destinat copiilor.
Autor neintrecut al sutelor de coperte pentru colectii si carti celebre, zugravind cu talent
mii de pagini, Walter Reiss a colaborat cu multe edituri, dar mai ales cu Grupul Corint.
Actualmente este maestru in arte vizuale si arhitect de succes, cu dese incursiuni in
universul ilustratiei de carte.
Aveti in anexa programul si tematica, precum si formularul de inscriere.
La final, participanţii vor primi diplome de participare.
Taxa de participare este de 300 lei/persoana. Daca se înscriu mai mulţi angajaţi dintr-o
firmă/institutie/familie, taxa se reduce la 250 lei/persoană. Pentru membrii UER si AER taxa
este subvenţionată de asociatii, fiind de 200 lei/persoana, indiferent câţi angajaţi se înscriu.
Termen limita! Cererea completata, o copie a CI/BI precum si documentul de plata a taxei de
înscriere (daca se achita prin bancă) se scanează și se trimit la adresa claudiu.istrate@proedit.ro
până la data de vineri 23 ianuarie, ora 15:00.
Atelierul se va desfasura la sediul Centrului (Piata Presei Libere nr.1, Corp D Central, et.IV,
cam 421, Sector 1 Bucuresti). Centrul asigura participanţilor suporturi pentru desen, dotări
tehnice (laptopuri, tabla interactiva, softuri, internet etc.) și alte condiții de pregătire ( mape
documentare, cofee break). Cei care se vor inscrie vor primi lista cu probe, ustensile si
materiale necesare lucrului.
Alte informaţii utile despre programele Proedit pot fi vizionate pe www.proedit.ro
Informaţii la Claudiu Istrate tel. 0755/096.431, Iolanda Chioaru 0755/096.439 și Adrian
Baciu 0755/096.432.
Grăbiţi-vă și folosiţi această oportunitate! Succes!
Presedinte UER

Manager Proedit

Mihail Penescu

Claudiu Istrate
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ATELIER PENTRU ILUSTRATORI
Data 27-31.01.2015
Tema: "Ştiu să desenez; cum devin ILUSTRATOR?!"

Modalitate de lucru:
I. parte: Expunere - Dialog
Pauză (cafea)
II-a parte: desen supravegheat
__________________
Ziua 1. 27.01.2015 Luni
Tema: Principii teoretice
a. Introducere: Prezentări
Aşteptări – de la atelier
– de la profesiune (artistice/materiale)
b. Definiţii, studii, mod de viaţă.
c. Legile desenului: – echilibru, armonie, contrast
– compoziţie, dominantă, ritm, planuri, accente, paginare
– volumetrie
– umbră şi lumină
– perspectivă
d. Materiale
e. Tehnici, talent, meşteşug, aport personal, stil, lucrare practică:
vizionare lucrări personale
1, 2 buc. aduse
- comentarii, recomandări
__________________
Ziua 2 28.01.2015 Marţi
Temă: Ilustraţie, ilustrator
a. Abordare, text, fragmentare, documentare
b. Carte, ilustraţii – tipologie
c. Noţiuni de tipar
d. Tehnici, materiale, atelier
e. Ilustratori, istoric, specializare
f. scop, public ţintă, reclamă, mapă, relaţia cu posibil conauditar:
 autor (scriitor)
 Patron
 Editură
 Intermediar (grup multinaţional)
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Lucrare practică : Subiect surpriză
Mod de exprimare la alegere, familiar şi personal
__________________
Ziua 3. 29.01.2015 Miercuri
Temă: Tehnici uscate
a. Creion, creioane – Haşură
– Umplere
– Suprapuneri
b. Creion - acuarelă
c. Tuş în instrumente – Rapidograf
– Flau
d. Tehnici mixte: – creion şi tuş contur
– tuş şi flau
– creion şi flauri
Lucrare practică: Desen cu subiect impus
 compoziţie statică
 fundal, prim plan
 textură, materiale
 încadrare
 spaţiu de titlu
__________________
Ziua 4. 30.01.2015 Joi
Temă: Tehnici umede
a. Pensulă, hârtie, vopsele, aerograde-motor
b. Acuarelă – unicolor
– policolor
– transparenţă, suprapuneri
– hârtie udă, accente
– trucuri
c. Tempera şi acril
– la pensulă
– aer comprimat, decupat, pensulă
d. Tuş, cerneluri, sticle, peniţe
e. tehnici mixte
f. relaţia cu P.C.
– lucrare practică: desen imaginatoriu cu temă dată
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– mişcare, atmosferă, culoare, accent, contrast.
__________________
Ziua 5. 31.01.2015 Vineri
Temă: Compoziţie personală reprezentativă
– subiect impus de un text la alegere
– supravegheată şi îndrumată
Finalizare:
Acordare diplome: – de participare (tuturor)
– de titularizare şi recunoaştere naţională

