CARNAVAL DOS NERDS
E aí, pessoal. Passado carnaval, agora
o ano do brasileiro começa de verdade.
Convenhamos, não é algo muito correto
de se pensar, mas é a nossa mais pura
realidade. Pular carnaval não costuma
ser a praia de designers e ilustradores,
mas o feriado ainda assim existe, e
nós podemos aproveitar de alguma
forma, certo? Pois bem, já que a vibe
do carnaval é artística, nada mais justo
do que comemorar da nossa própria
maneira. Para isso, criamos a atividade
de carnaval no MD Sketch Club.
Não foi tão difícil escolher algum item característico dessa data que pudesse ser
incorporado na nossa atmosfera de trabalho. Afinal, qual história não possui seu
personagem mascarado? Então, essa foi
a nossa proposta. Cada participante tinha
que fazer um sketch de um personagem mascarado. Poderia ser tanto cópia
quanto criação, não importava. A ilustração só tinha de estar acompanhada de

uma breve explicação da história desse
personagem. E, como de costume, saíram muitos trabalhos bacanas.
Essa proposta tem a intenção de
apresentar atividades temáticas para
levantar cada vez mais a prática de
desenhar no grupo, e trazer cada vez
mais participantes. E como praticamente todos os nossos alunos e ex-alunos
estão por ali, é também uma atividade
de incentivo para que eles não deixem
de aplicar tudo aquilo que aprenderam
e continuam aprendendo conosco. O
mesmo vale para nós, claro. É sempre
um prazer fazer trabalhos ao lado de
todos vocês. Nós, artistas, somos uma
comunidade. Quanto mais expansivos
nos tornarmos, mais expansiva também será nossa atuação. Aguardem
nosso próximo desafio e não deixem
de publicar seus sketches aqui no MD
Sketch Club, nosso grupo no Facebook. Abraços!

Gostou desta matéria? Veja mais no site MD COMICS! Lá você encontra
conteúdos geek, como Games, Quadrinhos, Ilustrações e Eventos!
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