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A 
escola modelo design completou 4 anos no último dia 09/02. Nada 
melhor do que comemorar essa conquista, não é mesmo? Assim, convidamos 
vocês para curtir um dia especial conosco: a estreia do nosso Sketchbook no 
evento SketchCon 2017! Feito com muito carinho, esforço e dedicação... Saindo 
da gráfica, diretamente para vocês!

Nesse domingo (11/06), acontece o evento SketchCon 2017: 
uma convenção criada para a apreciação da arte em preto e 
branco, bem como a magnificência de seus artistas criadores! 
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O SketchBook da 
Modelo Design 

também estará à 
venda pelo site da 
Criativo Editora e 
na Escola Modelo 

Design

“Serão lançadas mais de 60 obras, em duas 
diferentes coleções (SketchBook CUSTOM –  

R$34,90 cada – e PostArt Collection – R$24,90 cada) 
de TIRAGEM LIMITADA. “Uma demonstração de 

AMoR Ao TALENTo CRIATIVo e Ao IMpREsso”
Carlos Robrigues, publisher da Criativo Editora

A 
escola modelo design completou 4 anos no último dia 09/02. Nada 
melhor do que comemorar essa conquista, não é mesmo? Assim, convidamos 
vocês para curtir um dia especial conosco: a estreia do nosso Sketchbook no 
evento SketchCon 2017! Feito com muito carinho, esforço e dedicação... Saindo 
da gráfica, diretamente para vocês!

Mas o que é sketch?
Para os que não estão familiarizados com o termo, o sketch é o projeto do desenho, o 

início daquele todo. É um esboço, um rabisco: aquela ideia ainda sem muita forma defini-
da, mas com a ignição da mente trabalhando cada pontada do lápis, deixando cada linha 
mais próxima daquela forma final que vemos. Todo desenho começa como um projeto, 
como toda criação começa com uma ideia, um sonho. Existem olhos que apreciam um lin-
do sketch por seus sinuosos e ousados traçados, mais até do que a obra finalizada.

o sketchCon 2017...
Voltando ao evento em si, sua proposta é reunir diversos profissionais e iniciantes num 

ambiente confortável, onde possam de fato viver uma ode à arte em preto e branco. São 
muitas obras lançadas simultaneamente, um árduo desafio de promover a arte em meio a 
uma crise e levar essa grande comunidade à expansão. Mas, graças à essa majestosa inicia-
tiva da Criativo Editora – junto à massiva contribuição dos artistas – continuamos cada vez 
mais próximos de balançar o mercado brasileiro, e colocar os quadrinhos e ilustrações no 
lugar de auge do qual sempre deveriam ter feito parte.

... e o lançamento do sketchbook Modelo Design!
O Sketchbook é a oportunidade perfeita para mostrarmos nosso talento de uma forma 

mais abrangente! Reunimos diversos trabalhos da escola nesse imenso compilado, com es-
tudos e desenhos dotados da rica contribuição de nossos artistas. Assim, a Modelo Design 
estará ao lado de outros grandes profissionais brasileiros, muitos inclusive de influência 
internacional, o que por si só já será de facultosa experiência!

Agora só falta você!
Será um dia inesquecível: serão mais de 60 lançamentos, com mais de 70 autores au-

tografando! O evento é gratuito, na Jazz Restô & Burgers - próximo à saída do metrô Ana 
Rosa - das 13h ás 18h! Compareça, troque experiências e some conhecimentos com a ga-
lera! Contamos com a sua presença! Até lá! 
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https://www.youtube.com/watch?v=LV8EIz32ATE&t=
http://editoracriativo.com.br/
https://youtu.be/dp45Vs5AnX4
https://www.facebook.com/events/1466370480112375/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22dashboard%22%2C%22mechanism%22%3A%22permalink%22%7D]%7D
http://editoracriativo.com.br/
http://editoracriativo.com.br/
www.modelodesign.art.br
www.modelodesign.art.br

