
CURSOS
Atelier Ilana Wajcbeg oferece cursos de pintura voltados a todos aqueles

interessados em desenvolver suas capacidades artísticas.

Os cursos realizados no atelier da artista Ilana Wajcberg em

Higienópolis, São Paulo, em um ambiente agradável e profissional. Os

alunos têm a oportunidade de utilizar os melhores e mais diversos

materiais para pintar.

São turmas pequenas de no máximo 8 alunos o que permite uma

orientação personalizada, de acordo com o nível e o momento de cada.

Sobre
Ilana Wajcberg (São Paulo, 1970), artista visual brasileira, vive e

trabalha em São Paulo. Formada em Arquitetura e Design pela a

Universidade de Tel Aviv.
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Agenda
Realizamos nossas aulas de pintura 5 vezes por semana, em dias e

horários diferentes. Para oferecer mais flexibilidade, cada aluno pode

personalizar sua agenda e frequentar as aulas nas datas e períodos que

preferir. cada aula com 3h de duração. Limite de até 8 alunos por aula.

Horários
Segunda-feira: Tarde/16h às 19h

Terça-feira: Noite / 19h às 22h

Quarta-feira: Noite / 19h às 22h

Quinta-feira: Tarde / 14h às 17h curso Junior 17h às 19h

Sexta-feira: Manhã / 10h às 13h

Dúvidas e inscrições:
WhatsApp: +55 11 991574877
Email: atelier@ilanawajcberg.com
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CURSOS DE PINTURA E ILUSTRAÇAO 
Atelier Ilana Wajcberg

CURSO DE AQUARELA

CURSO ILUSTRAÇÃO

O curso busca atender as necessidades
tanto de iniciantes com pouca
intimidade com os fundamentos da
pintura com aquarela. Explorar o
universo dos materiais de aquarela e as
técnicas básicas desse meio.

Explorar as texturas, contrastes, cores
e formas presentes na natureza pode
ser uma fonte inesgotável de
inspiração. Por meio de expressivas
composições em aquarela. 

Explorar a sua imaginação diariamente
não só melhora o seu processo criativo
como também é uma ótima forma de
desenvolver a sua técnica de desenho.
Neste curso, Ilana , guiará você através
do sketching diário para experimentar
as suas ideias.

CURSO AQUARELA BOTÂNICA



CURSO PINTURA JUNIOR

ILANA WAJCBERG

Desenvolver a criatividade, a
percepção visual e as habilidades
manuais da criança são os principais
objetivos do curso de Pintura Junior,
tendo como pontos de referências a
História da Arte e o próprio universo do
aluno, ou seja, seu desenvolvimento
interior. O curso ensinará ao  seu
filho(a) os aspectos formais do
desenho e da pintura acrílica, sempre
objetivando a expressividade e busca
de uma linguagem pessoal.

Ilana Wajcberg (São Paulo,
1970), artista visual brasileira-
israelense, vive e trabalha em
São Paulo. Formada em Design
e Arquitetura no Holon Instituto
de Tecnologia (Israel) com
diploma da Universidade de Tel
Aviv.
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ATELIER ILANA WAJCBERG

Na aquarela do meu viver, pintar meus sonhos

CURSO INTRUDOÇAO DE AQUARELA

Para quem o curso: pessoas com pouca experiência em

desenho e aquarela, designers, ilustradores e entusiastas

que querem aprender a explorar o tema botânico por meio

da aquarela.

Explorar o universo dos materiais de aquarela e as

técnicas básicas desse meio. Os participantes poderão

testar diferentes amostras de materiais que serão

disponibilizadas em aula, aprendendo sobre suas

propriedades e características, além de executar

exercícios práticos que mostram os fundamentos dessa

técnica. O curso busca atender as necessidades tanto de

iniciantes com pouca intimidade com os fundamentos da

pintura com aquarela, quanto aqueles que já possuem

noções da técnica, mas buscam por aprofundamento,

abrangendo assim, conhecimentos que vão de um nível

básico a intermediário.

Artista visual Ilana Wajcberg

MODULO I
DURAÇAO :  8 AULAS
TEMPO AULA : 3H

TOTAL DE HORAS : 24H 
PARA : INICIANTES E 
AVANÇADOS

INVESTIMENTO:
R$ 600,00 MENSALIDADE

CONTATO
+55 11 991574877

CURSO INTRUDOÇAO DE AQUARELA

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511991574877
Michel Menaei
Riscado



WHATSAPP: +55 11 99157-4877

O QUE ESTE CURSO INCLUI?

tour completa sobre os materiais, com dicas de conservação,

organização da sua área de trabalho,

controle de água & tinta,

como fazer manchas intencionais,

como fazer uma pintura sem manchar!

gradientes (ou degradês) de cores e tons,

valores tonais (onde moram os principais problemas na pintura)

construção de camadas & profundidade,

pintura negativa,

teoria da cor,

como escurecer uma cor e fazer cinzas sem usar o preto,

como criar qualquer cor na aquarela,

pintura de retrato estilizado (tons de pele, cabelos, etc),

planejamento de uma pintura em aquarela,

do início ao fim.
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ATELIER ILANA WAJCBERG

CURSO AQUARELA BOTÂNICA
uma abordagem meditativa

CURSO AQUARELA BOTÂNICA

Explorar as texturas, contrastes, cores e formas

presentes na natureza pode ser uma fonte inesgotável

de inspiração. Por meio de expressivas composições em

aquarela, a artista visual e ilustradora Ilana Wajcberg

busca transmitir seu amor e admiração pela vida

botânica, retratando todos seus ciclos desde o

desabrochar até a decomposição. Neste curso, o aluno

aprenderá a aplicar as principais técnicas de aquarela,

bem como ter contato com as diversas possibilidades de

pintura dentro do tema de botânica, numa abordagem

criativa e artística.

• Para quem o curso: Pessoas com pouca experiência em

desenho e aquarela, designers, ilustradores e entusiastas

que querem aprender a explorar o tema botânico por

meio da aquarela.

Artista visual Ilana Wajcberg MODULO I 
DURAÇAO : 8 AULAS 
TEMPO AULA : 3H

Total de horas : 24h 
Para : Iniciantes e 
avançados

Investimento:
R$ 600,00 mensalidade

CONTATO
+55 11 991574877
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O QUE ESTE CURSO INCLUI?

Introdução à aquarela

Teoria das cores e círculo cromático

Conhecendo sua paleta

Texturas opacas

Texturas brilhantes

Texturas com pelos e espinhos 

Texturas ásperas e secas

Buscando o estilo

A ilustração botânica

Estilos de ilustração botânica

A composição botânica

Morfologia vegetal

Composição botânica

Projeto final
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A T E L I E R  I L A N A  WA J C BE R G

CURSO ILUSTRAÇÃO
inspiraçao criativa

CURSO ILUSTRAÇÃO

imaginando e experimentando em seu sketch book

diariamente, você poderá explorar a sua

criatividade. Isto não só melhora o seu processo

criativo, como também é uma ótima forma de

desenvolver a sua técnica de desenho. Neste curso,

Ilana guiará você através do sketching diário para

experimentar as suas ideias. Você aprenderá a

deixar de lado o perfeccionismo e soltar a mão para

documentar o seu dia a dia. Verá como usar as

ideias para desenvolver peças ilustradas a partir de

um esboço e melhorará a sua técnica de desenho

com os exercícios divertidos de Sorie.

• Para quem o curso: pessoas com pouca experiência em

desenho e aquarela, designers, ilustradores e entusiastas que

querem aprender a explorar o tema botânico por meio da

aquarela.

Artista visual Ilana Wajcberg

MODULO I
DURAÇAO :  8 AULAS 
TEMPO AULA : 3H

Total de horas : 24h 
Para : Iniciantes e 
avançados

Investimento: R$ 600,00 
mensalidade

CONTATO
+55 11 991574877
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O QUE ESTE CURSO INCLUI?

O caderno

O que é um diário ilustrado da vida?

Cor, contraste e equilíbrio

Observação e banco mental

Anatomia simples e autorretrato

Perspectiva e composição

Buscando o estilo

Primeira camada, pintura

Segunda camada, lápis de cor e marcadores

Inspiração

Sketch book experimental: encontre seu estilo de desenho
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CURSO PINTURA  JUNIOR
DESENVOLVER A CRIATIVIDADE

ATELIER ILANA WAJCBERG

PINTURA  JUNIOR

Desenvolver a criatividade, a percepção visual e as habilidades
manuais da criança são os principais objetivos do curso de Pintura
Junior, tendo como pontos de referências a História da Arte e o
próprio universo do aluno, ou seja, seu desenvolvimento interior. O
curso ensinará ao  seu filho(a) os aspectos formais do desenho e da
pintura acrílica, sempre objetivando a expressividade e busca de uma
linguagem pessoal.
Quando a criança começa a estudar Arte desde cedo, suas
potencialidades são estimuladas e sua capacidade de buscar soluções
criativas é ampliada, pois sua imaginação e criatividade adquirem mais
autonomia para enfrentar e solucionar os problemas do dia a dia. Em
nossa mente, todas as coisas são possíveis e a criatividade torna-se
visível, funcional e útil para tudo aquilo que, em princípio, era apenas
uma ideia.
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Artista visual Ilana Wajcberg
CADA CRIANÇA POSSUI SEU 
PRÓPRIO MUNDO 
IMAGINÁRIO. A ARTE O 
EXPANDE.O QUE HÁ DE 
NOVO NA NOSSA ESCOLA:

Idade minima: 6 anos
1x semana
Duraçao : 2h

Investimento: R$600,00 
mensalidade
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