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Lápis de cor . Portfólio 



 
Megan Seiter 
 

Desenhos realistas com 
lápis de cor. Retrata 
brinquedos, flores, e / ou 
alimentos.  



 
Megan Seiter 
 

Atualmente com 28 anos, 
Megan se formou em Belas 
Artes pela MICA – Maryland 
Institute College of Art . 
Logo em seguida mudou-se 
para Oakland , Califórnia , 
onde vive e trabalha como 
artista. Em julho de 2013, ela 
mostrou seu trabalho com o 
lápis colorido em uma 
exposição internacional 
anual no Museu de Los 
Gatos.  



 
Megan Seiter 
 



 
Megan Seiter 
 

2010 



 
Megan Seiter 
 

“De longe , o meu material favorito é o Lápis de 
cor, então eu uso quase todos os dias. Os lápis 
são organizados em várias pequenas bandejas 
de dentro de uma caixa de lata , que eu uso 
para ajudar a manter meu estúdio em ordem e 
meus lápis de fácil acesso! " 



 
Megan Seiter 
 

Square grape 2010 



 
Megan Seiter 
 

2010 

Seu Trabalho consiste em 
desenhos meticulosos e realistas 
que ela cria por observação ou 
com referências fotográficas.  
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“ Uso o lápis de cor de maneira leve e trabalho  
o colorido por etapas e lentamente ." 



 
Megan Seiter 
 



 
Megan Seiter 
 

“ Cores em camadas, como juntar o verde, roxo, 
e vermelho, para criar o preto (em vez de 
simplesmente usar o lápis preto) faz uma grande 
diferença. " 
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15x30 - 2010 
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15x30 - 2010 
“Valorizo os detalhes, usando delicadas camadas de cores  
para criar cores vibrantes." 
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Flora e Alexander (19x25 – 2009) 

“ Muitas camadas 
com cores  leves 
vão adicionar 
muito mais 
profundidade ao 
desenho do que 
apenas um ou 
dois tons 
aplicados com 
intensidade " 



 
Megan Seiter 
 

brussels sprouts 16x22  2010  
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Snow Dancer . 18x26 . 2010 
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http://www.etsy.com/ 



Trabalho 2 

Criar em lápis de cor uma ilustração para um 
provérbio popular, retirado em sorteio 
 
Papel branco, A3 
Trabalhar com planejamento. 
 
Desenvolver em sala de aula.  
Tempo de execução: dois encontros. (6 aulas) 
 
  



Para a próxima aula 
Material para ilustração com aquarela 



 
Material para ilustração com aquarela 
 

Para a próxima aula - Aquarela 



Aquarela 

•  Pentel 
•  Winsor & Newton (Cotman e Artists’) 



Aquarela  

•  Paleta plástica com tampa 



Aquarela  

•  papel toalha,  
•  palheta plástica para café,  
•  recipiente para água 



Pincéis Sintéticos  

•  Condor 225 Toray Brasil  
(4, 6, 8, 12, 14, 16) 



Pincéis Sintéticos  

•  Condor 305 Toray Brasil  
(4, 6, 8, 12, 14, 16) 



Papel 

Papel para aquarela: 
•  Montval 
•  Fabriano 
•  Canson Aquarela 



Modelo para aquarela 
Sebastião Salgado: 
http://www.vale.com/PT/aboutvale/initiatives/genesis/Documents/genesis/index.html#/
fotos 
Benoit Courti: http://benoitcourti.4ormat.com/deepblack 
Robert Doisneau: http://www.robert-doisneau.com 
Edward Steichen
http://foto.espm.br/index.php/referencias/edward-steichen-fotografo-e-amante-das-
artes/ 
Eugène Atget: http://veja.abril.com.br/blog/sobre-imagens/historia/eugene-atget/ 
Henri Cartier- Bresson:
www.magnumphotos.com/C.aspx 
VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53ZMYN 
André Kertés:
http://revistafotomania.com.br/index.php/categories/item/203-mestres-da-fotografia-
andre-kertesz 
Gyula Halasz Brassaï: 
http://www.atgetphotography.com/The-Photographers/BRASSAI.html 
Ansel Adams: http://shop.anseladams.com/Winter_Sunrise_from_Lone_Pine_p/
1901018.htmDorothea Lange, German Lorca.  
 



Modelo para aquarela 

Benoit Courti: http://benoitcourti.4ormat.com/deepblack 
 
 



Modelo para aquarela 

Sebastião Salgado: 
http://www.vale.com/PT/aboutvale/initiatives/genesis/Documents/genesis/
index.html#/fotos 
 
 



Robert Doisneau: http://www.robert-doisneau.com 
 



Referências sites: 
http://www.meganseiter.com/ 
https://twitter.com/MSFineArt 
http://www.prismacolor.com/ 
http://www.buccis.com/art/seiter.html 
http://www.etsy.com/listing/169678994/limited-edition-signed-reproduction-of 
 



Obrigada 


