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Sketchers doBrasil
Este é o #9 de uma série de livros virtuais que têm por objetivo traçar um panorama do movimento Urban Sketchers no Brasil.
Não tem fins lucrativos e não pode ser comercializado. Todos os diretos reservados aos desenhistas participantes.

Organização, diagramação e edição de Simon Taylor, pela Ctrl S Comunicação (www.ctrlscomunicacao.com.br)

E

Sketchers doBrasil

m 2016 foi editado e lançado o livro “Sketchers do Brasil”. O momento não
poderia ter sido melhor: na abertura do primeiro encontro nacional de
Urban Sketchers, em Curitiba.
Esse livro já é histórico! Foram 51 sketchers de todos os cantos do Brasil.
O objetivo da publicação era celebrar aquele primeiro encontro e traçar um
perfil do movimento no nosso país. Queríamos continuar, mas não houve
condições para conduzir a complicada logística de uma edição impressa e
cara, mesmo sendo financiada pelos próprios autores.
Mas a ideia não foi esquecida, apenas adiada.
Com as possibilidades tecnológicas mais viáveis, veio a ideia de fazer não
só um, mas uma série de livros virtuais. Um de cada grupo USk brasileiro.
A publicação será on line, mas também estará disponibilizada em arquivo
de alta resolução. Assim, todos podem apreciá-lo com qualidade e, se tiver
vontade, fazer a sua própria impressão em uma gráfica rápida.
Mas agora o objetivo é um pouco maior e mais democrático: seguimos
com a intenção de traçar o panorama de 2019 do USk no Brasil, mas também
queremos que cada cidade tenha o seu arquivo para ser conferido e admirado
a qualquer momento, e não perdido em qualquer mídia social. Queremos que
todos participem, quanto mais gente, melhor!
Queremos também que todos se sintam parte desta família e saibam que
podem, sim, aparecer num livro. Queremos que essa série sirva de incentivo
para quem quer desenhar conosco tomar de assalto a cidade com as melhores
armas: tintas e traços!
Vamos nessa, um desenho de cada vez?
Simon Taylor

Coordenador geral do USk Brasil
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Urban Sketchers

Rio de Janeiro

O

Urban Sketchers Rio foi fundado em 2013, sendo realizado o primeiro encontro em
setembro de 2014. O grupo foi reconhecido internacionalmente em 2017, ano em que
também realizou seu 50º Encontro, uma edição comemorativa no majestoso Theatro
Municipal do Rio de Janeiro. Com um recorde de 98 participantes, os sketchers se reuniram para
desenhar o suntuoso e centenário edifício, produzindo os desenhos que formariam a primeira
exposição do grupo, realizada no foyer do próprio Theatro nas semanas seguintes.
Com encontros quinzenais aos domingos, além dos extraoficiais, o grupo realizou 108
reuniões até agosto de 2019 e já agrega 2.014 membros em seu grupo do Facebook.
Heterogêneo, os desenhos são realizados em todas as zonas do Rio de Janeiro e também na
região metropolitana, nas cidades de Niterói e Petrópolis. As edições mais famosas são as que
aconteceram no centro da cidade, locais especiais e datas comemorativas. As saídas de barca
para a Ilha de Paquetá e as edições de Carnaval no desfile das escolas de samba acontecem
anualmente e são muito requisitadas.
O ano de 2019 foi muito especial para o USK Rio, com três grandes conquistas. A primeira foi
a realização do 100º Encontro, em um maravilhoso domingo ao ar livre, abençoados com toda
a beleza da paisagem do Pão de Açúcar, mais de 50 sketchers desenharam e confraternizaram.
Com essa produção foi realizada a exposição “Desenhando no monumento: 100º encontro dos
Urban Sketchers”, no Monumento Estácio de Sá. Em seguida, vibramos com a notícia que, após
duas tentativas (2016 e 2018), a comissão do USK Rio venceu a eleição para sediar o V Encontro
nacional de Urban Sketchers em 2020. Estamos muito felizes e honrados em receber os sketchers
de todo o Brasil na Cidade Maravilhosa! E para fechar com chave de ouro realizamos em setembro
de 2019 o I Encontro regional RJ + SP, na cidade de Paraty, reunindo assim desenhistas de ambos
os Estados em um encontro anual.
Organizadores
Thais Machado | Francisco Leocádio | Flavio Pessoa | Marcia Quintela | Eduardo Lott
Felipe Lisboa (fotógrafo oficial) | Alessandra Simplício, ex-coordenadora

www.facebook.com/groups/uskrio/

@uskrio

urbansketchersrio@gmail.com
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Adriana
Palheiros

Site: www.adrianapalheiros.com
Instagram: @dripalheiros
Email: adrianapalheiros@gmail.com

Carioca, arquiteta e apaixonada pelo
Rio de Janeiro, arquitetura e aquarela.
Através da minha técnica preferida
procuro registrar uma beleza que nem
sempre os olhos corriqueiros do dia-a-dia
conseguem ver.
Conhecer e participar do grupo Urban
Sketchers é um grande aprendizado
além de uma agradável oportunidade de
conhecer novos e talentosos colegas fãs
do desenho.

Pão de Açúcar- Praia Vermelha - Urca
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Castelo Mourisco – Fio Cruz

Praça Tiês -Paquetá

Praça da Cruz Vermelha- Lapa

Largo do Boticário

Cristo Redentor – Jardim Botânico
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Alessandra
Simplício

www.facebook.com/alessandra.simplicio2
www.instagram.com/alessandrasimplicio2015/
alessandra.simplicioart@gmail.com

Artista plástica e digital, coordenadora
de projetos voltados para temáticas
urbanas, começou sua participação no
coletivo mundial dos Urban Sketchers já
viajando para o 1º Encontro do USk Brasil,
em Curitiba em 2016, e simplesmente
adorou a prática de ir pras ruas desenhar in
loco e em grupo!
Seguiu daí participando do USk Rio
e também integrando a coordenação do
grupo. Aproveita essas oportunidades
como livre experimentação e para
conhecer muitas pessoas incríveis que
também estão por ai mundo afora nas
praças, monumentos, museus, centros
culturais, e tantos espaços populares com
olhares atentos e fazendo arte...
Presente em todos os encontros
do USk Brasil participou na Exposição
Urban Sketchers Brasil no III USk Brasil, em
Salvador, com desenhos seus realizados
em viagem à Alemanha na ocasião da
Documenta 14, em Kassel em 2017.
Desenhar em viagens são os
momentos que considera os mais
especiais e segue agora interessada no
urbansketching digital... mas esse será
outro capítulo...
82º USK RIO. Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer - Niterói
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32º/extra USK RIO PRAÇA MAUÁ. Local: Museu do Amanhã - Rio de Janeiro

81º USK RIO. Local: MAI - Museu da Arqueologia de Itaipu - Niterói

48º USK RIO. Local: Quinta da Boavista - Rio de Janeiro

34º USK RIO. Local: Forte do Leme - Rio de Janeiro
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Ana
Caillaux

anacaillaux@gmail.com
Facebook: Ana Caillaux
Instagram: anacaillaux

Trabalhei como socióloga por mais
de 30 anos, e, ao me aposentar, descobri
as artes: o desenho, a pintura, a aquarela,
a fotografia, a costura... O tai chi chuan,
atividade que pratico há mais de 20 anos,
me fez frequentar diariamente o Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, inspiração
constante de meu dia-a-dia, de minhas
aquarelas e de meus scketches.
Sou frequentadora assídua, vou ao
parque de segunda a sábado e conheço
os melhores ângulos, a melhor luz de
cada época do ano, todas as florações
e espécies nativas. Esta seleção traz um
pouco de meu olhar diário sobre este
importante e centenário ponto turístico
do Rio de Janeiro, apresentando desde os
monumentos espalhados pelo parque até
a sua exuberante natureza.
Espero com esses desenhos
compartilhar um pouco do privilégio que
tenho de estar diariamente nesse local tão
especial.

Plantas medicinais. Jardim Botânico – Rio de Janeiro. Aquarela
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Fábrica
de Polvora
Jardim
Botânico
– Rio de
Janeiro
Aquarela

Bambus
Jardim
Botânico
– Rio de
Janeiro
Aquarela

Bambuzal
Jardim
Botânico
– Rio de
Janeiro
Aquarela

Chafariz
Jardim
Botânico
– Rio de
Janeiro
Aquarela

Sede JB
Jardim
Botânico
– Rio de
Janeiro
Aquarela
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Ana
Decnop
OURO
PRETO (PRAÇA
TIRADENTES)
Encontro nacional
USKBRASIL 2019.
(Usar como foto
principal).
Técnica: lápis de
cor aquarelável,
tinta aquarela e
caneta Nankin

Email: anadecartes@gmail.com
Instagram: www.instagram.com/anadecnop/
Facebook: www.facebook.com/adecnop

Meu nome é Ana Decnop. Nasci em
Niterói - RJ, na “Casa da Pedra”. Cresci no
meio de árvores, plantas e bichos. Desde
criança sempre gostei de desenhar e
pintar. Quando adolescente, incentivada
pela minha mãe, Flora, fiz cursos de
desenho, pintura e cerâmica.
Me formei arquiteta, pela SSSE-FAU
no Rio de Janeiro. Durante a faculdade
fiz cursos de fotografia no SESC-Niterói e
gravura em metal, na Oficina de Gravura
do Ingá, Niterói.
Fiz alguns cursos no Parque Lage,
como estamparia em tecido, com Lena
Bergnstein e gravura (metal e xilo), com
Rubens Grillo.
Morei em Minas Gerais durante 30
anos, onde exerci a profissão de arquiteta e
também artista plástica.
No Rio de Janeiro, estudei Ilustração
Botânica, na ENBT, e aquarela em cerâmica
com Teresa Lèbre na Urca. Pintei alguns
painéis cerâmicos com motivos marinhos.
Atualmente moro em Teresópolis
e tenho participado do grupo Urban
Sketchers Rio desde o centésimo encontro
e outros encontros nacionais em Ouro
Preto e Paraty.
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MONUMENTO ESTÁCIO DE SÁ (RIO). 100˚ Encontro do USKRIO.
Técnica: lápis de cor aquarelável, tinta aquarela e caneta Nankin

PARATY, CASARIO. Desenhando com António Procópio em Paraty.
Técnica: lápis de cor aquarelável, tinta aquarela e caneta Nankin

PARATY (RUA DA LAPA). Desenhando com António Procópio em Paraty.
Técnica: lápis de cor aquarelável, tinta aquarela e caneta Nankin

PARQUE DAS RUÍNAS, (SANTA TERESA, RIO). Desenhando com António Procópio em Santa Teresa.
Técnica: lápis de cor aquarelável, tinta aquarela e caneta Nankin
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Ana Sueli
Baldas

anasuelib@gmail.com
www.facebook.com/anasuelib
www.instagram.com/baldas_ana/

Participar do USK Rio, para mim que
retornei de muito tempo parada, tem sido
mais do que estimulante.
Além de estar entre tanta gente que
ama desenhar, pintar, fazer e apreciar arte;
além das trocas preciosas de informações
técnicas, atualizações, aprendizagens e
referencias; além dos likes deliciosos que
empurram nos momentos de desânimo,
o USk me re-inseriu no ambiente artístico,
me reuniu com pessoas que falam minha
língua, e me deu novos amigos queridos.
É um movimento mundial, belo e
generoso. Parabéns! Grata pela acolhida.

Vista do Morro da Forca. Morro da Forca, Ouro Preto/MG. Técnica Utilizada: Aquarela sobre papel de algodão
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Fonte Marilia de Dirceu.
Largo Marilia, Ouro Preto/
MG/. Técnica Utilizada:
Caneta de nanquim sobre
papel Canson

Cúpula da Fundação Oswaldo Cruz. Manguinhos,
Rio de Janeiro. Técnica utilizada: Nanquim e
aquarela sobre papel Hanemuller

Museu do Trem. Engenho
de Dentro, Rio de Janeiro.
Técnica utilizada: Nanquim
e aquarela sobre papel
Montval

Palácio das Laranjeiras, estátua no Jardim. Parque
Guinle, Laranjeiras, Rio de Janeiro. Técnica utilizada:
Caneta tinteiro e aquarela sobre papel de algodão

Torre do Museu da Inconfidência. Praça da Inconfidência, Ouro
Preto/MG. Técnica Utilizada: Nanquim e aquarela sobre papel Canson

Centro Cultural da Justiça Federal. Avenida
Rio Branco, Rio de Janeiro. Técnica utilizada:
Nanquim e aquarela sobre papel de algodão
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Antonio
Augusto

www.facebook.com/antonioaugustosmarques
www.instagram.com/antonioasmarques/
aasmarques@gmail.com

Sou arquiteto carioca que começou a
aquarelar em 2001 e a participar do grupo
USk Rio em 2015, num encontro na Praça
Mauá, tornando-me a partir de então num
participante de quase todos os demais
encontros.
Participei também dos encontros
nacionais do USK Brasil de São Paulo e
Salvador e Ouro Preto.

Campanário do Convento de Santo Antonio – Rio de Janeiro
Tamanho: Sketch Book 21,0 x 14,8 cm. Técnica: Desenho com lápis e aquarela. Data: 06 de maio de 2018
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Praça do Comércio e Cais das Colunas -Lisboa - Portugal
Sketch Book 2x (14,8x21,0 cm). Desenho com lápis e aquarela. Data: 17 de outubro de 2017

Praça Mauá – Rio de Janeiro
Tamanho: Sketch Book 2 x (19,0 x 24,5 cm). Técnica: Lápis e aquarela. Data: 2015

Praia do Leme – Rio de Janeiro
Tamanho: Sketch Book 21,5 x 13,5 cm. Técnica: Aquarela. Data: 12 de janeiro de 2019

Praça XV – Estação das Barcas – Rio de Janeiro
Tamanho: Sketch Book 15,0 x 10,0 cm. Técnica: Desenho com caneta marrom e aquarela. Data: 12 de janeiro de 2019
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Bárbara
Thomaz

www.facebook.com/barbara.thomaz.16
barbarathomazln@gmail.com

Arquiteta e urbanista, ama desenhar
desde que se entende por gente. Usa
as mais variadas técnicas, gosta de
se aventurar nos mais diversos tipos
de desenhos: paisagens, perspectivas
panorâmicas, espaços com pessoas e tudo
mais que se puder desenhar.
Mais do que expressão ou uma
recordação, vê o desenho como um modo
de aproximação e observação de lugares
e pessoas.
Começou com o desenho
monocromático em trama, usando apenas
a caneta, depois o grafite. Durante o curso
de arquitetura começou a usar a cor com
o uso de pastéis secos e logo depois os
marcadores, uma de suas grandes paixões.
Com incentivo dos urban sketchers
foi levada a tentar a aquarela, onde se
encontrou e desde então nunca mais largou.
Hoje vive dividida entre o
encantamento das cores da aquarela e
pelos desenhos monocromáticos em
trama, sobretudo aqueles que surgem
rapidamente e que ama fazer em qualquer
tipo de papel, mas sobretudo em
guardanapos.
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Morro Santa Marta, Rio de Janeiro, Rj, Brasil
Técnica: desenho em trama com caneta stabillo azul

Fim de tarde no bairro Peixoto
Copacabana, Rio de Janeiro, Rj, Brasil. Técnica: aquarela

A praça São Salvador no domingo
Laranjeiras, Rio de Janeiro, Rj, Brasil. Técnica: aquarela e marcador

Interações na Praça
Laranjeiras, Rio de Janeiro, Rj, Brasil. Técnica: aquarela

Encontros na São Salvador
Laranjeiras, Rio de Janeiro, Rj, Brasil. écnica: aquarela

Final de tarde de domingo na praça São Salvador
Laranjeiras, Rio de Janeiro, Rj, Brasil. Técnica: aquarela
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Cecilia
Castello

Email: ceciliacastello@gmail.com
Facebook: Cecília Castello Branco
Instagram: @ceciliacastellobranco

Arquiteta e Urbanista com mestrado
em Sociologia e paixão em estado
avançado pelas cidades, em especial
aquela onde nasceu e cresceu, o Rio de
Janeiro.
Observadora atenta das ruas, das
gentes e das lendas urbanas, encontrou
nos Urban Sketchers os parceiros ideais
para cumprir seu destino de desenhista das
cidades; e na aquarela, uma companheira
tão leve e independente quanto sua
própria história no mundo das artes
plásticas.
Ser parte desse movimento
colaborativo é resistir ao individualismo
solitário das grandes cidades. Somos
melhores quando compartilhamos nossos
saberes e vivemos juntos o prazer de
contar histórias com a alegria das formas
e cores.
Evoé, Jean-Baptiste Debret! Sua
benção e inspiração!

Parque Lage. Rio de Janeiro (RJ). Aquarela e nanquim
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Morro da
Forca. Ouro
Preto (MG).
Aquarela

Praça Tiradentes. Ouro Preto (MG). Aquarela

Clube
Fluminense.
Rio de Janeiro
(RJ). Aquarela

Paço
Imperial. Rio
de Janeiro (RJ).
Aquarela
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Celso Luiz
de Mattos

facebook.com/celso.mattos.9
instagram: celsomattos15
celsomattos15@gmail.com

Celso Mattos, formado em Cenografia
pela Escola de Belas Artes - UFRJ, com
experiências acumuladas nas áreas de
design gráfico, cênico e de moda.
Atualmente, envolto na produção
gráfica em empresa de comunicação
visual, focada no varejo.
Por sugestão de meu filho, após
problemas pessoais, conheci o Grupo USk
Rio.
Que acordou-me, novamente o olhar...
Olhar um recorte do horizonte, uma luz
numa sacada, a cidade... Olhar o outro, a
vida. Para mim, participar deste Grupo, é
gratificante, pois descubro, cada vez mais,
a cidade que tanto amo. Compartilhando
este amor com pessoas tão distintas,
quanto talentosas.
Onde a troca de experiências,
conhecimentos e arte; reveste de sentido
a vida.
Feliz por estar aqui!..

60º ENCONTRO USK-RIO - PAQUETÁ VISTA DO PARQUE DARK DE MATTOS. RIO DE JANEIRO
Técnica utilizada: Mista/Montval 300g
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107°
USK-RIO ▪ 7°
Encontro Estadual de Veículos Antigos - Niterói MG 1957
NITERÓI / RIO DE JANEIRO. Técnica utilizada: Mista/Canson 300g

IVº ENCONTRO NACIONAL USK-BRASIL - OP’19 - IGREJA Nª Sª CARMO (Lateral Anoitecer)
OURO PRETO / MG. Técnica utilizada: Mista/Canson 300g

82º ENCONTRO USK-RIO - TEATRO POPULAR OSCAR NIEMEYR
NITERÓI / RIO DE JANEIRO. Técnica utilizada: Mista/Canson 300g

IVº ENCONTRO NACIONAL USK-BRASIL - OP’19
- Detalhe Ig Sao Fcº Assis / Anjos do Pórtico
OURO PRETO / MG. Técnica utilizada:
Grafite+Sanguínea/Canson 300g

98º ENCONTRO USK-RIO - PRAIA DA BICA, ILHA DO GOVERNADOR
RIO DE JANEIRO. Técnica utilizada: Mista/Canson 300g
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Eduardo
Ângelo Lott

facebook.com/profile.php?id=100010322532453
www.instagram.com/eduardoangelolott/
eduardoangelolott@hotmail.com

Artista plástico desde os 15 anos de
idade. Uma vida dedicada às artes plásticas
e estudos das técnicas de pintura em telas,
tipografia, desenhos-retratos e arte em
painéis, tendo participado de inúmeras
exposições e movimentos artísticos ao
longo dos anos.
Ingressou no USk Rio em 2015,
pela afinidade aos objetivos e métodos
de trabalho do grupo. Desde então, se
tornou um dos membros mais assíduos,
se destacando pela rapidez dos traços e
densidade produtiva.

Posto 6 – Praia de Copacabana.
Técnica: Caneta nanquim e aquarela. Data: 25/02/18
71º Encontro do USK Rio. Praia de Copacabana
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Uma pedra no meio do caminho à Ilha de Boa Viagem. Técnica: Caneta nanquim e aquarela sobre papel Canson de cor.
Data: 06/10/17. Desenho livre. Passeio ao anoitecer. Praia da Boa Viagem, Niterói – RJ

Idas e vindas neste tipo de barca em 20 anos. Técnica: Caneta nanquim e lápis de cor no avesso de embalagem.
Data: 28/11/18. Desenho livre. Passeio pela Estação das Barcas. Rio de Janeiro, RJ.

Basílica – Paróquia Imaculado Coração de Maria.
Técnica: Caneta nanquim e aquarela. Data: 05/11/17. 65º Encontro USK Rio. Méier, Rio de Janeiro

Foi um grande vendaval que passou, só o cavalo de Dom João VI não se mexeu.
Técnica: Caneta nanquim e aquarela. Data: 09/08/17. Encontro do USK Rio na Praça XV, Centro, Rio de Janeiro
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Eliane
Lopes

email: eliane@pobox.com
Face: @elianelopesarte
instagram: eliane.s.lopes

Natural do Rio Grande do Sul, arquiteta
formada pela FAU UFRJ, desde criança
sou apaixonada pelo desenho e pintura;
influencias de uma tia, artista de mão
cheia. Aos oito anos de idade mudei-me
para o Rio de Janeiro e sempre que essa tia
vinha ao Rio, íamos desenhar e pintar no
Jardim Botânico.
A vida me levou para outros caminhos,
mas a partir de 2003 venho me dedicando
ao que mais gosto de fazer. Comecei com
a técnica de óleo e acrílica. Em seguida
passei a frequentar aulas de aquarela de
desenho de modelo vivo quando conheci
um grupo que pintava ao ar livre.
Em 2016 tive meu primeiro contato
com os USk Rio e logo me identifiquei
com o grupo. Desde então procuro estar
presente o máximo possível aos encontros
e registrar, principalmente em aquarela,
os recantos desta cidade maravilhosa que
adotei como minha.

Quadrado da Urca
Urca/Rio de Janeiro/RJ/Brasil
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Boulevard Olímpico
Praça Mauá /Rio de Janeiro/RJ/Brasil. Aquarela

Largo do Curvelo
Santa Teresa /Rio de Janeiro/RJ/Brasil. Aquarela

Mirante do Leblon
Leblon /Rio de Janeiro/RJ/Brasil. Aquarela

Praia do Flamengo
Praia do Flamengo /Rio de Janeiro/RJ/Brasil. Aquarela
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Flavio
Pessoa

flaviopessoailustra@gmail.com
www.flaviopessoailustra.com.br
www.facebook.com/flaviocariocapessoa

Nascido no Rio de Janeiro, Flavio
Pessoa é formado em design gráfico e
ilustrador do ramo editorial.
Já produziu histórias em quadrinhos
e diversas ilustrações e capas para livros
e revistas, publicados em editoras de
tradição e alcance nacional como Jorge
Zahar, Edições de Janeiro, Ediouro, Martin
Claret, FGV e Abril.
Professor de desenho, já lecionou na
Escola de Belas Artes, na Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, ambas na UFRJ, e
em cursos de extensão no Senai e oficinas
na Veiga de Almeida.
Pesquisador da história da
ilustração brasileira, é mestre em história
comparada e doutorando em artes
visuais, ambas na UFRJ.
Membro e frequentador do Urban
Sketchers Rio desde os primeiros
anos, passou a integrar a equipe de
coordenadores a partir de 2017, quando
realizamos no Theatro Municipal nosso
50º encontro.
Em 2020 vamos sediar o V Encontro
Nacional do Urban Sketchers.

Vista Pão de Açúcar do Monumento Estácio de Sá

28

Manifestação pela educação na Candelária

Samba na Conde do Bonfim, Tijuca

Armazém do Senado

Praia do Leme
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Francisco
Leocádio

e-mail: franciscoleocadio@gmail.com
Instagram: @franciscoleocadio
www.facebook.com/francisco.leocadio.1

Francisco Leocádio é graduado em
Arquitetura e Urbanismo na UFRJ. Em 2015,
concluiu o Mestrado em Artes Cênicas
na UNIRIO. Desde o início de 2017, é
doutorando e pesquisador do Laboratório
de Estudos do Espaço Teatral e Memória
Urbana, também na UNIRIO, orientado pela
Professora Evelyn F.W. Lima. Leocádio ainda
é correspondente e um dos coordenadores
do braço carioca dos Urban Sketchers.
Sua experiência profissional abrange
áreas de Arquitetura, Cenografia e
Iluminação. Atuou como docente no curso
de Design de Interiores do SENAC Rio
ministrando aulas de projeto, desenho
técnico e de observação. Na mesma
faculdade onde se graduou, exerce o
cargo de professor substituto no curso de
Arquitetura e Urbanismo na UFRJ em 1996,
2018 e 2019.
Ministrando dentre outras, a disciplina
de Desenho de Observação, que lhe
proporcionou participar das viagens de
Desenho Imersivo, atividade de extensão
coordenada pela Professora Ethel Pinheiro.
Nestas viagens, teve oportunidade de
oferecer oficinas de desenho de temáticas
e técnicas específicas.
Praça Tiradentes/ Rio de Janeiro/ RJ/ Brasil
Técnica utilizada: lápis de cor
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Theatro Municipal do Rio de Janeiro/ Rio de Janeiro/ RJ/ Brasil
Técnica utilizada: crayon

Praia de Botafogo/ Rio de Janeiro/ RJ/ Brasil
Técnica utilizada: lápis de cor

Cinelândia/ Rio de Janeiro/ RJ/ Brasil
Técnica utilizada: lápis de cor

Vidigal – Nós do Morro/ Rio de Janeiro/ RJ/ Brasil
Técnica utilizada: lápis de cor e grafite
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Gabriel
Mesquita

gabrielmesquita777@gmail.com
Instagram: @mesquitagb
www.facebook.com/gabriel.mesquita.108

Olá! Sou Gabriel, carioca da gema e
criado na Baixada Fluminense. Aos 20 anos
me mudei para o Catete, bairro do Rio de
Janeiro, responsável por me apresentar
tudo o que essa cidade representa, suas
cores, paisagem, pessoas e canções.
Aqui, como desenhista e estudante
de arquitetura na FAU-UFRJ, esbarrei com
a oportunidade de conhecer e estudar o
Rio através do desenho. E não poderia ser
diferente, me apaixonei.
Meu pai é desenhista, e acredito que
o contato com ele me ensinou a observar
o mundo através de uma moldura, ou um
caderninho como faço hoje. Enquanto
que a arquitetura revelou ser mais do que
uma simples casca, é o espaço, o uso, as
pessoas, é tudo.
E assim o desenho, meu fiel escudeiro,
se mostrou a ferramenta perfeita para
representar esta síntese, do meu cotidiano,
das minhas perspectivas, análises e críticas
ao urbano, ao caos, afinal, nem tudo são
flores por aqui.

Feira de domingo no Largo do Machado
Local: Largo do Machado, Catete, Rio de Janeiro, RJ
Técnica: Grafite e aquarela
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Usk Rio 50 - Ornamentos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro
Local: Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. Técnica: Grafite

Pedra do Arpoador, Ipanema
Local: Arpoador, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ. Técnica: Nanquim sépia e aquarela

Escadaria do Instituto de Educação Nacional dos Surdos
Local: Instituto de Educação Nacional dos Surdos, Laranjeiras, Rio de Janeiro, RJ. Técnica: Grafite e aquarela
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Isabel
Lima e Silva

Facebook: Isabel Lima E Silva
Instagram: isabel.limaesilva
E-mail: isabel.limaesilva@gmail.com

Desenhar sempre foi minha forma de
expressão, meu passatempo predileto,
meu ofício, meu vício, como costuma
me dizer meu pai, portanto não foi por
acaso, que me tornei arquiteta, ilustradora
botânica e, mais recentemente me
descobri artista.
Desde que me tornei urban sketcher,
a partir de agosto de 2016, tenho feito
diários de viagens, ilustrações, estampas,
e já coleciono muitos sketchbooks, com
aquarelas, colagens e desenhos a nanquim
e marcadores.
Posso dizer que o movimento USk,
despertou em mim mais criatividade,
menos medo da folha em branco e o
desejo de aprender cada vez mais.
Tenho um “estilo”, se é que posso
chamar de estilo o meu jeito de fazer
sketches, bastante eclético. Tudo depende
do meu estado de espírito, do material
que levo para campo e do tema em si, o
que fica bem demonstrado nas imagens
a seguir.
Gostaria de dizer que tem sido
muito gratificante participar do USk Rio e
conhecer pessoas que curtem desenhar e
dividir esse momento. Obrigada a todos!
Central do Brasil, Praça Duque de Caxias
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Centro Cultural Light

Fundação Fiocruz

Castelinho do Flamengo

Fluminense Football Club
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Liane
Roditi

Instagram: @li_roditi
Facebook: @artelianeroditi
E.mail: liroditi@gmail.com

Liane Roditi é uma artista carioca
que desde criança já demonstrava o seu
interesse pelas artes e foi muito estimulada
pelo seu pai.
A ligação com artes a levou a formarse em dança, estudar na Escola de Belas
Artes da UFRJ, e a fazer diversos cursos na
Escola de Artes Visuais do Parque Lage.
No final de 2018 conheceu, encantouse e entrou para o grupo Urban Sketchers.
Sua preferência de técnica utilizada
nos desenhos feitos com o grupo, e
apresentadas neste livro, é giz pastel seco.
Em 2019 montou seu ateliê e dedicase às artes visuais em tempo integral.

Pão de Açúcar - Rio de Janeiro.
Desenho em giz pastel seco em papel Canson A4 feito no 100º encontro do USk Rio no Monumento a Estácio de Sá
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Ipanema.
Desenho em giz pastel seco em papel Canson A4 feito em encontro na Praça Nossa Senhora da paz, em Ipanema

Jockey Clube.
Desenho em giz pastel seco em papel Canson A4 feito em encontro no Jockey Clube durante uma corrida

Castelinho do Flamengo.
Desenho em giz pastel seco em papel Canson A4 feito em encontro no Castelinho do Flamengo
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Luiz
Augusto dos
Reis-Alves

www.facebook.com/luizaugusto.dosreisalves
www.instagram.com/luizaugustodosreisalves/
luizaugustoalves@yahoo.com.br

Brasileiro, cujo coração se divide
entre o amor pela sua cidade natal, Rio
de Janeiro, e pela sua cidade do coração,
Toulouse, na França.
Desde criança o desenho e mais
tarde a pintura os tomaram para si como
modo de se expressar, se relacionar com o
mundo e, principalmente, consigo mesmo.
Graduado em arquitetura, licenciado
em artes visuais, é professor universitário.
Conheceu o USk em Paraty (2014)
quando participou do grupo pela primeira
vez.

Igreja Nossa Senhora das Dores em noite de lua azul, 31 de julho de 2015
Local: Paraty, Rio de Janeiro, Brasil
Data: 31 de julho 2015
Técnica: Aquarela
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Chafariz
Local: Praça dos cavalinhos, Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil
Data: 2015
Técnica: Grafite

Chafariz
Local: Praça dos cavalinhos, Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil
Data: 2015
Técnica: Aquarela

Capela Mayrink
Local: Floresta da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil
Data: 2015
Técnica: Aquarela
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Marcia
Quintela

E-mail: quintelamarcia@gmail.com
Instagram: @marciaquintela
Site: https://marciaquintela.wixsite.com/design
Linkedin: www.linkedin.com/in/marciaquintela/

Olá amigos! Sou Designer, Ilustradora e
urbansketcher, graduada em Programação
Visual, técnica em Estilismo e Pós Graduada
em Design de Moda pelo SENAI-CETIQT.
Trabalhei durante muitos anos em
TV como produtora de arte e assistente
de figurino. Agora, há quase seis anos,
desenvolvo diversos produtos, de
estamparia a papelaria para a loja do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro. São estampas
exclusivas para lenços, camisetas, sandálias
Ipanema, jogos americanos, ecobags,
agendas e cadernetas, lápis estampados...
Em 2017, coordenei junto com a equipe
do Sítio Roberto Burle Marx, a criação de
novos produtos para a loja do belíssimo
parque com as artes criadas pelo grande
artista e paisagista, Roberto Burle Marx.
Desenvolvo minhas artes usando
técnicas diversas e adoro pesquisar!
Desenho desde que me entendo
por gente e tenho muita satisfação por
ter seguido, profissionalmente, pelo
caminho da criação. Sempre interessada
em propostas que me desafiem a criar
soluções bacanas para os clientes.
USk Rio 101 – FIOCRUZ, Edifício Mourisco.
Caneta mícron e aquarela WN
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USk Rio EXTRA - Sketch Iemanjá. Pentel brush pen, lápis de cor e aquarela WN

USk Rio 88 – Praça da Harmonia
5º Batalhão Polícia Militar. Caneta mícron e aquarela WN

USk Rio 98 - PRAIA DA BICA. Ilha do Governador. Caneta mícron e aquarela WN

USk Rio 103 - MAST - MUSEU DE ASTRONOMIA E AFINS
Painel Galileu Galilei. Caneta mícron, gel branca e aquarela WN

41

Natalia
Kipnis

Facebook: @natalia.kipnis.art
Instagram: @natalia.kipnis
Site: nataliakipnis.com

Sou arquiteta e designer e amo arte.
Reencontrei no USk o prazer de
desenhar nas ruas, estar em contato com
as pessoas e com o espaço, podendo
vivenciar a minha cidade de forma mais
intensa e criativa.
Nesse grupo a troca é muito rica,
conheci gente que como eu, ama
desenhar, fiz bons amigos e tenho
a oportunidade de estar sempre
aprendendo.

Praia do Flamengo
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Largo Marília de Dirceu - Ouro Preto

Igreja Nossa Senhora do Pilar (Ouro Preto)

Santa Teresa

Castelinho do Flamengo

Igreja São Francisco (Ouro Preto)
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Nathalia Sá
Cavalcante

@nathaliasacavalcante
nathalia.sa.cavalcante@gmail.com
http://nathaliasacavalcante.blogspot.com

Desenhar é uma maneira de estar no
mundo! Descobri isso quando conheci o
grupo Urban Sketchers por meio da amiga
desenhista e antropóloga Karina Kuschnir.
Participei do Encontro Internacional
Urban Sketchers Paraty em 2014 e, a partir
de então, comecei a frequentar os grupos
nacionais e internacionais, encantada com
as trocas, os aprendizados e as amizades
estabelecidas.
Ano passado estive no Encontro
Internacional na cidade do Porto em
Portugal e desenhei junto com cerca de
oitocentas pessoas de diversos lugares do
mundo... muito lindo!
Nas horas vagas do desenho, trabalho
como professora do departamento de
Artes & Design PUC-Rio, como designer
gráfica e como ilustradora.
Gosto de praia, natureza, banho
de chuva, conhecer novas paisagens e,
principalmente, de apreciar as pequenas e
simples maravilhas do cotidiano.

Praça Nossa senhoara da Paz, Rio de Janeiro
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Rio de Janeiro

Castelinho de Flamengo, Rio de Janeiro
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Rafael
Fonseca

Instagram: @orafaquedesenha
E-mail: orafaquedesenha@gmail.com
Blog: cadernosurbanos.blogspot.com
Facebook: Rafa F. Grafio

O elemento está bem vestido, usa
barba e tem cerca de um metro e oitenta,
carrega um caderno e pincéis, perambula
pelas ruas, aparentemente sem destino
e de forma suspeita, sempre observando
pessoas e edifícios.
Quando perguntado, se diz desenhista
e professor, mas é sabido que se formou
arquiteto. Dizem que foi visto pela última
vez nas imediações de uma gafieira no
bairro da Lapa, Rio de Janeiro. Favor, ter
cuidado.

Jardins do MAM
Local: Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro
Técnica: Aquarela
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Domingo Eu Vou Lá
Local: Santa Teresa, Rio de Janeiro.
Técnica: Aquarela

Bota Mais Água No Feijão
Local: Vila Isabel, Rio de Janeiro
Técnica: Aquarela e nanquim

Batucada
de Bamba
Local: Lapa,
Rio de Janeiro
Técnica:
Aquarela
e nanquim

A Noite
Local: Praça Mauá,
Rio de Janeiro
Técnica:
Aquarela
e nanquim
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Thais
Machado

Facebook: @thaislimamachado
Intagram: @thaislimamachado
Portifólio: thaislimamachado.artstation.com
thaislmachado@gmail.com

Sou Arquiteta e Urbanista formada
pela FAU-UFRJ e artista. Em 2013 fundei
o Urban Sketchers Rio e junto ao grupo
promovo encontros de desenho na
cidade do Rio de Janeiro. Desde 2015
participo também da coordenação do
grupo Urban Sketchers Brasil.
Além de desenhista de rua sou nerd
gamer, fanática por League of Legends
e jogos de tabuleiro, amante de gatos
e livros. Minhas técnicas preferidas
artísticas são aquarela e caneta nanquim
e adoro desenhar grandes paisagens
panorâmicas.

Arcos da Lapa
Local: Lapa, Rio de Janeiro - RJ
Técnica utilizada: Aquarela e nanquim
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Quadrado da Urca
Local: Urca, Rio de Janeiro - RJ
Técnica utilizada: Aquarela e nanquim

Praia de Botafogo
Local: Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
Técnica utilizada: Aquarela e nanquim

Parque Lage
Local: Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ
Técnica utilizada: Aquarela e nanquim

Livraria Leonardo da Vinci
Local: Centro, Rio de Janeiro - RJ
Técnica utilizada: Aquarela e nanquim

Parque dos Patins
Local: Lagoa, Rio de Janeiro - RJ
Técnica utilizada: Aquarela e nanquim

Pão de Açúcar
Local: Rio de Janeiro - RJ
Técnica utilizada: Aquarela e nanquim
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Vanda
Sinder

www.facebook.com/vanda.sinder
www.instagram.com/vandasinder/
vandasinder@gmail.com

Vanda Sinder, artista plástica que ama
a liberdade de criar nos vários segmentos
da arte e, que através do USk Rio descobriu
o prazer do exercício de desenhar e pintar
em plain air; conhecer lugares , histórias,
as nossas histórias e principalmente
fazer novas amizades e fortalecer o
companheirismo.
Apaixonada pela aquarela que é
disciplinar, transparente e que flui nas
águas trazendo cor e forma à um novo
olhar sobre a vida.
A artista bebe da fonte dos grandes
mestres da história da arte e adquire
conhecimento e prática com nossos
mestres contemporâneos.

Igreja da Candelária
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Elevador do Museu da Astronomia e Ciências Afins com vista para o Cristo Redentor

Parque
Lage

Cúpula do Castelo Mourisco - Prédio símbolo da Fiocruz

Entrada do Forte de Copacabana

Praia
Vermelha com
vista para o
Corcovado
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Vicente
del Rio

vdelrio1955@gmail.com
www.vicentedelrio.net
www.facebook.com/VicentedelRio2013

Minha fascinação pelo desenho
começou em criança, devorando histórias
em quadrinhos cujas imagens comandavam
minhas fantasias e fertilizavam meu
raciocínio visual e espacial. Não tardei a
descobrir que, para mim, era fácil copiar
uma imagem só de olhar para ela.
Virei arquiteto e, fascinado por
questões mais amplas que o edifício,
enveredei pelo urbanismo e o desenho
urbano. Minha formação académica
modernista-funcionalista e os caminhos
da vida fizeram que eu deixasse de lado o
desenho a mão livre.
Exatos 32 anos depois da minha
formatura, já como professor na California
State University San Luis Obispo, resolvi provar
a mim mesmo que eu ainda era capaz de
desenhar o que eu ensino! Nunca tive aulas
formais de desenho, e me sinto a vontade com
lapiseira e fineliners em preto e branco. Sou
detalhista demais mas meu sonho é soltar o
traço e, eventualmente, conseguir aquarelar
como meus ídolos do USks.
Sou autor de diversos livros, entre eles
Introdução ao Desenho Urbano no Processo
de Planejamento e Desenho Urbano
Contemporâneo no Brasil.
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Solar de Granjean de Montigny, Campus da PUC

Igreja e Convento da Graça
e Castelo São Jorge desde o
Miradouro São Pedro, Lisboa

Fonte
central
do Jardim
Botânico

Praia do Leblon e Morro Dois Irmãos

Corcovado, Jóquei e Lagoa, vistos desde prédio na Gávea

Igreja e Largo de de Santa Rita visto do pier, Paraty
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Wellida
Coelho

Instagram: @wellcoearq
Facebook: Wellida Coelho
email: contato.wcarquitetura@gmail.com

Meu nome é Wellida Coelho, sou
recém-formada em Arquitetura e
Urbanismo, pela Universidade Anhanguera,
Niterói. Um dos meus hobbys é desenhar.
Conheci o grupo de Urban Sketchers
Rio pela rede social (facebook), ainda
quando estudante.
Esse encontro foi essencial para eu
desenvolver na prática através do desenho
o olhar da cidade, o olhar da relação
das pessoas com as edificações, já que
a proposta a cada encontro é um lugar/
espaço diferente, onde acontecem diversas
atividades. Além de proporcionar um
universo onde mais pessoas compartilham
do gosto do desenho e acontecem as
trocas de conhecimentos e aprendizagem.

Roda de Samba, Pedra do Sal
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Fábrica Bhering

Praça Mauá, Museu da Marinha
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Grupos USk no Brasil

URBAN SKETCHERS BRASIL
Simon Taylor [Diretor Geral]
Ronaldo Kurita [Coordenação Nacional]
Thais Lima Machado Canavezes [Coordenação Nacional]
Ekaterina Churakova [Coordenação do Instagram USk Brasil]
André Lissonger [Conselheiro Nacional]
Eduardo Bajzek [Fundador USk Brasil]
João Pinheiro [Fundador USk Brasil]
Juliana Russo Burgierman [Fundadora USk Brasil]

RR

AP

Redes sociais USkBR
PA

AM

http://brasil.urbansketchers.org/

CE

MA

www.facebook.com/groups/UrbanSketchersBrasil/
www.instagram.com/urban_sketchers_brasil/
uskbrasiloficial@gmail.com

PI
AC

3.700
seguidores

BA

GO

no Instagram

DF
MG

Quase

8.800
membros

ES

MS
SP

no Facebook

PR
SC
RS

Urban Sketchers
Brasil
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AL
SE

MT

Quase

PE

TO

RO

RN
PB

RJ
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Grupos ativos
Atualização: janeiro 2020

USk ANGRA DOS REIS
- David Pedrosa
USk ARACAJU
- Adriana Dantas Nogueira
- Agripino Costa Neto
- Eder Donizeti da Silva
USk ARARAQUARA
- Jaider Belintani
- Joel Venceslau
- Maria (Madú) Pereira
USk BANANAL
- Cel Paim
USk BAuru
- Cristiano Prado
USk BALNEÁRIO
CAMBORIÚ E REGIÃO
- Claudio Menna
- Ciela Cozer
- Lilian Martins
- Rudi Scaranto Dazzi
USk BELO HORIZONTE
- Ekaterina Churakova
- Giselle Vargas
USk BOMBINHAS
- Tabata Torres
USk BELÉM
- Humberto Castro
- Ian Barreto
- Igor Diniz
- Keoma Calandrini
USk BRASILIA-DF
- Camila Diógenes
- Juan Guillen
- Luana Kallas

USk CAMPO GRANDE
- Cassio Shimizu
- Sandra Regina de
Oliveira Campanate
- Bia Meneghini
- Márcia Ribeiro
- Roberto Araujo
USk CAMPINAS
- André Lopes
- Fernanda Bonon
- Jonathan Melo
- Vivian Hackbart
USk CAMPOS DOS GOYTACAZES
- Ronaldo de Sousa Araújo
USk CHAPECÓ
- Alessandra da Silva
- Márcia Moreno
USk CUIABÁ
- Carlos Pina
- Dado Souza Rodrigues
- Diego Souza Rodrigues
USk CURITIBA
- Fabiano Vianna
- Raro de Oliveira
- Simon Taylor
- Thiago Bueno Salcedo
USk ESPÍRITO SANTO
DO PINHAL - SP
- Rosa Martinelli
USk FEIRA DE SANTANA
- Caio Augusto
- Cida Porto
- Isabely Seixas
USk FLORIANÓPOLIS
- Ivan Jerônimo
- Carol Grilo
- Osmar Yang
- Lucas Polidoro

USk FORTALEZA
- Alesson Paiva Matos
- Fabrício Porto Cavalcanti
- Lucas Forte
- Marcos Bandeira de Oliveira
- Virna Leite Silva
USk GOIÂNIA
- Fernando Simon
- Marco Tulio Ribeiro Cunha
- Simone Simões
USk GOIÁS
- Ariane Borges
- Emiliano Freitas
- Lucas Felício
USk INCONFIDENTES OURO PRETO
- André Perdigão
- Marcela Santana
- Vinícius Walter
USk JAÚ-SP
- Jozz (Jorge Otávio Zugliani)
- Eleonora Cantarelli
- João Salinas
USk JOÃO PESSOA
- Felipe Eugênio
- Hélio Júnior
- Jonathan Guedes
- Kleber Johnny
USk JOINVILLE
- Cláudio Santos
- Marianne Medeiros Gomes
- Maria Vitória Oliveira dos Santos
USk JUÍZ DE FORA
- Angélica Gomes
- José Augusto Petrillo
USk LAVRAS - MG
- Giovani Teixeira
USk LONDRINA
- Christian Engholm
- Giulianne Simizu
- Odil Miranda Ribeiro
- Patrick Rocha

USk MARINGÁ
- Daniele Taniguchi
USk MANAUS
- Desiree Fontes Pereira
- Glória Christiani
- Skeffington Silva
- Pablo Cunha
- Isabel Ferreira
- Fernanda Nathália
- Talles Mattos
USk MOGI DAS CRUZES
- Ana Rafful
- Marco Namura
- Christiane Santarelli
USk NATAL
- André Alves
- Eunádia Cavalcante
- Jota Clewton
- Petterson Dantas
USk PETRÓPOLIS
- Natália Kochem Bittencourt
- Bernardo Vieira
USk PARATY
- Fernando Noronha
- Lauro Monteiro
- Ricardo Inke
USk PORTO ALEGRE
- Cíntia Machado
- Verônica Daudt
USk RECIFE
- Marília Matoso
USk RIBEIRÃO PRETO
- Elisa Piani
- Domingos Guimarães
USk RIO DE JANEIRO
- Francisco Leocádio
- Flávio Pessoa
- Marcia Quintela
- Thais Lima Machado Canavezes

USk RIO MAFRA
- Cassiano Tabaliba
- Raquel Zanelatto
USk RIO PRETO
- Cassia Franco Fonseca
USk SALVADOR
- Alejandra Muñoz
- André Lissonger
- Akemi Tahara
- Daniel Paz
- Nei Barreto
- Selmo Jesus
USk SANTOS
- Carlos Roque Barbosa
- Simone Schumacher
USk SÃO CARLOS
- Dany Hladkyi
- Eldes De Paula Oliveira
- Flávio Ricardo
USk SANTO ANDRÉ
- Edward Willian Kronig Wandeur
- Ariadne Louise
- Silvia Regina
USk SÃO LUÍS
- Regina Borba
- Tatyana Medeiros
USk SÃO PAULO
- Fabiana Boiman
- Irmgard Schanner
- Ronaldo Kurita
- Tereza Regina Cordido
USk VALE DO AÇO
- Brécio Pacheco
- Rogério Braga
- Freddy Cosme
USk VITÓRIA
- Alfredo Abel Tessinari
- Geraldo Majella Tardin Rodrigues
- Tarcísio Bahia
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Simpósio internacional USk

2014
Encontros nacionais USk

2017

2016

2018
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Encontros regionais USk
1º Encontro
Urban
Sketchers
Paraná
Santa
Catarina

2017

2019

2º Encontro
Urban
Sketchers
Paraná
Santa
Catarina

2018

2019

2020

2019
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