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Conhecimento e Diversão
Atividade 27
Arte dos Cartazes
Você já pensou o quanto é
importante para um evento o
cartaz de divulgação. Você sabia
que existem artistas que se
dedicam especialmente a essa
área?

Hoje iremos conhecer a trabalho do
artista Peter Max. Alemão e de
ascendência judaica. Em 1953 fixou-se
nos Estados Unidos e aí iniciou a sua
formação artística. Suas obras vibrantes
e coloridas fizeram parte do estilo da
arte americana dos anos 60 e 70.

Peter era incrivelmente artístico
desde o momento em que
nasceu, apaixonado pela cor e
sempre em busca de novas
formas de desenhar em tudo,
acreditava que a cor e o som
combinavam. Era apaixonado por
três
coisas:
histórias
em
quadrinhos, filmes e jazz, todos
exclusivamente americanos.

Seus pais tentaram estruturar sua
criatividade matriculando-o em
aulas de Arte depois da escola. Seu
professor o ensinou sobre as cores,
mudando sua maneira de ver o
mundo. Ele se tornou o mais
aplicado aluno do professor e com
o passar dos anos tornou-se um
colorista (um artista habilidoso no
uso e manipulação de cores).

Os talentos artísticos de Peter abrangem a pintura, o desenho, a gravura,
a litografia, a serigrafia, a colagem e a escultura.

Peter extraia de suas viagens e
experiências pelo mundo os elementos,
formas e cores para compor suas artes.
Desenhou diversos cartazes para
importantes eventos de esporte,
música e entretenimento nos Estados
Unidos como: o Grammy Awards,
(festival de música) o logotipo do pavão
da NBC entre 1993 e 2002 (rede de TV
e rádio) e algumas edições da Super
Bowls, (futebol americano) e o cartaz
da Copa do Mundo dos EUA em 1994.

Veja outras obras de Peter Max:

Agora é a sua vez...

Você sabe o que é um cartaz?
Cartaz é um suporte, normalmente em papel para ser fixado de forma
visível em locais públicos. Sua função principal é a de divulgar uma
informação visualmente, mas também pode ser apreciado como uma peça
de valor artístico. Normalmente os cartazes são de tamanhos, maiores
para melhor visualização, e são apresentados na posição vertical.
Agora você irá produzir o seu próprio cartaz!!!

Pense em algum evento de esporte, música, cinema, exposição das produções
artísticas, da sua escola ou outros que você goste, pode ser um evento real ou
fictício. Pense nos elementos que irá desenhar no seu cartaz, pode misturar
imagens, palavras/informações, sinais e números. Pode fazer um estudo antes do
que você irá colocar neste cartaz e assim que decidir que o seu estudo esta como
gostaria, pode finalizar em outro papel e pintar seu cartaz.
Procure uma folha de papel um pouco maior do que a que está habituado a
desenhar. Caso não tenha uma folha maior, pode unir duas folhas (colar, grudar,
grampear). Use os materiais que tiver disponíveis como: canetinhas, caneta
piloto, lápis grafite, giz de cera, giz pastel oleoso e/ou outros.

Solte a imaginação e bom trabalho!!!
Quem sabe não faremos uma exposição dos cartazes... Ficará bem legal!

Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais
• (EF03AR01) Conhecer, identificar e apreciar o desenho e a pintura como modalidades das artes visuais
tradicionais e contemporâneas, presentes na cultura nacional cultivando a percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e ampliar se repertório imagético.
• (EF15AR02) Conhecer, reconhecer e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma,
espaço, movimento, gestualidade, cor, textura, volume e composição) em suas produções, nas produções dos
colegas e das imagens apresentadas.
• (EF01AR04) Experimentar o desenho e a pintura, fazendo uso sustentável de diversos materiais, instrumentos
e suportes convencionais e não convencionais em suas produções.
• (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual explorando diferentes espaços da
escola e da comunidade.
• (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais.

Conhecimento e Diversão
Atividade 28
A arte das capas dos álbuns
Você sabia que antigamente as músicas eram
gravadas e tocadas em disco de vinil?
Você já viu pessoalmente um disco e/ou um
aparelho de toca disco, comente um pouquinho
sobre esse assunto com o seu professor(a) de
arte.
Agora vamos conhecer um movimento artístico
e musical brasileiro chamado Tropicalismo.
Observe a capa do disco que lançou
esse movimento:

O Tropicalismo surgiu no final dos anos 60 como um movimento artístico,
envolvendo o cinema, artes plásticas e principalmente a música. Originouse da cultura pop nacional e estrangeira. Na moda utilizavam estampas
florais em tons tropicais que traziam frescor, alegria e leveza.

O Tropicalismo apresenta uma
forte ligação com as artes visuais,
tratando a capa do disco como um
elemento de importância igual às
músicas, sua função supera a de
uma embalagem ou de um meio
de divulgação, ela é uma extensão
de todo o trabalho do disco.
Observe abaixo a capa de um disco
da atualidade da banda Gragoatá.

As cores e formas do tropicalismo aparecem até os dias de hoje
tanto nas artes plásticas, quanto nas músicas da atualidade, como
no caso da banda Gragoatá, formada em Niterói (RJ), que estreou
em 2017 seu primeiro álbum com influências indie (termo usado a
partir da abreviação da palavra independente em inglês independent, que nomeou o estilo de Bandas que realizam
trabalho independente) e tropicalistas.
Segue o link para apreciação da música “Água” da Banda Gragoatá.
https://www.youtube.com/watch?v=wZoye3HAJVI

Por falar em música que tal a gente conhecer algumas histórias por trás das capas
dos discos antigos?
Segundo o músico João Ricardo para fazer a
foto dessa capa da banda Secos e
Molhados, os integrantes sentaram em
cima de tijolos, com a cabeça sobre a mesa
com os mantimentos que eles mesmos
compraram no supermercado.
A toalha foi improvisada e a mesa tinha
sido serrada por eles mesmos, para caber
as cabeças. E, assim, ficaram a madrugada
toda sentados esperando que a foto ficasse
ideal.

Para fazer a capa de Calango de
1994, segundo álbum da banda
mineira Skank, o baixista do grupo
Lelo Zaneti vestiu uma fantasia
totalmente reciclável criada pelo
artista plástico Ilson Lorca.
A roupa tinha sido idealizada para
comemorar a Copa do Mundo e
chamou a atenção do empresário,
Fernando Furtado. Segundo a banda,
a figura é um misto de “pacato
cidadão” com “homem calango”,
uma alusão às músicas do disco.

Agora é a sua vez...
Crie por meio de um desenho a capa de um disco, pense na ideia que
você quer transmitir e inclua os nomes de músicas que você gosta.
Pense no nome para esse álbum.
•
•
•
•
•

É um disco de uma banda?
De um cantor solo?
De uma dupla ou de músicas instrumentais?
Quais cores serão predominantes?
E as formas serão figurativas ou abstratas?

Você irá precisar de uma folha de papel no formato quadrado, caso
necessário, peça ajuda ao professor para extrair um quadrado do papel
A4 (por exemplo) ou folha de seu caderno, se você estiver na sua casa,
peça ajuda de um responsável. Use os materiais que tiver disponível
para realizar seu desenho e ao pintar, pense nas cores que irá usar e a
ideia que gostaria de passar com as cores escolhidas.
Ficará bem bacana!!!

Quem estiver realizando a atividade em casa, não se esqueça de levar
na semana seguinte para seu professor ou professora de arte.

Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais
• (EF03AR01) Conhecer, identificar e apreciar o desenho e a pintura como modalidades das artes visuais
tradicionais e contemporâneas, presentes na cultura nacional cultivando a percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e ampliar se repertório imagético.
• (EF15AR02) Conhecer, reconhecer e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma,
espaço, movimento, gestualidade, cor, textura, volume e composição) em suas produções, nas produções dos
colegas e das imagens apresentadas.
• (EF01AR04) Experimentar o desenho e a pintura, fazendo uso sustentável de diversos materiais, instrumentos
e suportes convencionais e não convencionais em suas produções.
• (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual explorando diferentes espaços da
escola e da comunidade.
• (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais.

Conhecimento e Diversão
Atividade 29
A arte de camuflar – Parte 1
Hoje vamos conhecer o trabalho
da artista plástica Adriana Woll!
Adriana Woll nasceu em 1972 na
cidade de São Paulo. É uma
observadora que coleciona suas
ideias em viagens pelo mundo e
representa em suas obras as
histórias por detrás das imagens.

Desde que se formou na
Escola Panamericana de
Arte de São Paulo, vem
explorando
diversos
estilos e técnicas para
expressar o resultado
de suas observações da
melhor forma possível.

Os títulos de suas obras
oferecem ao espectador
uma opção de ver e
perceber
de
forma
diferente do que foi visto
pela primeira vez. Adriana
Woll se identifica com
temas que são tipicamente
brasileiros, como nas obras
"Salve a Amazônia” e “Não
coma churrasco hoje" que
são de cores vibrantes,
cheias
de
contrastes,
abordagens políticas e
reflexivas.

Salve a Amazônia

Não coma churrasco hoje

Agora é a sua vez...

Que tal criarmos um desenho de camuflagem como o trabalho da
artista Adriana Woll?
O professor irá organizar e estipular o lugar externo (pátio, quadra,
jardim, outros) em que a turma ficará para realizar esta atividade.
Para isso você irá escolher uma parte do espaço externo para
realizar seu desenho de observação.
Iremos realizar esse trabalho em duas etapas.

• 1ª Etapa - Para realizar esse desenho você irá precisar de uma
prancheta ou um caderno para apoiar a folha de papel. Faça o seu
desenho de observação utilizando apenas o lápis grafite, busque
fazer linhas bem fraquinhas, ou seja, com menos pressão do lápis
no papel realizando um esboço.
Depois de terminar, guarde cuidadosamente sua produção para ser
utilizada na 2ª etapa.
Para quem estiver em casa, deverá escolher um espaço da casa para
realizar seu desenho de observação.
Vamos lá, você consegue!!!

Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais
• (EF03AR01) Conhecer, identificar e apreciar o desenho como modalidade das artes visuais tradicionais e
contemporâneas, presentes na cultura nacional cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de
simbolizar e ampliar se repertório imagético.
• (EF15AR02) Conhecer, reconhecer e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma,
espaço, movimento, gestualidade, cor, textura, volume e composição) em suas produções, nas produções dos
colegas e das imagens apresentadas.
• (EF01AR04) Experimentar o desenho fazendo uso sustentável de diversos materiais, instrumentos e suportes
convencionais e não convencionais em suas produções.
• (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual explorando diferentes espaços da
escola e da comunidade.
• (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais.

Conhecimento e Diversão
Atividade 30
Como vimos na atividade anterior, as
principais obras de Adriana Woll,
transitam entre os estilos figurativo e
abstrato, como se a artista buscasse
“camuflar” com seus “espirais” os
retratos, objetos, alimentos, paisagens e
outras representações.
A artista conta em uma entrevista, que
assim como o movimento do tropicalismo
buscava esconder suas ideias do regime
opressor da época, ela também esconde
imagens por trás de suas cores e formas.

A arte de camuflar – Parte 2

• Você consegue perceber a cabeça de um animal nessa imagem?

• Quais figuras você consegue identificar nas imagens acima?

Agora é a sua vez...
Você se lembra daquele desenho de observação feito apenas com linhas
realizado no espaço externo da escola ou da sua casa?
Agora iremos realizar a segunda etapa dessa produção dentro da sala de aula ou
de sua casa. Para isso, selecione os materiais para pintar o seu desenho como:
lápis de cor, canetinha, giz de cera, giz pastel e outros.
Você irá pegar o desenho de observação que realizou na aula anterior e agora,
solte a imaginação crie outras linhas curvas e espirais, bem “fraquinhas”, sobre
seu esboço, só para auxiliar a pintura da “camuflagem” que você irá produzir. E
por último, escolha apenas três cores para preencher, colorir e camuflar o seu
desenho, lembrando que também poderá deixar o branco do papel como uma
quarta cor para sua produção.
Mãos à obra e bom trabalho!!!

Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais
• (EF03AR01) Conhecer, identificar e apreciar o desenho e a pintura como modalidades das artes visuais
tradicionais e contemporâneas, presentes na cultura nacional cultivando a percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e ampliar se repertório imagético.
• (EF15AR02) Conhecer, reconhecer e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma,
espaço, movimento, gestualidade, cor, textura, volume e composição) em suas produções, nas produções dos
colegas e das imagens apresentadas.
• (EF01AR04) Experimentar o desenho e a pintura fazendo uso sustentável de diversos materiais, instrumentos e
suportes convencionais e não convencionais em suas produções.
• (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual explorando diferentes espaços da
escola e da comunidade.
• (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais.

