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CONHECIMENTO E DIVERSÃO

Novos olhares sobre a natureza!

Você já olhou para a natureza, pensando que
poderia criar algo a partir dos seus elementos?
Bridget Beth Collins, também conhecida como

Flora Forager, é uma artista que encontrou uma
forma de utilizar flores e folhas caídas e

desbotadas, dando-lhes nova vida e um novo lar
em suas obras de arte. Todas as suas criações

são feitas de folhas, flores e folhagens colhidas
em torno de seu bairro.



Para ela as flores são como fogos de artifício da natureza, com explosões de cor e 
luz, mas que desaparecem muito rapidamente, e para “preservar” a artista 
transforma esses elementos da natureza em arte, a chamada Arte Botânica.

Mas também há outro artista, talvez você já tenha visto suas obras, o nome dele 
é Andy Goldsworthy que trabalha com elementos da natureza, só que na 
natureza e esta Arte se chama Land Art. Os dois exploram as formas, cores e luz 
em suas obras, registrando-as por meio da fotografia para não se perderem, pois 
se tratam de materiais que se desfazem com a ação do tempo, isto se chama de 
Arte Efêmera.

Quantas novidades, não é mesmo?!

Veja algumas obras dos artistas que te apresentamos.



Obras da artista Flora Forager





Obras do artista Andy Goldsworthy



Obras do artista Andy Goldsworthy



Agora é sua vez...

A ideia é criar uma produção efêmera com elementos da 
natureza.
Colete em sua casa, ou próximo a ela, folhas de árvores, 
gravetos, pedrinhas, sementes e todo tipo de elemento que 
encontrar. Caso seja necessário, você também poderá usar 
grãos que tiver em casa, como feijão, arroz, milho, etc.
Escolha um local bem iluminado, se possível, onde não vente 
e organize todos os elementos que desejar, criando uma 
imagem bem legal!
Depois de pronto, não se esqueça de fotografar e enviar para 
seu professor ou
professora de Arte.



CONHECIMENTO E DIVERSÃO

Brincando de Equilibrar

Observe esta obra de arte acima, The Singing Ringin Tree, uma escultura 
em forma de árvore que produz sons com os sopros dos ventos. Foi 
projetado pelos arquitetos Mike Tonkin e Anna Liu de Tonkin Liu. Essa 
espécie de escultura explora vários sentidos, e nos dá a impressão de que 
os canos de metal que o formam estão equilibrados de tal forma que 
podem cair a qualquer momento.



Vamos conhecer outro artista que trabalha com elementos da 
natureza. O fotógrafo James Brunt também equilibra elementos, 
porém ele utiliza pedras e elementos naturais como folhas, 
conchas e gravetos, e com muita paciência cria suas obras de
arte equilibrando esses elementos.







Agora é sua vez...

Na atividade de hoje você poderá equilibrar vários elementos e objetos. Caso
possua em casa elementos naturais como gravetos e pedras poderá realizar sua
atividade inspirada na obra de James Brunt. Porém, se preferir poderá realizar essa
atividade utilizando objetos que possua em casa, como peça de dominó, cartas de
baralho, lápis de cor, garfos e colheres, tudo que você achar que possa ser
equilibrado.
Procure um lugar bem plano, como o chão ou mesa e mostre como você consegue
equilibrar uma série de objetos.

Será bem divertido!!!

Depois de pronto, fotografe e envie para seu professor ou professora de arte.



CONHECIMENTO E DIVERSÃO

Brincadeira de criança

Sandro Maciel é um artista brasileiro, nascido em 1965, natural de Olinda –
Pernambuco. Possui uma consciência artística bem livre, com a experiência de 
mais
de 30 anos de profissão, capta fragmentos da cultura pernambucana e 
nordestina,
bem como, trazer seu olhar do mundo por meio da janela do seu ateliê.



Seu trabalho é rico no universo lúdico de brincadeiras infantis e 
busca retomar
memórias afetivas da infância.
As cores e o movimento são marcas fortes de seus trabalhos, 
assim como a
representação de cenas do cotidiano, principalmente as 
brincadeiras infantis, como
jogar bolinhas de gude, rodar pião, correr, dançar, brincar de 
roda, entre outras.



Observe algumas de suas obras:







Agora é a sua vez...

Você conhece as brincadeiras representadas nas imagens 
acima? Já brincou de todas elas?

Reparou que em todas as brincadeiras é preciso mais de uma 
pessoa?

Quais brincadeiras você mais gosta de brincar?

Converse com seus familiares sobre as brincadeiras que eles 
faziam quando eram
crianças.



Depois dessa roda de conversa, escolha uma destas brincadeiras 
para representá-la
por meio do desenho, explorando as linhas. Se quiser, pode pintar 
utilizando o
material que tiver, lembre-se de explorar as cores e as formas.
Aproveitando o tema, convide os familiares da sua casa, para 
experimentar a
brincadeira que você desenhou (se quiser faça um pequeno vídeo 
e mande para o
professor).
Depois de pronto, não se esqueça de fotografar e enviar para seu 
professor ou
professora de Arte.



CONHECIMENTO E DIVERSÃO

Embarque nessa!

Paul Klee foi um dos grandes pintores europeus do início do 
século XX, suas obras estão situadas em três importantes 
movimentos artísticos, o surrealismo, o cubismo e o 
expressionismo. Segundo ele "A arte não existe para reproduzir o 
visível, mas para tornar visível o que está além".



Barco em repouso, 1927
Paul Klee



Barcos à vela, 1927
Paul Klee



Paul Klee ao visitar a Tunísia sentiu-se impactado, pois ficou impressionado com a
luminosidade e as cores do país africano, o que o mudou para sempre. Ele era um
desenhista natural que experimentou e acabou explorando profundamente a 
teoria
das cores.

Outro artista que também retratou barco, foi Alfredo Volpi!
Alfredo Volpi nasceu na Itália e quando criança sua família mudou para o Brasil e
foram morar em São Paulo. Começou sua carreira pintando paisagens, marinhas e
personagens que, ao longo dos anos, foram se transformando em composições
estilizadas e geometrizadas presentes no imaginário nacional e internacional até
hoje.
As obras de Volpi se caracterizam pela mistura entre cultura popular e arte 
erudita,
pelas cores iluminadas - preparadas artesanalmente pelo artista.



Barco com Bandeirinhas e Aves, 1950



Agora é sua vez...

Embarque nessa aventura e crie sua própria embarcação.
Primeiro você irá confeccionar um ou mais barquinhos de papel! Se não souber,
pode pedir ajuda para alguém. Depois de prontos, deixe-os do lado, pois será usado
em outro momento.

Agora em outra folha de papel, o que tiver, deverá criar um cenário para este seu
barquinho. Pode ser através de desenho, pintura ou recorte e colagem, solte a
imaginação e crie algo diferente, colorido!
Depois de pronto, cole ou apenas coloque seu barquinho no cenário que criou.
Não se esqueça de fotografar e enviar para seu professor ou professora de Arte.
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