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A arte do imaginário

O que será que esta acontecendo nesta cena? É possível?



A obra acima é do artista Marc Chagall.
Marc Chagall nasceu na Rússia em 1887 e foi um dos pintores mais 
importantes do Surrealismo. Suas obras apresentam, de forma poética, a 
beleza do cotidiano entre a realidade e a fantasia.
Era o mais velho de nove irmãos e desde criança mostrou grande interesse 
pelo desenho. Iniciou suas atividades artísticas em sua aldeia natal, no 
ateliê de um pintor de retratos.
Marc Chagall misturava vários estilos em suas pinturas, como cores não 
reais aos temas que pintava, formas geométricas e imagens surreais que 
lembravam os sonhos.



Observe mais algumas de suas obras.



Conheça agora outro artista que pintava temas surreais!

Ele se chama René François Ghislain Magritte.

René Magritte foi um pintor surrealista belga e é considerado
um dos principais artistas plásticos do Surrealismo. É conhecido
pelas obras provocadoras, onde retratava objetos em contextos
inesperados, de imagens bem-humoradas, divertidas e que
desafiam as percepções dos observadores, pois não tem relação
com a realidade.





Agora é a sua vez...

Os dois artistas trabalharam com temas diferentes do que
acontece na realidade.

Seu desafio será criar um desenho, de uma cena

fantástica, em que coisas impossíveis possam estar
acontecendo... Tudo é possível neste momento.

Depois de desenhar, deverá pintar explorando as cores
vivas. Pode utilizar o material que tiver em casa.

Vamos lá, vai ficar bem maluco!!!

Depois de pronto, não se esqueça de fotografar e enviar
para seu professor ou professora de Arte.



CONHECIMENTO E DIVERSÃO

Animais Fantásticos

Evgeny Hontor é um artista russo que confecciona esculturas de 
animais fantásticos.
O artista começou a esculpir em 2006 e criou sua própria loja 
em 2012 para vender suas obras.



Evgeny modela suas incríveis esculturas em argila aveludada
que destacam-se pelo estilo único e com detalhes minúsculos,
redemoinhos e outras texturas que foi aperfeiçoado por 6 anos.
“... Você pode se deixar levar e explorar novas oportunidades. É
uma filosofia de vida – para criar.” Diz o artista ao falar de suas
obras.
Suas esculturas parecem sair direto de um mundo mágico e de
conto de fadas.





Temos também a artista Niki de Saint Phalle, que também representou temas
fantásticos. Ela foi uma escultora, pintora e cineasta francesa e distinguiu-se
por criar um mundo de cores puras, brincar com a cor, com a luz, com o
espaço, com os materiais, destacando-se ainda pelo uso da técnica do papel
machê.

Niki começou a usar a sua arte para dar destaque às figuras femininas e o seu
pensamento em relação à posição da mulher na sociedade.

Os temas da sua arte representam por vezes, outros temas: a mitologia, as
cartas de Tarot, as Noivas, os Altares, os Arcanjos, representados na maioria
das vezes em esculturas monumentais. Os monstros e outras criaturas
fantásticas também estavam entre os temas das suas obras.









Agora é a sua vez...

Na atividade de hoje você deverá criar animais fantásticos, ou seja, espécies
novas de animais.
Para isso use a imaginação e solte a criatividade, assim como Evgeny Hontor e
Niki de Saint Phalle fizeram em suas esculturas, você poderá colocar
características de uma espécie em outra, criando uma nova espécie de animal.
Esta atividade poderá ser realizada com massa de modelar ou argila caso tenha
em casa.
Se não tiver, não tem problema, poderá realizar essa atividade através de
desenho e pintura, usando o material que tiver. Mas terá um desfio! Deverá
fazer em um suporte (folha de papel, cartolina ou tampa de caixa de sapato)
no formato retangular panorâmico ou seja, na horizontal cortada ao meio,
pode ser com a folha deitada ou de pé.



CONHECIMENTO E DIVERSÃO

Brincando com o Giz

“Desenho toda calçada
Acaba o giz, tem tijolo de construção
Eu rabisco o Sol
Que a chuva apagou...”

Trecho da música “Giz” composta por Renato Russo, Marcelo Bonfá e 
Dado Villa-Lobos. Renato Russo foi um cantor e compositor famoso 
por grandes sucessos como “Que país é este”, “Será” e “Pais e filhos”, 
que junto a sua banda Legião Urbana vendeu mais de 14 milhões de 
cópias. A canção “Giz” foi lançada em 1993 e faz parte do sexto 
álbum da banda, chamado O Descobrimento do Brasil.



Renato dizia que esta era sua música preferida, pois lembrava de um tempo
em que as coisas eram mais simples e felizes, de quando brincava de
desenhar na calçada com pedaços de tijolo de construção como se fosse um
giz, e o chão suas folhas de papel.

Segue o link para você escutar a música. A letra está logo em seguida para
quem quiser acompanhar.



E mesmo sem te ver
Acho até que estou indo bem
Só apareço, por assim dizer
Quando convém aparecer

Ou quando quero
Quando quero

Desenho toda a calçada
Acaba o giz, tem tijolo de construção
Eu rabisco o sol
Que a chuva apagou

Quero que saibas que me lembro
Queria até que pudesses me ver
És parte ainda do que me faz forte
E, pra ser honesto só um pouquinho infeliz

Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem
Tudo bem, tudo bem, tudo bem

Lá vem, lá vem, lá vem de novo
Acho que estou gostando de alguém
E é de ti
Que não me esquecerei

Quando quero
(Tudo bem, tudo bem, tudo bem)
Quando quero
(Tudo bem, tudo bem, tudo bem)
Quando quero
Eu rabisco o sol que a chuva apagou
Quando quero
Acho que estou gostando de alguém

Giz – Legião Urbana

https://www.youtube.com/watch?v=P-9O5bkosQ8&list=RDP-9O5bkosQ8&start_radio=1

Preste atenção na letra da música:



Agora é sua vez...

A ideia desta atividade é criar uma produção utilizando elementos
simples, resgatando um tempo em que não havia tanta tecnologia,
quando as crianças brincavam e desenhavam sem o auxílio de materiais
artísticos, da internet ou de computadores.
Na atividade de hoje você vai usar o chão como suporte e os materiais
para fazer seu desenho podem ser coisas “simples”, como pedra, terra,
pedaços de tijolos, carvão ou pedaços de gesso.
Renato Russo em sua música falava de alguém que gostava muito. E
você, do que ou de quem gosta? Já pensou? Agora você irá desenhar
utilizando os materiais que conseguiu e você deverá fazer parte de seu
desenho.

Vamos lá! Será divertido!



Depois de pronto seu trabalho, fotografe e envie para seu
professor ou professora de arte!
Se quiser também, pode pedir para alguém fotografar o processo,
enquanto você desenha.





CONHECIMENTO E DIVERSÃO

Desenhando com a tesoura

Hoje vamos conhecer dois artistas famosos por seus trabalhos com
recorte e colagem!

Morgana Wallace mora em Columbia Britânica no Canadá, ela começou a 
fazer recortes e colagens na faculdade e se apaixonou pela textura das 
composições dos papeis cortados, especialmente amostras de papel de 
parede. Atualmente, seu trabalho gira em torno de heroínas femininas e 
personagens místicos de contos e lendas. Em seus trabalhos costuma usar 
diversos tipos de papel, de diferentes texturas, como linho japonês, 
papel-cartão, papel canson, além de colori-los com aquarela, guache e 
lápis de cor para criar profundidade e sombras.



Suas colagens são tão detalhadas que parecem estar prestes a

começar a se mover, possuem detalhes, como rodopios e voltas que
imitam o vento ou a água.

“Na verdade, nunca planejo nada”, diz ela. "Simplesmente acontece”,

ao recortar seus trabalhos, “como eu não viajo muito, é uma maneira

de explorar ou de ir para outro lugar, mesmo que seja feito de papel",
diz ela.

É uma maneira que a artista encontrou de se manter conectada com
sua infância, suas memórias e sua magia.



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.







Outro artista que também explorou o uso do papel, foi Henri Matisse
que nasceu na França em 1869, foi desenhista, gravurista e escultor, 
ele usava formas curvas e cores variadas em seus trabalhos. Foi 
Matisse que por volta de 1941 inventou a técnica do “desenho com 
tesoura”. Ele também pintava seus papeis para depois recortá-los e 
usar em suas criações.







Agora é sua vez...

Na atividade de hoje vamos criar personagens de papel!

O desafio é no lugar do lápis usar direto a tesoura, caso não tenha tesoura, poderá

cortar com as mãos, com régua ou outro material que não seja perigoso para você.

Para esta atividade você poderá utilizar diferentes tipos de papel, como jornal,
revistas, folhetos de propagandas, sulfite, folha de caderno, o que tiver em casa.

Escolha um tema e recorte um ou vários personagens e elementos do seu trabalho.

Agora você irá precisar de um suporte QUADRADO para montar seu trabalho, pode
ser outra folha lisa, tampa de caixa de sapato ou outro material que tiver.

Ao montar seu trabalho, poderá colar, se tiver cola ou colocar seus recortes lado a
lado, sobrepor e se utilizar folhas em branco, pode colorir.

Depois de montado seu trabalho e quando achar que está do jeito que gostou,

fotografe e envie para seu professor ou professora de Arte.
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