


CONHECIMENTO E DIVERSÃO

VAMOS RELEMBRAR?

Neste primeiro semestre conhecemos e fizemos muitas coisas em Arte.
Vamos relembrar um pouco?

No quadro abaixo, você deverá registrar através do desenho, duas atividades que mais
gostou, depois escrever o nome do artista e/ou compositor e/ou nome da atividade e porque
lhes chamaram a atenção. Pode pedir ajuda de alguém para escrever se precisar.

Se você não pôde estar presente, que tal desenhar e escrever sobre o que gostaria de
aprender nas aulas de Arte?!



DESENHO 01

Nome do Artista e/ou Compositor e/ou nome da Atividade

Porque gostou?



DESENHO 02

Nome do Artista e/ou Compositor e/ou nome da Atividade

Porque gostou?



CONHECIMENTO E DIVERSÃO

Um Outro Olhar!



Romuald Hazoulme nasceu em Porto Príncipe, República do Benin, país localizado à África
Ocidental em 1962. Suas obras exploram diversas formas de arte, desde a fotografia até as
instalações. Seu reconhecimento internacional veio com a série de máscaras feitas de galões
plásticos. Esses galões em Benim, são usados com frequência para transportar arroz até a fronteira
com a Nigéria, o qual depois é trocado no mercado negro por gasolina.

Essas obras têm formatos que remetem às formas de máscaras tradicionais da África do Oeste e
são inspiradas nos mitos e tradições de sua terra natal e denunciam as más condições de vida e a
falta de proteção dos habitantes da África.



É admirável a criatividade do artista Romuald Hazoulme, e como ele explora as múltiplas
possibilidades de se criar diferentes expressões utilizando diversos tipos de garrafas de
plástico.

Veja agora outros trabalhos do artista:









Agora é a sua vez...

Você irá confeccionar uma produção que represente uma máscara, explorando os materiais e
embalagens do dia a dia.
Para a realização desta atividade, será preciso coletar alguns materiais, como: garrafas
plásticas (dê preferência as que possuem alça), embalagem de água sanitária, de
desinfetante, amaciante, sabão líquido, de óleo, de suco, outros (não se esqueça de lavar
bem, antes de usar) e retalhos de tecido, papel, tesoura, cola, fita adesiva, tampinhas, fitas,
barbantes, canetinhas. Pense nos detalhes e acessórios da sua representação, se precisar
cortar a garrafa peça a ajuda de um adulto.

Capriche na foto e mande para o seu professor ou professora de arte.

Vai ficar muito divertido!!!


