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1º ROTEIRO SEMANAL DE ARTE

CAPÍTULO 1 – ARTE E SUAS LINGUAGENS

I) Indicação de leitura: Textos das páginas 7,8,9,10

II) Seguem algumas sugestões de vídeo aula sobre a Linguagem visual e Arte Moderna:

https://youtu.be/FSYAGZKpSvY

III) Ao final dessas atividades, façam o exercício em anexo.

CAPÍTULO 2 – ARTE MODERNA

I) Indicação de leitura: Textos das paginas 20,21,22,23,24,25.

II) OBS: o vídeo anexado no capítulo 1 também fala da ARTE MODERNA.

III) Ao final dessas atividades, façam o exercício em anexo.
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REVISÃO DE ARTE

01 Cite quatro elementos estruturais das Artes Visuais?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

02 Que característica tem os elementos estruturais em uma composição artística?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

03 A colagem, outra técnica possível, é antiga, só passou a ser reconhecida na arte a partir do

século XIX. Como se chamava o movimento artístico que reconheceu a colagem como uma

técnica na arte?

Colagem, Fruta e copo – George Braque Colagem, Ícaro – Henri Matisse

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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04 Digam três expressões artísticas das artes visuais.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

05 Quais são as linguagens da Arte?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

06 Que temas os artistas da pintura Romântica e da Realista retratavam em suas obras?

Liberdade guiando o povo, Eugène Delacroix.                           Moça peneirando trigo, Gustave Courbet .

Obra do Romantismo) (Obra do Realismo)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

07Monet, representava em suas obras os efeitos de luz sobre objetos e as variações provocadas

nas cores da natureza. Que importante movimento artístico Monet é considerado o criador?

Impressão nascer do Sol, Claude Monet

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



08 No início do século XX, surgiram na Europa, às chamadas Vanguardas Artísticas. As

Vanguardas propuseram uma grande variedade de estilo artístico, mas todos tinham em

comum o rompimento com o modelo clássico.  Dê dois exemplos de movimentos artísticos

que surgiram com as Vanguardas.
_________________________________________________________________________________

09 Explique a importância da Semana de Arte Moderna, ocorrida no Brasil, São Paulo, em 1922.

Abaporu, de Tarsila do Amaral

Referência da Arte Moderna brasileira

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

10 O Surrealismo, foi um movimento da Vanguarda artística. Suas obras representavam aquilo

que estava fora da razão, do inexistente, fazia parte dos nossos sonhos. Salvador Dali foi o

grande artista desse movimento.

Observa a obra Surrealista abaixo:

Surrealismo, Salvador Dali.

Usando a imagem como inspiração, crie uma obra Surrealista, com elementos do sonho, que

não fazem parte da nossa realidade.


