Realize o desafio!

ARTE

Limites que
impulsionam a
arte
Visão indireta

M A P A
M E N T
A L

Batuqueiros do
silêncio

CLIQUE AQUI!

1 - Evgen Bavcar

2 - Olhar sensível

- Conhecer o artista Evgen Bavcar
que lida com seus limites de
maneira criativa.
- Identificar as técnicas fotográficas
diferenciadas do fotógrafo.
- Compreender seu processo de
criação.

- Aprender que cada indivíduo tem uma
forma única de perceber o mundo
e se expressar por meio da arte.
- Conhecer o trabalho do fotógrafo Teco
Barbero e do pintor John Bramblitt.
- Perceber os sentidos através de
experiências simples.

4 - Escutas diferentes

Surdodum

Complete as "palavras cruzadas"
utilizando as informações a seguir.

- Descobrir um pouco sobre o universo de
pessoas com limitações auditivas.
- Conhecer artistas que foram exemplos
de superação no mundo da arte.

Teco Barbero

John Bramblitt

3 - Percepção sonora
- Perceber o som não só pelo sentido da
audição, mas também pela vibração no
corpo.
- Reconhecer a importância do trabalho
da exímia percussionista Evelyn Glennie.
- Exercitar a percepção sonora, a partir
do exercício proposto.

ESCUTE O
CONTEÚDO

REVISÃO

Vibrações por
todo corpo

Evelyn Glennie

ARTE

F I C H A
T É C N I
C A
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