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MEDIA DIGITAIS
media em casa #10

 

Por todo o mundo, nestes tempos de COVID-19, muitos museus têm
disponibilizado coleções para acesso online e sugerido diversas
atividades que convidam a interagir com obras de arte no espaço
virtual. Desta vez, propomos a participação numa destas experiências
de aproximação digital à arte. O objetivo é perceber como os media
alteram (ou não) as nossas perceções e interações com as obras,
observando, mas também criando.

 

Como te sentes a contemplar a obra através de um ecrã: mais conectado e
próximo ou mais distante e desinteressado? Porquê?
Que mensagens e sensações ela te transmite?
Quais as cores e formas dominantes? O que achas que elas representam?
A experiência é a mesma de contemplar a obra presencialmente? O que é
igual e o que difere?

Acede a uma coleção de arte disponível online (ver anexo com sugestões) e
escolhe uma obra do teu agrado. Reflete sobre ela de uma forma crítica,
tendo por base as seguintes questões:

Faz um desenho, colagem, pintura ou outra representação da obra escolhida
(ver no anexo exemplos que podem servir de inspiração) e partilha-a nas
redes sociais.

 

 
Os anexos com as listas de sugestões e links de museus com coleções
online, bem como com referências para a atividade de recriação da obra
estão disponíveis em:
 
http://milobs.pt/recurso/uma-aproximacao-a-arte-atraves-dos-media-
digitais/
 
 
Podes partilhar o resultado desta atividade para: milobs@ics.uminho.pt
 
 

 

Alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário.

Estimular as crianças a navegarem num ambiente digital menos comum e
a familiarizarem-se com ele; 
Promover o pensamento crítico não apenas sobre as artes, mas também
sobre os impactos que a mediação tecnológica pode ter no conteúdo e na
forma como nos relacionamos com ele;
Incentivar a criação e partilha, numa rede social, de um trabalho criativo,
desenvolvendo perceções sobre as funcionalidades e interações no
ambiente digital.

 
  Objetivos:
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