
 

REPARTINDO ARTE. VERSIÓN AGUALADA 

Non podemos ir a Corme a devolver a visita aos nosos compañeiros e 
compañeiras, pero si que podemos sumarnos a unha actividade que se está 
realizando alí. 

En Corme están a realizar pequenas obras de arte, imos intentar facer o 
mesmo que eles, para poder facer unha exposición no cole...e quen sabe se 
nun futuro ir a Corme a pintar de verdade unha gran obra de Arte Liberada ! 

Engadimos a explicación que deixou a profe Cristina de Corme de toda a 
actividade, lede atentamente... 

IMOS FALAR DE ARTE… 

A proposta que vos ofrecemos ten como protagonista ao artista minimalista de 
mediados do século XX SOL LEWITT 

 

Destaca a metodoloxía empregada para a realización das súas obras en 
MUROS. Cos seus proxectos de WALL DRAWING ou PINTURAS EN 
MUROS o artista pon o foco no proceso creativo, onde as ideas prevalecen 
sobre a materialidade. 

 

LEWITT daba unhas instrucións pechadas sobre como tiña que ser unha obra 
en concreto, ofrecía indicacións sobre anchura e altura, cores a empregar, tipo 
e número de liñas, figuras xeométricas etc… 

Entón, tendo esas INDICACIÓNS FIXAS, era a propia galería de arte a que 
se encargaba de contratar a artistas locais para que interpretaran esas 
INDICACIÓNS. 



 

O que vos propoñemos é o seguinte: 

1) Ímos darvos unhas instrucións sobre como realizar a nosa obra de arte 
liberada: 

O soporte que empregaremos será un folio ou similar en tamaño A4 (aproximado). Pode 
ser un cartón, unha cartolina, etc. 

O fondo será monocromático (unha soa cor). 

Ten que ter 5 medias lúas , 5 triángulos e liñas rectas de 10 cm. 

As cores para as figuras e as liñas serán amarelo, vermello, laranxa e verde. Calqueira 
material vale para colorear. 

2) Cada un e cada unha, na súa casa será a encargada de interpretar aproposta. 

Moi importante…Toda obra artística queda mellor asinada… Así recoñécese 
quen é a autora ou autor do traballo. Non esquezades asinar o voso traballo!  

Aquí tedes unha boa mostra feita polo profe Diego! 

 

Como aínda non podedes ir ao cole e queremos expor os vosos traballo imos 
facer o seguinte: unha vez que teñades feita a vosa obra podedes enviar unha 
fotografía ao correo do  noso orientador diego.saínza@edu.xunta.gal  

Según vaiamos recibindo as propostas irémolas expondo nunha parede do 
cole. 

Desta meneira os dous coles, dunha maneira “virtual” realizaremos unha 
actividade conxunta…. 

 

Eso sí a visita a Corme… queda pendiente..!!! 



No seguinte enlace podedes ver a explicación completa, e ademais acceder a 
un montón de propostas da profe Cristina. 

https://movemonosnasforcadas.wordpress.com/2020/05/05/xogo-e-arte-
liberado/ 

 


