
Departamento de Artes Plásticas                                                                                                   21-05-2020

4º A ESO EXERCICIOS A DESENVOLVER DURANTEOS DÍAS
SINALADOS POR EDUCACIÓN COMO DE NON ASISTENCIA Ó
CENTRO POLO CORONAVIRUS

Neste  tema  investigaremos  sobre  un  movemento  artístico  dos  anos  60  –  70  do século  pasado
denominado LAND ART tamén chamado   EARTH ART ou EARTHWORK. Os artístas do Land
Art traballan coa paisaxe e cos elementos da paisaxe como fonte das súas reflexións conceptuais e
creacións  plásticas.  Cada  artísta  traballa  dunha  maneira  particular  e  entre  sí  ainda  que  as
produccións  teñen  carácterísticas  comúns  en  realidade  veredes  que  os  traballos  e  os  enfoques
artísticos  son  moi  diferentes.  Traballaban  no  exterior,  desertos,  montañas,  rios,  camiños,  e
normalmente a súa obra era perecedera; fotografaban, facían películas e videos e anotacións escritas
dos seus rexistros que expoñían logo nas galerías de arte. Este movemento artístico tivo un grande
impacto xa que era a primeira vez que a “obra” como tal en si mesma se expoñía ó aire libre en
lugares alonxados da mirada do público.

EXERCICIO:

Investigade sobre este movemento artístico, non vos limitedes a consultar a wikipedia (que tamén),
visualizade  obra  dos  artístas  que  pertencen  a  este  movemento,  consultade  as  súas  biografías,
alomenos dos que ó final deste post teredes que facer un traballo plástico, empapádevos co tema.

• Realizar  unha documento-presentación  en IMPRESS ou POWERPOINT sobre o LAND
ART no que se recolla como mínimo o seguinte:

- Breve historia do movemento (Resumido-sintético).
- Carácterísticas máis salientables deste movemento.
- Artistas do movemento e artistas actuais influidos na súa obra por este movemento.
- Escolla de imaxes (as que máis vos interesen de cada artísta) Breve reflexión da escolla.
- Opinión persoal e valoración do movemento e traballo destes artístas.

Realizar unha obra plástica propia na túa contorna Á MANEIRA DE un destes artístas que poño a
continuación e fotografala. Podedes facer máis dunha obra, ou se a obra require dun proceso no
tempo  facer  varias  fotografías.  Falade  entre  vos  e  elexide  e  repartide  os  artístas  cos  que
traballaredes de tal maneira que todos os que poño estén representados.

ARTÍSTAS COS QUE TRABALLAR:

- Robert Smithson         - Andy Goldworsthy
- Ana Mendieta              - Richard Long
- Nills Udo                     - Christo y Jeanne Claude
- Walter de María             - Michael Heizer
- Hamish Fulton

En Pontevedra podedes ver a ILLA DAS ESCULTURAS, traballos de Land Art  e Arte da Paisaxe.
Exposición permanente ó aire libre na beira do Río Lérez.

http://www.pazodacultura.org/es-ES/illa/esculturas.aspx 
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