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

Hoxe  traemos  aquí  a  un  artísta  contemporáneo  español  fundamental  e  diferente  no  mundo  da
fotografía  CHEMA MADOZ. As súas composicións son sinxelas de execución pero o trasfondo
das súas fotografías é poético, polisémico (múltiples significados), aberto, asociativo, paradóxico,
imaxinativo, fainos plantexar unha realidade diferente, dálle a volta a cotidianidade dos obxectos e
as súas asociacións para transmitirnos sensacións e outras formas de “VER” de “PENSAR”

Tamén traemos  aquí,  para un primeiro achegamento,   unha técnica que reune a capacidade de
enfrontar “obxectos” de “Mixturar imaxes dispares” de “confrontalas con palabras” de “contrapoñer
nun mesmo espacio e facer dialogar imaxes distintas que se compenetran”, para adquirir un “NOVO
SIGNIFICADO” moitas veces intuitivo e que se nos escapa; é unha técnica e un proceso que nos
permite “O DIFERENTE” o “INSÓLITO”. Esta tácnica-procedemento é de carácter físico e mental:
O COLLAGE.

TAREFAS

• Visualizar o seguinte enlace á obra de CHEMA MADOZ, lede a súa biografía e mirade con
detemento as súas fotografías para poder entender o seu proceso creativo e de elaboración de
imaxes. Cos elemenos que teñades na casa tentade facer 5 fotografías “A MANEIRA DE
CHEMA MADOZ”, pero vosas sen copiar o autor. Fixádevos ben que son sinxelas, pulcras,
ben sacadas, non hai elementos ou “ruido de fondo” máis que os obxectos nos que centra a
atención. Moitas veces nolos presenta aillados sobre un fondo neutro. Tentade compoñer “A
MANEIRA DE” estudiade e visualzade moitas das súas imaxes.

http://www.chemamadoz.com/ 

• Inda que se trata dunha técnica que xa empregáchedes seguro en anteriores etapas como se
trata dun primeiro contacto co collage, este ano xa con outra perspectiva, deixovos un enlace
a unha web na que podedes visualizar  un pouco máis  detido,  diversas  obras de artistas
relevantes ademáis de algúns exemplos que colgo abaixo na páxina. No exercicio pídese a
maiores que busquedes máis información na web para empaparvos máis sobre o tema e que
realicedes  2  composicións  con  collage  en  formato  A4.  Lembrade  que  se  trata  de
xustaposicións de imaxes diferentes, recortes, debuxos, obxectos e que a composición de
como resultado un todo unificado. Sede conscientes das diferentes escalas e os obxectos e a
disposición que adquiren na composición. Son consciente dos recursos limitados que tedes
na casa pero intentádeo con recortes de revistas,  debuxos vosos,  fotografías,  papeis que
atopedes, etc...

https://historia-arte.com/tecnicas/collage 

http://www.chemamadoz.com/
https://historia-arte.com/tecnicas/collage
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