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Olá turminha!

Na aula passada você conheceu um pouco sobre o artista 
Pablo Picasso e fez um desenho cubista, se lembra?

Na aula de hoje vamos fazer um retrato cubista inspirado no 
Pablo Picasso, mas primeiro vamos conhecer alguns retratos 

famosos do artista?



Retratos de Picasso

https://www.pablopicasso.org/the-weeping-woman.jsp

A Mulher que Chora, 1937 por Pablo Picasso

O segredo dos retratos de Picasso está no
fato de os rostos nos mostrarem ao mesmo
a vista frontal e o perfil dos personagens.
Ou seja, são dois rostos em um. Vamos ver
mais retratos do Picasso?

https://www.pablopicasso.org/the-weeping-woman.jsp


Retratos de Picasso
Maya com sua boneca, 1938 por Pablo
Picasso

Podemos notar que os olhos nunca estão
na mesma linha, o olho de Maya está quase
na bochecha.

Picasso não se preocupava em deixar o
trabalho realista, ele gostava de brincar com
cores e formas.

https://www.pablopicasso.org/maya-with-her-doll.jsp

https://www.pablopicasso.org/maya-with-her-doll.jsp


Retratos de Picasso
Dora Maar au Chat, 1941 por Pablo Picasso

Agora que você conheceu alguns retratos de
Picasso, vamos para a atividade?

Na atividade você verá duas sugestões de
vídeo para criar um retrato inspirado no
Picasso.

https://www.pablopicasso.org/dora-maar-au-chat.jsp

https://www.pablopicasso.org/dora-maar-au-chat.jsp


Atividade 
Preparamos um vídeo para vocês, vamos
conferir como ficou a arte? Clique na
imagem ao lado para abrir o vídeo, ou
clique no link abaixo.

Nesta atividade você vai criar 1 retrato
inspirado no Picasso, lembre-se, as artes do
vídeo são apenas exemplos, você pode
trabalhar sua arte da maneira que quiser.

Materiais:

• Revistas

• Papel colorido

• Caderno A3

• Cola e tesoura

Se caso você não tiver revistas, você pode
desenhar, separamos um segundo exemplo
para você, veja o próximo slide.

https://www.youtube.com/watch?v=2q5YdzsjD4k&feature=you
tu.be

https://www.youtube.com/watch?v=2q5YdzsjD4k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2q5YdzsjD4k&feature=youtu.be


Atividade 
Neste segundo exemplo, você verá a
possibilidade de construir um retrato inspirado
no Picasso, mas dessa vez apenas desenhando.

Para assistir ao vídeo, clique na imagem ou no
link abaixo.

ATENÇÃO:

• São dois vídeos para inspiração, mas você
fará apenas 1 atividade ok?

• Você também pode pesquisar na internet
outros modelos de retrato inspirado no
Picasso.

• Não se esqueça de fazer com muito
capricho e atenção, se preferir pode fazer
margem em seu caderno A3.

https://www.youtube.com/watch?v=bc0LBzCIPt8

https://www.youtube.com/watch?v=bc0LBzCIPt8
https://www.youtube.com/watch?v=bc0LBzCIPt8


#fegoemcasa
Agora é sua vez de criar um retrato cubista.

Se quiser, pode postar sua arte com a hashtag #fegoemcasa.

Até a próxima aula! 


