
FEM UNA OBRA D’ART DIGITAL

La creació depèn d’una idea inicial, una imatge amb la qual es vol expressar o
transmetre  un  sentiment,  una  emoció,  un  pensament,  sigui  real  o  sigui
abstracte  i  per  això  haureu  de  mirar  dintre  vostre  o  al  vostre  voltant,
esperant que la idea es formi o captant-la en un instant.

La creació depèn també d’un resultat  final,  que no té perquè ser  el  que
havien  imaginat.  La  realització  de  l’obra  serà  el  resultat  d’un  procés
reiteratiu d’assaig i error que requereix tota la perseverança de l’autor.

La millor manera de saber que volem arribar a aconseguir és mostrant uns
exemples d’obres d’art digital d’artistes reconeguts. 

David Hockney

http://www.hockneypictures.com/computer_drawings/cd_prints_A01.php

Green Valley, 2008
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Miao Xiaochun
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Andy Warhol
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John Baldessari
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Cui Xiuwen

http://www.cuixiuwen.com/EnWorks.aspx?type=type

Si ja us heu fet una idea del que és l’art digital... comencem les activitats que ens
portaran a la creació d’una obra d’art digital pròpia.

1. Fes  cerques  d’art  digital i  escull  un  màxim  de  3  obres  que  t’agradin  molt.
Comenta  la  seva  originalitat,  qualitat  i  tècniques  emprades,  per  què  l’has
escollit?, t’agrada o no i el per què? Quins sentiments et desperta? Posa –li un
títol. Comparteix al fòrum l’activitat i els comentaris.

2. Realitza  una  versió  digital  contemporània  d’una  obra  d’art  no  digital de
qualsevol època, que sigui afí a les teves preferències estètiques.

3. Creeu  una  obra  d’art  digital  col·laborativa (Creació  d’un  cadàver  exquisit).
S’han de fer grups d’un màxim de 4 persones. Cadascú s’encarrega d’omplir una
imatge nova en blanc. Podeu dividir la imatge en parts o solapar i modificar les
diferents parts amb la vostra creació. El resultat final és la suma dels vostres
gustos estètics, sentiments emocions...

4. La meva obra d’art digital. 
Crea la teva obra d’art digital en funció de les teves preferències estètiques,
sentiments, idees que vols reflectir, etc.
La  teva  obra  ha  d’anar  acompanyada  d’un  títol  adient  a  l’obra  creada.
Compartirem les creacions al fòrum i els companys hauran d’escollir un màxim de
3 obres per expressar una lloança, una crítica constructiva i un poema...
El grup classe penjarà les obres i els comentaris, per visualitzar-los, en un visor
de documents on-line.

Autoria: Ivan Bolancer Turrillo. CFA SINGUERLÍN. Sant Coloma de Gramanet.

http://www.cuixiuwen.com/EnWorks.aspx?type=type

