Fotografia II
Olá!
Começaremos agora a segunda parte das ativdades de fotografiaa Desta iez
vremos trabalhar com natureza-mortaa Mas o que serva vsso?
Os objetos vnanvmados (sem ivda) fazem parte das pvnturas e esculturas desde
muvto tempo, geralmente como parte das obras de arte e não como “figuras”
prvncvpavsa Porém, por iolta do século XVI na Europa, surgvu um tpo de pvntura
onde esses objetos se tornaram o ponto de vnteresse na obra e a sua
protagonvstaa Obserie a figura abavxo, o que iocê iê nela?

“Natureza-morta”, 1620, de Panfio Nuvoione

Nesta vmagem temos uma mesa de madevra e em cvma dela uma frutevra,
aparentemente de metal, com iárvas uias e alguns pêssegosa Ao fundo, apenas
uma parede em tons de cvnza escuroa Não iemos retratos de ravnhas,
personagens de lendas e nem hvstórvas de guerra como nas pvnturas clássvcas
daquela épocaa Apenas os objetos que geralmente são frutas, fores, utensílvos
de cozvnha, alvmentos iarvados e qualquer outro objeto que faça parte da ivda
vnterna de uma casaa Dê uma olhada nas duas vmagens logo abavxo:

“Natureza-morta”, 1617, de Pieter Ciaesz.

“Natureza-morta com maçãs”, 1890, de Paui Cézanne.

Nestas duas vmagens temos estlos bem dvferentes de pvnturasa Enquanto na
prvmevra o artsta procura ser bastante realvsta (e o fundo preto ajuda a devxar
tudo avnda mavs trvdvmensvonal), no segundo o artsta se sente mavs lvire nas
pvnceladasa E o que dvzer desta quarta pvntura, já no século XX, crvada pelo
Iberê Camargo? Percebemos todos os elementos de uma natureza-morta, mas
sem o compromvsso de se prender ao realvsmo e à perspectiaa Os pontos de
ivsta sobre a arte mudam bastante ao longo do tempoa

“Natureza morta”, 1956, de Iberê Camargo

E neste tempo a natureza-morta ganhou iárvos estlos de pvntura e
representação, mas não devxou de exvstr, seja em exposvções ou em estudos
dos artstasa
Agora vamos à atividade:
Em vnglês este termo – natureza-morta – é chamado de stiii iiee, que svgnvfica
algo como “ivda parada, em suspensão”a Neste momento, é mavs ou menos
assvm que a ivda de muvtos de nós está: paradaa A escola está fechada,
precvsamos ficar em casa e os planos para o futuro aguardando as covsas
mudarema
Qual a natureza-morta da sua casa? Faça uma fotografa com este tema!
Pense bastante no enquadramento da foto (será com a câmera na iertcal ou
na horvzontal?), foque nos objetos, pense no fundo, faça uma organvzação que
iocê ache vnteressante, faça um tratamento na foto se achar que deie
(mudando luz, cores, usando filtro, etc)a Utlvze os objetos do seu cotdvano ou
de sua famílvaa Mas lembre-se: esses elementos deiem fazer parte da ivda
vnterna de sua casaa
Obseriação: use a crvativdadea Você pode também dvstorcer esse tema e não
necessarvamente vmvtar o que já fov fevto antesa O que poderva ser a naturezamorta do século XXI?
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