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QUÈ HEM DE FER ?.

Observa el quadre i contesta les preguntes

EL BARROC
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QUÈ HEM DE FER ?.
Contesta

EL BARROC Què en saps de l´Art
1. Com mirem
Què veus ?

Què hi ha?

Què passa?

Què fan els personatges?

Quins creus que són els personatges principals?

Qui és l´home que pinta?

Tenen tots la mateixa alçada? Per què?

QUÈ HEM DE FER ?.
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Cerca la informació en el llibre la invención de la Pintura

El BARROC
Per conèixer la pintura hem de saber quins elements materials usen els
artistes i com són el color i el suport on el disposen.
Es pot dibuixar amb un llapis o pintar al fresc o fer un mosaic, o pintar a
l’oli,tot això s’anomenen tècniques.
Els pintors del barroc gairebé tots pinten amb oli .
Escriu la receta de la pintura al oli :

Quins avantatges té la pintura de l’oli sobre d’altres pintures ?.

Escriu el nom d’alguns pintors del barroc i el nom d’algunsdels seus
quadres més famosos.
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Cerca la informació en el llibre la invención de la
Pintura

El BARROC

S’anomenen suports els materials sobre el que pinten els pintors.
Escriu el nom i les característiques d’alguns suports ?.

Descriu les tècniques més conegudes i usa-les com a exemple
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QUÈ HEM DE FER ?.
Cerca informació sobre Rubens i fes un resum de la seva biografa
Contesta les preguntes

El BARROC

Biografia :

Les tres gràcies.- Peter Paul Rubens

Fes un descripció del quadre :

Quines diferències veus entre les models que usa Rubens i les que
podria usar un pintor actual ?.

Per què creus que les dones eren tan grosses ‘.
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QUÈ HEM DE FER ?.
Cerca informació sobre Velázquez i fes un resum de la seva biografia
Contesta les preguntes

El BARROC

Les filoses.- Velázquez de Silva

Comenta el quadre de Les filoses

Biografia :
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El BARROC
Explica quines són les característiques principals de la pintura
del Barroc ?.

A quins segles situaries el barroc ?.
Quines diferències veus entre el Renaixement i el Barroc (tènicques
temes, llum, colors ) ?.

Quina era la situació social durant el Barroc ?.

Escriu el noms dels pintors europeus que destacaren durant el Barroc ?.

