ALLIBEREM EMOCIONS
“EL CRIT DE MUNCH”
Carme Garriga

A partir de l’espectacular noticia del robatori de l’obra pictòrica mestra de l’expressionisme “El Crit”
d’Edvard Munch, i de l’allau d’articles i informació que genera la seva lectura, interpretació, simbologia
i angoixa existencial… s’inicia amb un grup de nens i nenes de Cicle Mitjà (divers, complexa i molt
potent) una proposta didàctica de caràcter interdisciplinari, que els permeti alliberar i representar de
forma verbal i plàstica: sentiments, emocions i experiències viscudes.
Es pretén apropar als infants al món de l’art, de la imatge i dels artistes plàstics, tot fent una
immersió directa en una obra “El Crit” que ha estat capaç de reflectir una vivència d’angoixa molt
personal i alhora convertir-se en una imatge amb una gran capacitat de comunicació universal.
Es descobreix un artista Edvard Munch, que tot i haver viscut una infància tràgica (envoltada per la
mort, la malaltia , la rigidesa) que va deixar una empremta d’angoixa i desolació a les seves obres, va
ser capaç de donar un nou gir a la seva vida, cercar la pau interior i adoptar un estil més vibrant, intens
i positiu que el va convertir en un dels artistes més respectats del s XX.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS:
-

Observació i lectura subjectiva d’imatges a partir del que suggereix el Crit
Recerca i explicació d’anècdotes i curiositats que envolten l’obra.
Lectura d’articles sobre el robatori, l’obra i el volcà Krakatau.
Presentació de l’artista i cerca d’informació sobre les seves obres, els grans
temes que tracta, els personatges, els gestos, les expressions…
Imitació i registre fotogràfic de l’expressió de por de la figura que crida.
Creació o personalització d’un nou personatge amb expressió d’espant, partint
del contorn de la figura principal.
Elaboració d’un fons, amb ceres toves, que reflecteixi neguit o temor.
-

-

Composició de la figura del rostre espantat sobre el fons procurant transmetre
una sensació de tridimensionalitat.
Descripció d’experiències personals angoixants que han inspirat la creació
Pintura d’ esbossos del Crit amb diferents materials i tècniques : llapis,
retoladors, ceres, temperes, pastels, aquarel·les… per copsar com el tipus de
material o la intensitat dels colors poden desfermar múltiples sensacions.
“Juguem amb les imatges” tot retallant a tires horitzontals, verticals… els
esbossos pintats i tornant a confegir-los a l’atzar.
Creació de rostres atemorits, a partir de la impressió simètrica d’una taca de
pintura i elaboració dels detalls dibuixant amb retolador.
Exposició col·lectiva de les produccions plàstiques, procurant crear una
atmosfera especial que transmeti vivències, sentiments i emocions.

Per saber-ne més...
http://www.mundofree.com/aurora_boreal/munch.html
Web amb la biografia de l’artista i imatges de la seva obra
http://www.youtube.com/watch?v=5EVVBcv3FQk
Vídeo-presentació d’obres de Munch
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