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Introdução à Linguagem Artística
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A linguagem artística é aquela desenvolvida pela 
estética. As principais modalidades 

dessa linguagem são: 
as artes visuais, o teatro, a música e a dança

A mensagem é transmitida por 
subjetivismo, emoção e fantasias 

através de canais de comunicação.
A linguagem artística é livre e depende 

dos artistas envolvidos: atores, 
cantores, pintores, etc. Além de visar o 
entretenimento, muitas vezes pode ser 

usada como ferramenta política e de 
questionamento.

Leia mais em Brainly.com.br - https://brainly.com.br/tarefa/180860#readmore
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As artes visuais

As Artes Visuais são as formas de arte como a cerâmica, desenho,
pintura, escultura, gravura, design, artesanatos, fotografia, vídeo,
produção cinematográfica e arquitetura.

Muitas disciplinas artísticas (artes cênicas, arte conceitual, artes têxteis)
envolvem aspectos das artes visuais, bem como artes de outros tipos.
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O teatro
Do grego θέατρον (théatron), é uma forma

de arte em que um ator ou conjunto de atores,
interpreta uma história ou atividades para o
público em um determinado lugar. Com o
auxílio de dramaturgos ou de situações
improvisadas, de diretores e técnicos, o
espetáculo tem como objetivo apresentar uma
situação e despertar sentimentos no público.
Também denomina-se teatro o edifício onde se
desenvolve esta forma de arte, podendo
também ser local de apresentações para
a dança, recitais, etc.
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A música 
A música (do grego μουσική τέχνη - musiké téchne, a arte das musas) é
uma forma de arte que se constitui na combinação de
vários sons e ritmos, seguindo uma pré-organização ao longo do tempo.
É considerada por diversos autores como
uma prática cultural e humana. Não se conhece nenhuma civilização ou
agrupamento que não possua manifestações musicais próprias. Embora
nem sempre seja feita com esse objetivo, a música pode ser
considerada como uma forma de arte, considerada por muitos como
sua principal função.
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A dança
A dança é uma das três principais artes cênicas da antiguidade, ao lado
do teatro e da música. No antigo Egito já se realizavam as chamadas danças
astro-teológicas em homenagem a Osíris. Na Grécia, a dança era
frequentemente vinculada aos jogos, em especial aos olímpicos. A dança
caracteriza-se pelo uso do corpo seguindo movimentos previamente
estabelecidos (coreografia) ou improvisados (dança livre). Na maior parte
dos casos, a dança, com passos ritmados ao som e compasso de música e
envolve a expressão de sentimentos potenciados por ela.
A dança pode existir como manifestação artística ou como forma de
divertimento ou cerimónia. Atualmente, a dança manifesta-se nas ruas, em
eventos como vídeo-clip ou em qualquer outro ambiente em que for
contextualizado o propósito artístico.
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