
LUZ E TECNOLOGIA 
NA ARTE 

PROPOSITORA

MADSON ARTE 11/09/2020



2



DESENHOS ANIMADOS

3





DESENHOS ANIMADOS

5



6



DESENHOS ANIMADOS: PRAXINOSCÓPIO
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FANTASMAGORIE
• O filme consiste basicamente de um

boneco que se desloca e encontra todos
os tipos de objetos, como uma garrafa de
vinho que se transforma em uma flor.
Havia também as seções de ação ao vivo
onde as mãos do animador entraria em
cena.

• O personagem principal é desenhado
pela mão do artista na câmera, sendo os
personagens principais um palhaço e um
cavalheiro. Cohl trabalhou em
"Fantasmagorie" de fevereiro a maio ou
junho de 1908. O filme foi lançado em 17
de agosto de 1908.
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Technicolor é uma marca norte-
americana pertencente à Technicolor
Motion Picture Corporation em que o
processo consistia na coloração
dos filmes. Foi utilizado até a década
de 70. A Technicolor era a segunda
maior empresa de coloração
cinematrográfica após
a britânica Kinemacolor e a mais
utilizada pelos estúdios
de Hollywood de 1922 a 1952.
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DESENHOS ANIMADOS: folioscópio
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https://4.bp.blogspot.com/_oI5fUSNC3Lo/TU1ro5iCJVI/AAAAAAAABg8/1iyNZQoGWCU/s1600/flippisar1.gif
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https://img.ibxk.com.br/2014/11/25/25110250246187.gif
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O grupo interdisciplinar
de ultratecnologistas
criado no Japão, em 2001,
aposta em inovações
como ferramentas para
reintegrar as partes do
que acredita ser um único
corpo.
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https://static.wixstatic.com/media/69953f_321b4b800b2b41de81723f8a577c80fd~mv2.png/v1/fill/w_738,h_741,al_c/69953f_321b4b800b2b41de81723f8a577c80fd~mv2.png
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https://static.wixstatic.com/media/69953f_321b4b800b2b41de81723f8a577c80fd~mv2.png/v1/fill/w_738,h_741,al_c/6
9953f_321b4b800b2b41de81723f8a577c80fd~mv2.png
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Os impactos evolutivos delineados
pelos avanços tecnológicos, segundo
Coutinho (2006), são centrais hoje no
Brasil no âmbito escolar e na cultura. E
a comunicação, no decorrer da
história, nos tem conduzido a novas
formas de comportamento e
direcionamentos.

https://i.ytimg.com/vi/Uvpq4DINWUY/hqdefault.jpg
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https://d3hdigcjoguoy1.cloudfront.net/blog/2014/06/tecnologia_na_medicina1.jpg
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/David_with_the_Head_of_Goliath-
Caravaggio_%281610%29.jpg/484px-David_with_the_Head_of_Goliath-Caravaggio_%281610%29.jpg

Davi com a Cabeça de Golias - Caravaggio

OBRAS DE ARTE ANTIGAS E TECNOLOGIAS ATUAIS: BARROCO
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https://i.ytimg.com/vi/PY8jukQpN6s/maxresdefault.jpg
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https://digartdigmedia.files.wordpress.com/2014/05/07-watchdog-ii.jpg Nam June Paik, sul-coreano

26



OBRAS DE ARTE ANTIGAS E TECNOLOGIAS ATUAIS

https://static01.nyt.com/images/2014/09/05/arts/design
/20140905-NAM-slide-H2CX/20140905-NAM-slide-H2CX-
superJumbo.jpg

https://artrianon.files.wordpress.com/2019/12/sem-tc3adtulo-1.png
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https://a4.pbase.com/g9/96/94696/2/161399225.OGiaJNSA.jpg

28



OBRAS DE ARTE ANTIGAS E TECNOLOGIAS ATUAIS

O Bakelite Robot foi produzido em 2002, no final da carreira de Nam June Paik,
quando o artista estava trabalhando em Nova York. Adquiridos em brechós e
mercados, os rádios da Bakelite Robot têm uma aparência vintage.
A baquelite foi desenvolvida pelo químico belga Leo Baekland em Nova York em
1907 e foi um dos primeiros plásticos a serem introduzidos na casa moderna.
Favorecido por suas propriedades resistentes ao calor, não condutividade
elétrica e por ser barato e resistente, e foi usado em vários produtos, incluindo
caixas de rádio e telefone, utensílios de cozinha e brinquedos para crianças - um
fato referenciado por Paik em seu robô Bakelite e suas imagens de vídeo.
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https://comunicacaoeartes20122.files.wordpress.com/2013/02/otavio-donasci-videocriaturas_slide.jpg
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