
Dina Goldstein: Snowy (Fallen princesses, 2008)

L'artista realitza una sèrie fotogràfica en la qual les protagonistes
són les princeses Disney. Aquests personatges icònics de la
infantesa, que sovint s'utilitzen com a referent, s'ubiquen en
l'època actual, enfrontant-se a problemàtiques de calat social com
la malaltia, la pobresa, la desigualtat, els rols de gènere, etc. 

// DETONANT

Fotografia
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// PROPOSTA D'ACTIVITATS

// CONTINGUTS BÀSICS
PRIMÀRIA
Educació audiovisual: fotografia. Anàlisi d'imatges.
Produccions audiovisuals senzilles. Il·lustració de contes.
Cómic. La imatge publicitària.

// INTERDISCIPLINARIETAT
En aquesta proposta es treballen aspectes relacionats amb la igualtat de gènere i la diversitat (Valors ètics). A més, la construcció de
relats també es relaciona amb matèries lingüístiques.

// EIXOS CRÍTICS
Identitat; rols familiars; feminismes.

SECUNDÀRIA
Comunicació audiovisual: imatge fixa / fotografia. Gèneres
fotogràfics. Lectura i anàlisi de la imatge fotogràfica. La
creació del cómic. La publicitat.

Anota al llarg de dos o tres dies quines tasques domèstiques feu cadascú dels membres de la teua família. Extrau les
conclusions pertinents. Pots fer també fotografies per a documentar el procés.
Reescriu un conte de Disney invertint els rols i canviant la història per a que el missatge siga inclusiu i que tinga en compte la
diversitat que existeix en la realitat. El format de presentació pot ser un cómic o un conte il·lustrat.
Cerca en revistes anuncis publicitaris en els quals la protagonista siga una dona i analitza quin és el paper que té i el rol que
predomina en cadascuna d'elles. Manipula una d'aquestes imatges canviant l'eslògan o tipus de producte que publicita a la
manera de la contrapublicitat          (subvertir el contingut dels missatges publicitaris).

https://www.youtube.com/watch?v=cWBsE-SEoZY


Recurs elaborat per Lledó Queral Gomis i Pepa Ortiz Romaní, 
assessores de l'àrea de plàstica, visual i audiovisuals del CEFIRE artisticoexpressiu.
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