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Basquiat
Sa rang ealaíne le Múinteoir Ray inniu, d’fhoghlaim
muid faoin ealaíontóir Jean-Michel Basquiat.
Rugadh Jean-Michel sa bhliain 1960 i Nua-Eabhrac
agus bhí bua na healaíne aige ó aois óg.
Bhí cosc ar an gcineál ealaíne a raibh suim aige ann
– graifítí! Ag an am sin, d’úsáideadh ealaíontóirí péint
spraeála chun pictiúirí nó teachtaireachtaí nó manaí a
chruthú ar bhallaí poiblí nó ar thraenacha faoi thalamh
fiú! Bhain Basquiat leas as ealaín na sráide chun ráitis a
dhéanamh agus scríobhadh sé manaí ar bhallaí.
Tá cáil air a shaothair toisc go raibh siad chomh daite
agus toisc nach raibh aon fhaitíos air roimh bhotúin.
Cé go raibh cuma shimplí ar a ealaín ó thaobh na stíle
de, ealaín an-chruthaitheach a bhí ann. Dúirt sé: “Ba
mhaith liom pictiúir a dhéanamh cosúil le pictiúir linbh.”
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Cruthaigh Ealaíne Basquiat!
Ag teastáil: Páipéar, marcóirí nó criáin.
01 P
 ioc an carachtar cartúin nó an t-ainmhí is fearr leat.
02 T
 osaigh ag tarraingt, agus scaoil le do shamhlaíocht.
Ní gá go mbeidh gach rud foirfe. Níl sna botúin ach
timpistí deasa!
03 T
 arraing coróin ar bharr do phictiúir cosúil leis an
gceann thuas. Dhéanadh Basquiat é seo i gcónaí.
Cuimhnigh, trí thriantáin a bhíonn i gceist!
04 S
 críobh mana nó teachtaireacht dearfach.
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Graifítí
Sa rang inniu, d’inis Múinteoir Ray dúinn faoi na
healaíontóirí graifítí i Nua-Eabhrac a d’úsáid péint
spraeála chun dearaí agus teachtaireachtaí a chur
ar bhallaí. Bhíodh cosc ar an ngraifítí ag an am agus
tá cosc air go fóill i go leor áiteanna.
In áiteanna áirithe, bíonn cead graifítí a dhéanamh
agus cuireann sé go mor leis an tsráid.
I mBaile Átha Cliath, chruthaigh Emmalene Blake
an píosa seo chun scaradh sóisialta idir dhaoine
a spreagadh.
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Do Phíosa Graifítí Féin
Bain leas as do shamhlaíocht agus an méid a
d’fhoghlaim tú inniu chun do phíosa graifítí
féin a chruthú ar an mballa thíos, agus bíodh
teachtaireacht dearfach leis.

Is féidir an pictiúr thíos a úsáid mar inspioráid
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