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EXERCICIO 5: 
MIRANDO CON OLLOS DE ARTISTA 

 



O proxecto Correspondencias está pensado para continuar coa relación entre o 
museo e a escola neste momento no que é tan complexo levar a cabo actividades 
presenciais. Ten unha natureza participativa e está aberto a toda a comunidade 
escolar. 
Durante o curso 2020-2021 lanzaremos con periodicidade mensual distintas 
convocatorias de traballo partindo de obras da nosa colección. Calquera centro 
escolar, aula ou particular pode traballar con estes materiais.  
 
A quen vai dirixido? 
Este documento está especialmente dirixido ao profesorado de infantil e primaria. 
 
Que atoparedes neste documento? 

• Indicacións de como realizar a quinta actividade de Correspondencias: Mirando 
con ollos de artista  

• Material para realizar o exercicio:  
- Imaxe da obra Rosalía de Alberto Datas 
- Unha pequena guía para traballar co cadro na aula  
- Enlace a un vídeo no que vos presentamos a proposta 

• Indicacións de como facer as vosas achegas ao museo 
• Información básica sobre o artista Alberto Datas e o cadro Rosalía. 

 
 
 
Podedes enviar os resultados desta actividade, preferentemente antes do 23 de 
abril, ao correo electronico: mu.belas.artes.difusion@xunta.gal ou etiquetándonos 
en Instagram @museo.belas.artes.coruna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correspondencias é un proxecto deseñado por Laura Domínguez Estévez e Sara Fraga 
Pérez desde o Departamento de Educación do Museo de Belas Artes da Coruña. 
 
 
 

mailto:mu.belas.artes.difusion@xunta.gal


1. PRESENTACIÓN E PLANTEXAMENTO 
Indicacións de como realizar a actividade Mirando con ollos de artista 

 
 

Alberto Datas ten un estilo moi característico; malia que a súa pintura tende 
claramente á abstracción o certo é que na meirande parte dos seus cadros intuímos 
figuras. 

Ás veces o noso ollo recoñece figuras en lugares ou cousas onde non hai formas 
concretas. Acontece por exemplo cando, nun día claro, observamos as nubes 
brancas e xogamos a atopar formas nelas. O mesmo acontece no coñecido test 
psicolóxico de Rorschach onde unha persoa observa unha serie de manchas de 
tinta e sinala que é o que ve nelas (unha mesma mancha pode parecer cousas 
distintas a diferentes persoas). Este fenómeno chámase pareidolia. 

 

Nos nosos paseos habituais (da casa á escola, da casa ao parque, etc) podemos 
atoparnos con centos de exemplos de pareidolia. Nas manchas do chan na 
beirarúa, nunha mancha de humidade dun muro ou nas formas das vetas da 
madeira dun moble podemos diferenciar caras, obxectos ou calquera outro tipo de 
figura. Semella que se miramos con ollos creativos podemos atopar arte en 
calquera lugar. Baseándonos nesta idea imos traballar coa pareidolia, buscando 
caras, obxectos e figuras en manchas informes, mirando con ollos de artista. 
 
Como realizamos a nosa pareidolia? 
 

1. O primeiro que temos que facer é coller papel ou calquera soporte que poidamos 
dobrar. Logo botaremos no centro pintura líquida dunha ou varias cores (tinta, 
óleo, témpera…). 

   



2. Despois dobramos o papel pola metade e facemos algo de presión para que a 
pintura se espalla ben. 
 

 
 

 
3. Con moito coidado, desdobramos o papel para ver o resultado da nosa mancha e 

deixamos que seque. 

 
 

 
4. Unha vez que a pintura estea totalmente seca, observamos ben o resultado da nosa 

mancha buscando posibles figuras. Coa axuda dun lapis, un rotulador ou un 
marcador facemos un debuxo no que se mostre a forma atopada. 

 

 



2. MATERIAIS 
Material para realizar o exercicio e indicacións  
de como facer as vosas achegas ó Museo. 
 
 
 

- Imaxe do cadro Rosalía de Alberto Datas para proxectar na aula 
- Unha pequena guía para observar o cadro  
- Un enlace ao vídeo de Youtube no que se explica a actividade 
- O alumnado pode traballar en pequenos grupos ou de xeito individual 

Que precisamos a maiores?  
Folios ou cartolinas, calquera tipo de pintura líquida e lapis ou marcadores. 

 
 
Unha vez que teñades as pezas rematadas podedes envialas ao museo por correo 
electrónico: mu.belas.artes.difusion@xunta.gal antes do 23 de abril, 
especificando o nome do centro escolar, o curso, o nome do titor ou titora e se nos 
dades autorización ou non para subir as vosas achegas as redes sociais do Museo 
de Belas Artes. 
Tamén podedes subilo directamente etiquetándonos en Instagram: 
@museo.belas.artes.coruna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





2.1. Unha pequena guía para traballar na aula con Rosalía 
 
Moitos artistas queren participar nos cambios da sociedade. A mediados do s. XX o 
mundo estaba a transformarse moi a présa e algúns creadores e creadoras van 
buscar o seu xeito persoal de interpretar eses cambios; moitos encontrarán un 
camiño común na abstracción. 
 
Pero que é iso de “abstracción”? Na pintura falamos de abstracción cando o artista 
ou a artista en vez de representar figuras concretas e recoñecibles do mundo real 
(como acontece na pintura figurativa), propón unha expresividade distinta a través 
dunha linguaxe artística baseada en formas, cores, manchas ou liñas. 
 
Aínda que a obra Rosalía ten unha clara tendencia abstracta, Alberto Datas 
combínaa con distintas figuras. Sodes capaces de recoñecer algunha figura no 
cadro? 
 
Para axudar a observar con detalle este cadro, propoñémosvos unha serie de 
preguntas: 

• Que acontece nesta obra? 
• Como credes que está pintado o cadro? (con pincel, cos dedos, cunha brocha) 
• Pensades que pintou o cadro con moito coidado ou con xestos bruscos? 
• Credes que lle levou moito ou pouco tempo a Alberto Datas realizar esta 

pintura? 
• Que pintou primeiro e que pintou despois? 
• Como cres que se sentía o artista cando o fixo? Diriades que observando este 

cadro podemos adiviñar algo sobre a súa personalidade? 
• Que elementos recoñecedes no cadro? Caras? Corpos? Obxectos?  
• En certo momento da súa carreira, a Alberto Datas gustáballe pintar nas súas 

obras elementos que puidesemos recoñecer facilmente; unha cara, unha 
escaleira, unha camisa... Cales son os rasgos imprescindibles que nos fan 
recoñecer a expresión dunha cara? Cantas caras atopades no cadro? 

• Como fixo o artista estes elementos que conseguides ver; con debuxos ou con 
manchas? 

• No caso das manchas: como son? Grandes ou pequenas? Suaves ou intensas? 
Están ordenadas ou desordenadas? 

 
Agora que xa observamos ben o cadro imos investigar coas súas manchas. 
Preparade o voso dedo índice para sinalar… 

• Unha mancha fría 
• Unha mancha que queime 
• Unha mancha que se poida beber 
• Unha mancha que dea medo 
• Unha mancha suave 
• Escolle a mancha que máis che chame a atención do cadro: por que a 

escolliches? Como describirías a túa mancha? Está durmida ou esperta? É 
seria ou divertida? É tímida ou valente? Tranquila ou nerviosa? 

 
 
  



2.2. Vídeo de Presentación de Mirando con Ollos de Artista 
 
No seguinte enlace vos amosamos a obra Rosalía, depósito da colección do Museo 
de Belas Artes da Coruña, e vos falamos brevemente do seu autor.  
A partir das manchas e formas que pintou Alberto Datas nesta obra, 
introducímosvos o concepto de pareidolia e explicámosvos como realizar o 
exercicio “Mirando con ollos de artista”. 
 

 
 

https://youtu.be/MRKbdgGihp8 
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3. APRENDENDO CON ALBERTO DATAS 
Información básica sobre o artista Alberto Datas e a súa obra Rosalía 
 
 
 
UN RETRATO DE ALBERTO DATAS 
 
Artista e docente, o coruñés Alberto Datas Panero foi profesor de pintura en varias 
institucións e considérase un dos máis importantes e influíntes representantes da 
plástica galega do último século. 
Datas comezou a súa formación pictórica na Escola de Artes e Oficios de A Coruña 
e, aos 21 anos, ingresou na Academia de Belas Artes de San Fernando en Madrid. O 
academicismo que caracteriza habitualmente o tipo de formación que se impartía 
nestas institucións, contrastaba enormemente coa visión persoal e moderna que o 
autor tiña da arte. Gracias a distintas estancias e bolsas en Venecia e Roma, entrou 
en contacto con tendencias artísticas que se achegaban máis á súa maneira de 
entender a pintura do momento. 
A súa traxectoria artística estivo marcada por unha constante búsqueda de novos 
horizontes creativos, asimilando algunhas das novas tendencias artísticas da 
segunda metade do s. XX.  
Traballou especialmente co óleo, que combinou en ocasións con outras técnicas 
como a colaxe ou o graffiti. Nos inicios da súa carreira, explora unha pintura 
figurativa de tendencia realista e intimista, aínda que sempre desde un punto de 
vista propio. Ao entrar nos ambientes artísticos europeos, a súa obra evolucionará 
cara ó expresionismo, mais pouco a pouco irá desestruturándose ata converterse 
nun expresionismo abstracto. Así, a partir dos anos setenta, o pintor abandona as 
referencias ás figuras e á paisaxe e os seus cadros dan paso á mancha, ao garabato 
e á introducción do xesto na pincelada. 
Alberto Datas creou unha pintura persoal que concedía enorme importancia á súa 
subxectividade e o seu xeito de entender o mundo.  
Autor de lenzos de enormes dimensións, Datas é todo un referente na pintura da 
súa xeración e tivo unha enorme influencia entre os artistas do grupo Atlántica; un 
dos movementos máis importantes e orixinais da última arte galega. 
 
 
 

 
 
 
 

 
PARA SABER MÁIS… 
“La Aventura del Saber” programa emitido en TVE no ano 2017 no que se fai un 
repaso pola vida e obra de Alberto Datas 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventuraad/4378658 



Rosalía (1993) 
Óleo/lenzo 
 
 

 
 
Rosalía é un enorme lenzo realizado en 1993; nun momento de madureza artística 
do autor. Este cadro, como na maior parte dos que realizou nesta época, mostra a 
búsqueda do artista por plasmar os seus pensamentos e o seu xeito de ver o 
mundo. 
O título fai alusión á poeta galega Rosalía de Castro e, por extensión, á súa querida 
Galicia natal. 
 
Na pintura de Alberto Datas hai unha clara tendencia á abstracción, mais nesta 
abstracción conviven suxerencias figurativas habitualmente expresadas a través 
das facianas e dos corpos. En Rosalía recoñecemos estas figuras que aparecen 
delimitadas polos trazos brancos e negros que van superpoñéndose nun fondo 
indefinido de manchas e cores. As caras e o resto dos elementos máis ou menos 
recoñecibles, aparecen desordenados facendo que se perdan ou fusionen entre as 
distintas capas pictóricas. 
 
O estilo de Datas é enormemente expresivo e sensorial, aparentemente rexido polo 
automatismo. Na súa pintura xestual vemos a mancha, o brochazo, o chorreo, o 
goteo... que van creando campos pictóricos xustapostos. 
 
Neste traballo a cor adquire un especial protagonismo, agudizado polo dramatismo 
que provoca o contraste entre as cores brancas e as negras, salpicadas de 
amarelos, vermellos, azuis e verdes. 
 
 


