EXPERIMENTAL POE\ART
“PROCESSO CRIATIVO EXISTENTE”

O POE\ART em fase de experimento surgiu da ideia de realizar uma junção de
poesia e arte?...
É a expressividade das palavras com o uso de imagens, deste jeito esta
modalidade pode ser construída.
A escrita expressa o sentimento da alma e as imagens retratam esta
expressão, isto não é novidade acrescentarmos uma imagem no texto
construído, mas fazer uma composição de letras e imagens torna-se um
exercício criativo e prazeroso despertando a curiosidade da leitura e da
assertividade da composição.
“O POE\ART NÃO É UMA CRIAÇÃO MINHA” isto deve ficar claro é um
processo criativo existente há muito tempo só que desconhecido de alguns,
o Poe\Art é toda manifestação digna de apreciação.
Quanto escolher ou não a categoria fica a critério de cada autor.
Regras do POE\ART:





Título (obrigatório).
Imagem principal (opcional).
Composição de letras e imagens (obrigatório).
Inserir algarismos ou símbolos (opcional).

A três maneiras de fazer o POE\ART:

Construção – Integração – Interpretação.

POE\ART: Construção.
Título.

Poesia 1:

Estrela

Sem imagem principal.

(POE\ART)

Imagens usadas Google.

Inseridas na formatação
avançada da escrivaninha.

Uma
para você
Da minha vida que brilha meus caminhos.
Você é o
da minha satisfação,
Agradeço a Deus pela nossa união.

Título.

Poesia 2:
Imagem
principal

Vou

Arte em movimento.

(POE\ART)

Título.

Imagens Gifs.

ao seu encontro minha musa.
És tudo! Sem você não vivo.

Interpretação fora da
imagem.

POE\ART: Interpretação.

A chuva

Espero o meu amor na chuva
Não me incomoda o tempo
Nem horas ou quando vai chegar
Sei que ele vem e para ficar.
Integração sobre a
imagem.

POE\ART: Integração.
Perfeição

“Reparem que o POE\ART é uma evolução contínua”
Não há limites para a criação do POE\ART, basta usar a criatividade, quanto
mais fizer mais a capacitação será aprimorada.
Você também pode fazer uma interpretação de qualquer imagem, deste
jeito buscando a inspiração que ela propõe, podemos interagir com a
imagem de outro autor, ou compor sobre uma imagem desde que não seja
um terceto, ou seja, três linhas este é outro experimental.
Dicas:
*Baixar todas as imagens usadas no texto/arte antes da composição.
*Podemos usar os recursos da escrivaninha para diminuir as imagens.
*Composição com movimentos procure imagens GIFS.
*Os recursos do WORD como o Clip-Art podem ser usados na formatação.
*Não desista logo de cara exercite a paciência e verá os resultados.
*Tente harmonizar o máximo possível a imagem na composição.
*Estarei sempre pronto para ajudar ou tirar dúvidas.
*Faça o POE\ART selecionando a categoria experimental em baixo do título,
coloque entre parênteses (POE\ART) e o nº sequencial de cada criação.
*Amigos recantistas conto com a colaboração de vocês, muito obrigado!
* Contato: mau.o.1966@bol.com.br
(POE\ART)
Maurício de Oliveira.

