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La imatge en moviment guanya terreny i anem descobrint com tota imatge pot animar-se amb el format més idoni.
Arts com la pintura o l’escultura, que acostumem a veure des del hieratisme, passen a l’audiovisual i de sobte
podem veure com es mouen [2] o fins i tot ens canten a ritme de trap.

Tots som creadors i ho podem demostrar amb iniciatives com Cuadros vivos [3], una aplicació mòbil on sis de les
pintures més reconegudes del Thyssen [4] cobren vida perquè nenes i nens puguin crear, jugar amb les pintures
de manera activa i creativa. Cada obra d'art va acompanyada d'una petita descripció que permet conèixer detalls
dels quadres i el context en què es van realitzar. Una altra manera de donar-li vida a la pintura és la que ha trobat
aquest artista, que fa somriure amb la textura més realista possible la mateixa Gioconda.

Somrieu, que ja és cap de setmana. Fins la setmana vinent!
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