
 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

ARTE 

 

Linguagem: Artes Visuais. 

Objetos do conhecimento: Contextos e Práticas. 

 

Niki de Saint Phalle (1930-2002) 

 

Catherine Marie-Agnès Fal de Saint Phalle nasceu na França em 

outubro de 1930. Suas obras são pautadas por instalações e 

esculturas contemporâneas e estão espalhadas por todo mundo. 

Niki de Saint Phalle, nome como ficou conhecida, deixou uma 

série de obras que funcionam como uma declaração universal de 

liberdade do indivíduo, em seu universo criativo e em expansão. 

A sua arte, é baseada de memórias da infância, dos seus 

sentimentos femininos mais profundos e secretos, de um 

primitivismo solto e desvinculado dos padrões habitualmente 

aceitos, cheio de humor e de cores explosivas. 

Fonte: becastanheiradepera.blogs.sapo.pt acessado em 23/06/2020 

 

Se possível, assista o vídeo disponível em: https://youtu.be/75SC-IYe6rw 

 

Veja algumas das obras desta grande artista: 

1 

 

2 

 

Fonte: becastanheiradepera.blogs.br acesso em 23/06/2020 

https://becastanheiradepera.blogs.sapo.pt/niki-de-saint-phalle-1930-2002-164335
https://youtu.be/75SC-IYe6rw
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1. Aprecie novamente as esculturas de Niki de Sant Phalle e descreva as cores, formas e tudo 

o que lhe chamou a atenção. 

Escultura 1:  

  

  

  

 

Escultura 2:  

  

  

  

 

2. Vamos reproduzir a arte em escultura da artista Niki de Sant Phalle. Veja o exemplo: 

  

Escultura Desenho baseado na escultura 

Fonte: artspace.com acesso em 23/06/2020 

Escolha uma das esculturas no texto de apresentação da autora: 
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3. Vamos fazer uma escultura? A artista Niki de Sant Phalle será sua inspiração. Observe 

novamente as obras dela e crie sua escultura, seguindo os passos abaixo: 

 

Fonte: tempojunto.com acesso em 23/06/2020 

Para esta atividade você irá precisar de: 

 Fita crepe/ durex  

 Objetos variados como rolinhos de papel higiênico, canudos, prendedor, papéis coloridos, 

canetinhas, copo descartável, garrafas PET, panos/retalhos, tampinhas de garrafa, 

gravetos, folhas entre outros. 

 Papelão ou outro material firme para ser a base de sua escultura. 

 

Como fazer: 

a) Escolha uma base para montar sua escultura. Você pode montar a sua escultura deitada 

sobre esta base ou fixada em pé nesta base. Recomendamos utilizar papelão como base.  

b) Com os objetos que você tem à disposição, crie sua escultura. 

c) Ao terminar sua escultura, se for possível, fotografe sua arte. 

d) Convide seus familiares para fazer a escultura e apreciá-la com você. 

Exemplos: 

   

Fonte: tempojunto.com acesso em 23/06/2020 


