
Férias de verão no museu
26/06—08/09/2017

Atividades semanais
Idades: 4 aos 6 e 7 aos 13 anos 
Horário: 09h30 — 17h30

Marcações e informações: 
T. 213 612 800 
E. servico.educativo@museuberardo.pt 
www.museuberardo.pt/ferias
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26 a 30 de junho

Performances de verão na Coleção: o desfile da cor
4 aos 6 anos  
Porque a arte inspira a vida, esta semana convidamos-te 
a participar no «Desfile da cor» do Museu Coleção Berardo! 
O estilista Yves de Saint Laurent criou peças de alta costura 
inspiradas nas pinturas de Piet Mondrian e o artista 
Yves Klein pintou os seus «modelos vivos» com tinta azul. 
Desta vez és tu o designer de moda, o modelo ou o performer, 
que vai ter o seu atelier no museu durante estas férias. 
Inspirado pelas formas minimalistas, pelos padrões de Arte 
Pop ou pelos universos surrealistas, podes criar acessórios 
de moda e participar num desfile e numa performance no 
museu.
Conceção e orientação: Ana Dias e Renato Santos

DesColagem     
7 aos 13 anos
Entro numa sala onde a mesa de refeição está pendurada 
na parede, o lixo foi congelado, as imagens foram rasgadas 
e os objetos mudaram de tamanho, mas afinal onde está o 
mundo como eu o conheço?
Não sei se isto é real, se é parte da vida ou retalhos de 
verdades. É um mundo parecido, mas diferente, paralelo 
ao que conhecemos. Um novo realismo para descobrir, onde 
o que eu conhecia muda, roda, tapa e cola... e descola! 
Aceita o desafio, segura-te bem e prepara-te para descolar!
Conceção e orientação: Fabrícia Valente e Francisca Correia 
do Vale

3 a 7 de julho

As cores e as formas da nossa terra
4 aos 6 anos  
Todos nós já brincámos com a terra de um jardim, mas achas 
que podemos ser criativos como os artistas e construir uma 
plantação cheia de cores e formas? Vem descobrir as 
técnicas e trabalhar a terra tirando partido das suas 
tonalidades, criando um campo de formas, cores e plantas 
que vão crescer ao longo da semana.
Conceção e orientação: Renato Santos e Susana Anágua

Estado líquido
7 aos 13 anos 
Derreter, escorrer, evaporar, amolecer, pingar são verbos 
habituais nas conversas de verão. Mas as altas temperaturas 
parecem também afetar a arte. Do cimento derretido de Zorio, 
às cores fluídas de Morris Louis ou até mesmo ao interruptor 
mole de Oldenburg, tudo parece transformar-se em estado 
líquido. Mas derreter, escorrer, evaporar, amolecer, pingar não 
são apenas verbos, são também energias visuais que põem 
à prova a natureza dos materiais. Inspirados pelas obras 
da Coleção Berardo, nestas férias vamos derreter… 
umas coisinhas!
Conceção e orientação: Hugo Barata e Joana Batel

10 a 14 de julho

Numa maleta cabe o mundo    
4 aos 6 anos  
O artista Marcel Duchamp considerava que tudo o que fez 
de importante poderia caber numa mala. De fotografias a 
imagens de obras, a objetos em miniatura, aos quais juntava 
uma boa dose de provocação…, cabia o mundo dele lá 
dentro. A Coleção Berardo tem um tesouro destes para te 
revelar e muitas obras para te inspirar a criares o teu museu 
portátil e o levares contigo numas férias de sonho. 
Conceção: Fabrícia Valente e Maribel Sobreira
Orientação: Fabrícia Valente e Rita Teles Garcia

E se o museu fosse meu?
7 aos 13 anos 
E se tivesses a oportunidade de ser o curador do museu, 
o que farias?
Tens uma semana para preparar e montar a tua exposição. 
Há muito trabalho pela frente! Primeiro, é preciso conhecer 
bem a Coleção, para depois pensar numa temática, 
escolher as obras, desenhar o espaço, criar as legendas, 
os textos e ainda a folha de sala!
Junta-te a nós nesta missão e descobre o que é o trabalho 
de um curador no nosso museu.
Conceção e orientação: Francisca Correia do Vale e Patrícia 
Trindade

17 a 21 de julho

Do it: faz tu mesmo!      
4 aos 6 anos  
O happening e a performance surgem associados à prática 
pictórica e escultórica, rejeitando os palcos tradicionais do 
teatro, envolvendo o espectador e expressando-se através 
de uma ação, de um «acontecimento». Esta oficina propõe 
uma aproximação sensitiva e gestual às obras de arte. 
Através de exercícios que convocam o corpo e a palavra, 
cada participante é convidado a criar situações particulares 
na procura da «sua» relação com o objeto artístico. 
Estas ações serão registadas através de dispositivos 
fotográficos e videográficos. Do it!
Conceção e orientação: Ana Rito e Susana Alves

Paisagem 360.º     
7 aos 13 anos 
Qual a importância da paisagem no nosso dia-a-dia? 
A representação da paisagem tem sofrido alterações ao 
longo dos anos e o mundo tecnológico tem influenciado 
a forma como nos relacionamos com a paisagem. No museu 
encontramos artistas que nos trazem a ideia de paisagem 
através da pintura, de fotografias ou de vídeos, artistas 
que constroem paisagens imaginárias e artistas 
que trazem a própria natureza para dentro do museu!
Nesta semana de férias no Museu Coleção Berardo vamos 
construir uma grande paisagem panorâmica (360 graus) 
a partir de muitos artistas, muitos olhares e muitas 
linguagens diferentes.
Conceção e orientação: Marília Pascoal e Orlando Franco



24 a 28 de julho

Aventuras de um tabuleiro   
4 aos 6 anos  
De certeza que conheces muitos jogos de tabuleiro com 
percursos, desafios, dados e peões…
Nesta semana de férias no museu, vamos inventar o nosso 
próprio jogo, vamos nos aventurar pelas obras da Coleção 
Berardo e ter ideias para um tabuleiro cheio de mistérios, 
perguntas, ações, obras de arte e descobertas.
Cria o teu jogo de tabuleiro do museu e tens diversão 
garantida para o resto do verão!
Conceção e orientação: Afonso Gil e Marília Pascoal

Obras em arquivo    
7 aos 13 anos 
Arquivar, colecionar, recolher e organizar… de que falamos, 
quando nos referimos a arquivo? Pode o museu ser um 
arquivo? Pode uma obra de arte ser um arquivo? 
Marcel Duchamp reuniu numa pequena mala miniaturas 
das suas pinturas e objetos, Nam June Paik construiu uma 
escultura com televisões e o Arman até lixo guardou! 
Nesta oficina vamos conhecer diferentes formas de arquivo.
E já agora, como seria a tua coleção de objetos e 
representações? Que temas ou ideias gostarias 
de preservar no teu museu-arquivo digital? Vamos arquivar?
Conceção e orientação: Ana Rito e Renato Santos

31 de julho a 4 de agosto

Laboratório de sonhos       
4 aos 6 anos  
Esta semana vamos entrar no Laboratório das Artes do 
Museu Coleção Berardo para descobrir receitas e poções 
mágicas com muitas cores, formas e texturas, que na 
quantidade certa podem inventar sonhos. Será que temos 
de seguir a receita dos artistas ou vamos descobrir que foi 
«por mero acaso» que se inventaram muitas formas de 
pintar? Há sonhos cor-de-rosa, outros são pesados como 
chumbo, uns são a preto e branco e outros são «sem pés 
nem cabeça»... como será o teu sonho? Vamos experimentar?
Conceção e orientação: Ana Dias e Teodora Boneva

O fio condutor – curso de arte em movimento      
7 aos 13 anos 
A história pode-nos ser contada pelos pais, avós e 
professores, pelos livros, mas também por imagens em 
movimento. Esta é uma oficina sobre arte moderna no tempo 
em que a velocidade é ditada por frames e em que 
os telemóveis e os computadores transformam a maneira de 
entendermos o mundo. Queremos criar uma série contigo, 
onde vamos contar pequenas histórias, tendo a arte 
moderna como fio condutor. Cada episódio, um movimento 
artístico, para juntarmos ao nosso canal, onde os programas 
de história da arte são tudo menos aborrecidos… ação!
Conceção e orientação: Fabrícia Valente e Patrícia Trindade

7 a 11 de agosto

Escultura no Museu Coleção Berardo    
4 aos 6 anos  
Gostas de construir, de modelar, de pegar em materiais 
e transformá-los? Então junta-te a nós nesta semana 
e descobre os diferentes materiais que podemos usar 
para fazer uma escultura. Inspirados nas obras do museu, 
vamos conhecer e experimentar algumas técnicas 
escultóricas com muita experimentação e criatividade.
Conceção: Mariana Ramos
Orientação: Jorge Catarino e Mariana Ramos

Imagens desdobráveis     
7 aos 13 anos 
Rasgar, cortar, dobrar, colar, imprimir, projetar…
Pode uma fotografia ser uma escultura? 
Pode uma fotografia transformar-se em algo tridimensional?
No nosso atelier-laboratório, onde a possibilidade criativa 
expande limites, movimentos artísticos, materiais, técnicas 
e linguagens, vamos criar «foto-esculturas». Afinal, o que 
falta a uma fotografia para ser uma escultura? 
Quantas faces tem uma fotografia? Atreves-te a descobrir?
Conceção e orientação: Ana Rito e Marília Pascoal

16 a 18 de agosto

1, 2, 3... Acontece algo talvez          
4 aos 6 anos  
Será que o Museu Coleção Berardo «esconde» algumas 
obras que aconteceram por acaso? Quando começa uma 
obra e quando acaba? De onde nasce? E se nos enganarmos 
podemos aproveitar o erro e criar algo novo? 
Nesta oficina, através de algumas obras da Coleção vamos 
fazer muitas experiências artísticas. Precisamos de muitas 
ferramentas, que emergem da nossa imaginação, jogos 
criativos e de muitas ideias brilhantes que crescem na nossa 
cabeça.
Conceção e orientação: Mariana Ramos e Teodora Boneva

Vamos pôr tudo Preto no Branco 
7 aos 13 anos 
Há quem lhes chame as «não-cores» ou «cores neutras», 
há quem tenha a ousadia de pintar uma tela de uma só cor… 
ou sem alguma! Artistas como Ad Reinhardt e Robert Ryman, 
que nos ensinam a olhar a pintura de forma minimalista, ou as 
experiências de manchas realizadas por Henri Michaux, 
vão ser inspiração para muitos exercícios que nos mostram 
que entre o preto e o branco, a luz e a sombra há um universo 
a descobrir. 
Conceção e orientação: Fabrícia Valente e Hugo Barata

21 a 25 de agosto

Tudo de novo, de novo      
4 aos 6 anos  
Hoje em dia um dos grandes desafios que os nossos 
artistas têm é o de criar algo de novo, face ao que já existe. 
Por mais simples que pareça, na verdade é sempre difícil 
de alcançar! Há mais de 100 anos, os artistas modernistas 
adotaram uma atitude de corte com o seu passado, 
ousaram e criaram várias novas formas de olhar e fazer arte. 
Fizeram tudo de novo, de novo! É verdade que o observador, 
precisou de algum tempo para olhar com os olhos de ver. 
Vamos parar para olhar com olhos de ver e compreender. 
O grande desafio será criar algo verdadeiramente
surpreendente e original.
Conceção: Marília Pascoal e Renato Santos
Orientação: Marília Pascoal e Rita Teles Garcia

Do fotograma à fotografia digital 
7 aos 11 anos 
Participa nesta viagem ao universo da fotografia e descobre 
como tudo aconteceu!
«Fotografia extraordinária» é um conto de Lewis Carrol 
em que um fotógrafo revela uma história em vez de uma 
imagem. Vem connosco revelar as histórias escondidas 
numa fotografia, descobrir o laboratório fotográfico do 
Museu Coleção Berardo e aprender as diferenças entre tirar 
fotografias com uma Nintendo ou com uma máquina pinhole.
Conceção e orientação: Mariana Ramos e Renato Santos



28 de agosto a 1 de setembro

Os novos colecionadores – o monopólio da Coleção  
4 aos 6 anos  
Vamos descobrir o que é ser colecionador e como criar uma 
coleção. Aqui, não há receitas… estamos a seguir o nosso 
instinto e investir naquilo que mais valorizamos. Será que 
vamos na direção da Arte Pop ou do Surrealismo? 
Minimalismo ou Arte Povera? Neste monopólio da Coleção, 
temos vários núcleos para colecionar e estamos à tua espera 
para poder jogar! No final, todos seremos vencedores e 
teremos a nossa própria coleção!
Conceção e orientação: Patrícia Trindade e Rita Teles Garcia

A casa de Réne Magritte      
7 aos 13 anos 
As pinturas de Réne Magritte fazem-nos viajar por mundos 
de fantasia. Uma árvore onde habitam planetas… ou serão 
parafusos? A chuva que cai em forma de homem; a cortina 
que não se sabe se é de tecido ou de vidro. No núcleo 
surrealista da Coleção Berardo este artista faz-nos sonhar 
e é hora de partirmos da tela para espaços tridimensionais, 
imaginando como será a sua casa. Terá portas e janelas 
como as nossas? Mãos à obra, temos que a construir!
Conceção: Fabrícia Valente e Maribel Sobreira
Orientação: Fabrícia Valente e Francisca Correia do Vale 

4 a 8 de setembro

Jogos óticos     
4 aos 6 anos  
Quantas formas de ver o mundo conheces? Será que existem 
mais do que aquela a que estamos habituados? Há muitas 
décadas atrás um grupo de artistas experimentou juntar 
o mundo da arte com o da ciência e descobriram nas suas 
experiências várias formas de brincar com o nosso olhar. 
Ver o que não está lá. Ilusões de movimentos das cores e das 
formas, ver o mundo de pernas para o ar ou até mesmo aos 
quadrados. Nesta semana de férias no Museu Coleção 
Berardo vamos construir alguns jogos óticos que nos 
permitirão olhar para o mundo de várias maneiras. 
Aceitas o desafio?
Conceção e orientação: Marília Pascoal e Teodora Boneva

Eu, Robot    
7 aos 13 anos 
«O futuro é agora», foi o que afirmou o artista Nam June Paik, 
enquanto explorava novas tecnologias no desenvolvimento 
da sua obra. Será que a tecnologia nos permite ser mais 
criativos? A tecnologia está rapidamente a transformar 
a forma como vivemos, aprendemos, trabalhamos e 
interagimos. Como tornar o mundo tecnológico e digital 
numa força positiva e criativa? Será que a arte 
contemporânea pode ter uma palavra a dizer sobre isto?
Nesta oficina, vamos brincar com imagens e connosco 
próprios! Vamos explorar o ativismo, a resistência e o risco 
associados à tecnologia da criatividade, da experimentação, 
da performance e da invenção!
Conceção e orientação: Hugo Barata e Orlando Franco
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Inscrição prévia | Preço (inclui almoço): 105€ +5€ seguro. Semana de 16 a 19 agosto: 65€ + 5€ seguro
Condições especiais para sócios ACP, Estrelas & Ouriços, CP, entre outros.
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