
FRAME A FRAME

Hoje vamos conhecer um pouco

 do Universo Neoplasticista!

Em casa, de férias ou em período escolar, o
Serviço Educativo do Museu Coleção Berardo
criou atividades lúdico-pedagógicas para
realizarem em família, fora do museu, sempre
que quiserem.
Venham descobrir connosco uma série de
atividades pensadas de movimento em
movimento artístico, através de uma escolha de
obras que vos chega frame a frame. 

pelo neoplasticismo

Projeto do Serviço Educativo
do Museu Coleção Berardo

 
Autoria e Conceção:

Fabrícia Valente
Francisca Correia do Vale

Patrícia Trindade
 

Coordenação 
Cristina Gameiro



QUEM DEU O NOME AO MOVIMENTO FOI O SEU
PRINCIPAL ARTISTA, PIET MONDRIAN.

VAMOS CONHECER UM POUCO DO SEU PERCURSO.

Ainda durante a Primeira Guerra Mundial, surgiu
uma revista artística chamada De Stijl (que
significa «O Estilo»), na qual artistas como Theo
Van Doesburg (seu criador), Piet Mondrian e
Georges Vantongerloo escreveram um conjunto
de intenções para organizar várias leituras do
mundo a partir da obra de arte.

Estes artistas tinham como objetivo uma nova
organização das ideias que partia de uma leitura
simples, universal, entre o homem e a natureza.
Para tal, propunham códigos visuais que todos
nós conhecemos, uma geometria simples e a base
do círculo cromático: as cores primárias — o azul,
o vermelho e o amarelo — e as cores neutras — o
branco e o preto, que na altura eram
consideradas «não-cores».
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Em 1919, nascia o movimento
artístico que expressava esta
vontade: o Neoplasticismo. E
o que quer dizer esta
expressão? Significa uma
nova arte plástica, ou por
outras palavras, uma nova
forma de representar o
mundo através de formas e
de cores. 



Cliquem para assistir ao
vídeo onde irão
descobrir tudo sobre a
obra de Piet Mondrian, 
frame a frame
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https://www.youtube.com/watch?v=fqPvuXy5vR4
https://www.youtube.com/watch?v=X7Mmhld_qFY
https://www.youtube.com/watch?v=fqPvuXy5vR4


Escolham a imagem de uma paisagem, de campo ou de cidade, a
partir de um livro, de uma revista, da Internet, ou de uma que esteja
à vossa frente.
Registem na primeira folha os traços principais e as linhas de força
da paisagem que estão a analisar.
Simplifiquem, na segunda folha, o vosso primeiro desenho, usando
apenas formas geométricas.
Abandonem as curvas e as linhas diagonais. Na terceira e última
folha, simplifiquem ainda mais a vossa composição, usando apenas
linhas verticais e horizontais, encontrando a ideia de grelha.
Definam as linhas retas com lápis de cor, canetas de feltro ou tinta e
pincel de cor preta e preencham alguns dos espaços da vossa pintura
só com as cores primárias (amarelo, azul e vermelho) ou com as cores
neutras, deixando outros a branco ou preenchendo a preto. 
Encontram a vossa paisagem simplificada como no neoplasticismo.

Desafio:

3 folhas brancas de tamanho
igual;

Lápis de grafite;

Lápis de cor ou canetas de
feltro ou pincéis e tinta das
cores: preto, vermelho, azul e
amarelo;

Régua (opcional);

Imagem de uma paisagem de
campo ou cidade.

 Materiais:

ESPERAMOS QUE SE DIVIRTAM COM O RESULTADO
SE QUISEREM PARTILHEM CONNOSCO EM #MUSEUBERARDO #MCB_ONLINEKIDS

FRAME A FRAME
pelo neoplasticismo

NO DESAFIO DE HOJE TERÃO DE SE COLOCAR
NO PAPEL DE UM NEOPLASTICISTA.



QUEREMOS CONTINUAR A PARTILHAR CONVOSCO FRAMES DA HISTÓRIA DA
ARTE MODERNA, A PARTIR DA ESCOLHA DE UM ARTISTA E DA ANÁLISE DE UMA
OBRA.
SE QUISEREM CONTINUAR ESTA AVENTURA CONNOSCO E REALIZAR OUTROS
DESAFIOS, TEMOS OUTROS TEMAS PARA CONHECEREM:

FRAME A FRAME pelo Cubismo

FRAME A FRAME pelo Dadaísmo

FRAME A FRAME pelo Construtivismo

FRAME A FRAME pelo Surrealismo

FRAME A FRAME pela Abstração

FRAME A FRAME pelo Informalismo

FRAME A FRAME pela Pop Art

FRAME A FRAME pelo Minimalismo

DO MUSEU ATÉ CASA, A ARTE DÁ-NOS MUNDO.
VISITEM O MUSEU EM HORÁRIO NORMAL, DAS 10H00 ÀS 18H30
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