
FRAME A FRAME

Hoje vamos conhecer um pouco

 do Universo Informalista!

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 informalismo
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Ao longo do século XX muitos foram os

artistas que puseram em causa regras,

escolas, ideias formadas sobre «o que é

arte?» e a forma de chegar até à obra.

Depois da Segunda Guerra Mundial, foram

vários os grupos que exploraram novos

caminhos na pintura abstrata, afastando-se

do reconhecível e procurando novas

técnicas, o gesto do pintor tornou-se o

elemento principal, começando a falar-se

de «pintura gestual».

Em França, surgiu o informalismo, que, como o seu
nome indica, rompe com as normas, com o que é
formalmente aceite por todos. Os artistas
informalistas procuraram trazer para a pintura o
absurdo, a dúvida e o improviso, tanto nos temas comonos materiais e nas formas de expressar sensações.
Com um novo fôlego trazido pelo pós-guerra, mais do
que lutar por causas, era o momento de
experimentação. 



Cliquem para assistir
ao vídeo onde irão
descobrir tudo sobre a
obra de Jean Dubuffet, 
frame a frame.
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https://www.youtube.com/watch?v=vgaygE3seYw
https://www.youtube.com/watch?v=X7Mmhld_qFY
https://www.youtube.com/watch?v=vgaygE3seYw


Cortem um retângulo de uma caixa de cartão (pode ser
uma das suas abas).Pintem o pedaço de cartão recorrendo a tintas epincéis, lápis de cera, colagem de especiarias ou até

recortes de papéis coloridos e texturados. Podemescolher todas estas técnicas ou selecionar algumas.
Usem uma tesoura ou um pau de espetada para raspar
e assim desenhar linhas de contorno das formas que
quiserem, reais ou pertencentes ao universo dafantasia.
Raspem umas vezes com maior profundidade, indo até
ao cartão, e outras mais à superfície.Vão encontrar uma pintura que revela as camadas de
cor e de materiais que escondia.

Pedaço de caixa de

cartão;

Tintas;

Pincéis;

Lápis de cera;

Cola;

Especiarias (opcional);

Papéis coloridos e

texturados;

Tesoura de pontas

redondas;

Pau de espetada

(opcional).

ESPERAMOS QUE SE DIVIRTAM COM O RESULTADO.

SE QUISEREM, PARTILHEM CONNOSCO EM #MUSEUBERARDO #MCB_ONLINEKIDS

DESAFIO
NO DESAFIO DE HOJE TERÃO DE SE COLOCAR

NO PAPEL DE UM INFORMALISTA.

MATERIAIS
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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 Neoplasticismo

FRAME A FRAME pelo Surrealismo

FRAME A FRAME pela Abstração

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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