
FRAME A FRAME
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 dadaísmo

Hoje vamos conhecer um pouco

 do Universo Dadaísta!
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Em Zurique, na Suíça, importantes artistas da arte

moderna encontraram um lugar seguro, durante

a Primeira Guerra Mundial, para discutirem ideias

e pensarem, em conjunto, como é que uma obra

de arte podia ser uma forma de protesto contra o

momento difícil que o mundo atravessava. 

O movimento dada surgiu da irreverência de

alguns desses artistas, como Marcel Duchamp,

Tristan Tzara, Hugo Ball e Hans Arp. Foi em 1916

que se leu pela primeira vez o «Manifesto

Dadaísta», no Cabaret Voltaire, onde se juntavam

artistas plásticos, mas também escritores, poetas,

músicos… Todos queriam uma arte que rompesse

com a tradição e chegavam a usar a expressão

anti-arte! Quebravam regras, no desenho, na

escrita e até no modo de expor as obras de arte.

Em línguas diferentes pode ter significadosdiferentes.  Por exemplo, em Françaassociamos «dada» a cavalo dito em«linguagem» de bebé – le dada. Mas digamem voz alta a palavra «dada». O que fazlembrar? O som que os bebés repetem semdizer nada, na verdade. 

Será que qualquer coisa podia ser o pontode partida para uma obra de arte dadaísta? Vamos perceber melhor a partir da obra doartista Marcel Duchamp.
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MAS AFINAL O QUE QUERIA DIZER 

DADA?



Cliquem para assistir ao vídeo

onde irão descobrir tudo sobre

a obra de Marcel Duchamp, 

frame a frame
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https://www.youtube.com/watch?v=-nUmx65gmRQ
https://www.youtube.com/watch?v=X7Mmhld_qFY
https://www.youtube.com/watch?v=-nUmx65gmRQ


objetos de várias divisões da

casa;

tiras de papel;

caneta de feltro;

fita-cola;

cola;

saco;

muita imaginação!

 Materiais:

Seleciona objetos diferentes de várias divisões da tua
casa.
Muda-os de posição, de lugar, ou «simplesmente»olha para eles de uma nova forma.Dá um novo nome a esses objetos. Escreve essesnomes em tiras de papel e com fita-cola fixa-os junto

aos objetos.
Regista a reação da tua família e debate a novaforma de olharem para esses objetos.Recolhe as várias tiras de papel escritas com osnomes que escolheste.Baralha as tiras dentro de um saco e cola-as numafolha de papel pela ordem que forem saindo.Constróis assim um poema dadaísta! Sem, sentido,

como se pretende!

Desafio:
NO DESAFIO DE HOJE TERÁS DE TE

COLOCAR NO PAPEL DE UM DADAÍSTA.
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ESPERAMOS QUE TE DIVIRTAS COM O RESULTADO.

SE QUISERES PARTILHA CONNOSCO EM #MUSEUBERARDO #MCB_ONLINEKIDS



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 Construtivismo

FRAME A FRAME pelo Neoplasticismo

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.
VISITA O MUSEU EM HORÁRIO NORMAL DAS 10H00 ÀS 18H30
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