
FRAME A FRAME

Hoje vamos conhecer um pouco

 do Universo Pop!

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. 

pela pop art
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Nos anos 50 do século XX, tanto na Europa como nos EUA, começou a

existir mais poder de compra. Após o fim da Segunda Guerra Mundial,

em 1945, as cidades começavam a reconstruir-se, os países a crescer, e a

vida a ganhar mais alegria e cor. 

Entre montras iluminadas, mais automóveis na rua e novos sons

musicais, surgiu uma caixa mágica que fez chegar muitas imagens às

casas das pessoas: a televisão! Com esta invenção, a publicidade passou

a fazer parte do dia a dia. Ambicionavam-se marcas; produtos apelativos

fabricados em massa; corpos de sonho de modelos ou estrelas de

cinema: tudo o que a TV nos trazia.

 VAMOS CONHECER UM DOS PRINCIPAIS ARTISTAS
DA POP AMERICANA: ROY LICHTENSTEIN.

.

Assim, tanto na pintura como na escultura,

revelavam-se imagens que conhecíamos tanto

do universo das celebridades como de produtos

banais, vindos, por exemplo, das prateleiras de

um supermercado. Foi em Inglaterra que a pop art se iniciou, mas

foi no contexto americano que se tornou mais

exuberante, na cor e no uso de novas técnicas,

como a serigrafia.
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Na arte, este caleidoscópio de imagens teve uma grande expressão:

a cultura popular! Os artistas plásticos da pop art, ou arte popular,

queriam comunicar para o maior número de pessoas, e transformar

as obras de arte em fenómenos de popularidade, como acontecia

com o cinema ou a música.



Cliquem para assistir ao
vídeo onde irão descobrir
tudo sobre a obra de 
Roy Lichtenstein, 
frame a frame.
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https://www.youtube.com/watch?v=zv6FJXn8xvg
https://www.youtube.com/watch?v=X7Mmhld_qFY
https://www.youtube.com/watch?v=zv6FJXn8xvg


Escolham a imagem de um interior de casa, retirada de uma revista ou

a impressão de uma fotografia.

Destaquem com lápis, numa folha branca sobreposta à imagem, as

linhas de contorno dos principais objetos e produtos populares desse

espaço de casa.

Definam essas linhas de contorno com pincel e tinta preta.

Usem as cores azul, vermelho e amarelo para preencher as formas:

umas totalmente pintadas, outras com riscas (podem primeiro fazer

com régua e lápis) e outras com pontinhos, usando um cotonete.

No final, terão um ambiente doméstico retratado com uma imagem

próxima às pinturas Pop do artista Roy Lichtenstein.

ESPERAMOS QUE SE DIVIRTAM COM O RESULTADO.

SE QUISEREM, PARTILHEM CONNOSCO EM #MUSEUBERARDO #MCB_ONLINEKIDS

Impressão de fotografia

ou recorte de revista

com um espaço

doméstico;

1 folha branca;

Lápis;

Tintas preta, azul,

amarela e vermelha;

Pincéis;

Régua (opcional);

Cotonetes.

DESAFIO
NO DESAFIO DE HOJE TERÃO DE SE COLOCAR

NO PAPEL DE UM ARTISTA POP.

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 pelo Informalismo

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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