DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS

18 de maio
ENTRADA GRATUITA

NOITE DOS MUSEUS

19 de maio

ACTIVIDADES ATÉ À 1 HORA DA MADRUGADA - ENTRADA GRATUITA

PROGRAMA
ACTIVIDADES PARA FAMÍLIAS: Partes de Arpad

VISITAS GUIADAS: à hora certa

No sábado, dia 19 de Maio de 2007, pais com filhos estão convidados

Visita guiada ao Museu da Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva

para as actividades abertas à volta da exposição de Arpad Szenes na

e à exposição de Arpad Szenes.

Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva.

Horário: 15h00, 16h00, 17h00 e 18h00

Entre as 11h00 e as 13h00, as famílias podem entrar de uma forma
lúdica na obra deste artista. Consoante os visitantes, são realizados
excertos das visitas lúdicas Vite, vite, Lúmen e Espelho meu,
baseadas na exposição e realizadas pelo projecto move.
Assim, por exemplo, desenhamos um grupo de bailarinos no seu
momento congelado, ou perdemos os contornos dos nossos corpos

Público-alvo: público em geral
Limite de 30 pessoas por visita.

“SOUND ABSTRACTIONS BY TAXMAN”
(abstracções sonoras com taxman)

por detrás de uma tela translúcida. Ou, descobrimos o nosso próprio

Taxman vai apresentar música electrónica actual, percorrendo

rosto visto pelos outros… ou, sentimos uma sensação do vento que

desde ambientes mais suaves e bucólicos a atmosferas mais dan-

passa pelos quadros de Arpad…

çantes, com transições cuidadas e utilizando a produção de artistas

Horário: 11h00 às 13h00

cuja imaginação e atenção aos detalhes leva o ouvinte por um

Público-alvo: famílias com crianças entre os 3 e os 10 anos de idade.

caminho que, por vezes, não é o mais fácil mas leva a lugares pouco

Actividades abertas, tema a escolher consoante idades dos

comuns, onde a gratificação é garantida e o óbvio quase nunca entra…

participantes.

Horário: 19h00 às 01h00
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