ACTIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS

Maio-Julho 2012

monitor RENATO SANTOS (projecto VER ver, experimentar e recriar)

26 maio – 30 junho – 28 julho

sábado - 10h30
UMA VIAGEM LOUCA PELO MUNDO DA ARTE

FAMÍLIAS com CRIANÇAS 2-4 anos

Quem faz Arte Bruta vê o mundo de maneira diferente!
Este olhar especial permite criar um universo
de espanto e surpresas! Embarca nesta viagem louca
por uma terra desconhecida, sem limites
e onde tudo é possível...
Duração (minutos): 45-60
Participantes (n.º mín. – n.º máx.): 8-20
Preço: 5€/participante

26 maio – 30 junho – 28 julho

sábado - 11h30

FAMÍLIAS com CRIANÇAS 5-7 anos

IMAGENS SEM SENTIDO?
Somos curiosos e gostamos de saber
o que se passa à nossa volta!
Para entender o porquê das coisas
fazemos perguntas, mas nem todas as respostas são claras...
Descobre, através destes artistas, como a Arte Bruta tem razões
que a própria Razão desconhece!

26 maio – 30 junho – 28 julho

sábado - 14h30

Duração (minutos): 75-90
Participantes (n.º mín. – n.º máx.): 8-20
Preço: 5€/participante

FAMÍLIAS com CRIANÇAS 8-10 anos

OBRAS BRUTAIS EM ESTADOS ALTERADOS
Vemos o mundo sempre da mesma maneira? E o que vemos
é real e verdadeiro? Descobre como uma emoção
(alegria através do riso) ou um estado físico (desorientação
através do rodopiar) podem alterar a maneira como vemos o
mundo e surpreende-te com as obras que vais criar!!!

26 maio – 30 junho – 28 julho

sábado - 16h30

Duração (minutos): 90-120
Participantes (n.º mín. – n.º máx.): 8-20
Preço: 5€/participante

Público Geral

LOUCO OU CRIADOR GENIAL?
OS ARTISTAS DA ARTE BRUTA
É possível que um sujeito, por vezes alienado
do contexto da arte pela sua condição física ou mental,
de lógica adulterada ou inexistente, possa ser considerado
artista e as suas representações obras de arte? Embarque nesta
viagem pelo mundo peculiar da Arte Bruta, arte marginal e art
singulier.
Inscrição obrigatória até às 17h00 da sexta feira anterior ao evento.
A realização das atividades está dependente
de um número mínimo de participantes.
ver contatos abaixo

Duração (minutos): 60-90
Participantes (n.º mín. – n.º máx.): 6-25
Preço: 5€/participante
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