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Noite dos Museus

Dia Internacional dos Museus

Entrada gratuita das 10h00 às 00h00

Entrada gratuita das 10h00 às 18h00

Público geral
18h00, 19h00, 20h00,
21h00 (20 min.)

Actividade para famílias
Crianças 4-7 anos
10h00 (90 min.)

17 de maio de 2014

Conversas Connosco
Conversas Connosco são breves visitas orientadas por membros do
FAZ, o Colectivo de Jovens do
Museu. A partir de um interesse
pessoal e do ponto de vista de
um jovem, conversamos sobre
uma ou mais obras em exposição.
Conversas Connosco não são visi- Público geral
22h00
tas especializadas.

Gerações

Luisa Águas voz
Diogo Águas viola e voz

18 de maio de 2014

Neste dia conhece um
museu excepcional!
Visita-jogo
(Concepção e orientação Renato
Santos)

No Dia dos Museus vem conhecer
a antiga real fábrica das sedas,
um antigo espaço transformado
em museu da fundação Arpad
Szenes-Vieira da Silva. Participa
com a tua família nesta aventura cheia de desafios e descobre
o que tem este museu de tão
especial!

Uma viagem por sons que marcaram a história da música das Público geral
últimas décadas, de Gloria Gay- 12h00 (60 min.)
nor a Kate Perry, de AC/DC a
Mais informações sobre as Conversas
Retratos privados
Connosco em fasvs.pt/educacao/ Maroon 5.
Visita temática integrada na
criancas
Rota da Seda
Público geral
18h00 - 22h00

Walk the Line
Maria Rita Machado
performance vídeo instalação
(Curadoria Vânia Rovisco)

O trabalho explora ideias em torno do conceito de tempo, através
do uso da instalação e da performance. É inspirado pela física
e por viagens no tempo. Como a
velocidade relativa do tempo
muda de um lugar para o outro,
desacelerando ou acelerando consoante o movimento e gravidade.

(Concepção e orientação Renato
Santos)

Público geral
16h00

Quinteto Rústico
Flávia Valente flauta
Lívio Dias oboé
Aldara Medeiros clarinete
Rafaela Oliveira fagote
João Gaspar trompa
Música francesa
Jean Françaix, Quintette
(1948)
Intervalo
Claude Debussy, Clair de Lune
Jacques Ibert,
Trois pièces brèves
Didier Favre, Vents de Folie

A vida e obra do casal de artistas Arpad Szenes e Vieira da
Silva são os pontos de partida
para uma viagem entre a CasaAtelier, o Jardim das Amoreiras
e o Museu Arpad Szenes – Vieira da Silva. Participe e venha
descobrir que histórias ainda
estão por revelar…
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