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Atividades em família
Duração média 60
+5 anos

Coleção de Arte Portuguesa Fundação EDP

ENSAIO PARA UMA 
COMUNIDADE
Retrato de uma coleção  
em construção (take 1)

Curador: Paulo Mendes



ENSAIO PARA UMA COMUNIDADE é o  
título da exposição organizada  
por Paulo Mendes que conta com um 
conjunto de 136 obras de arte criadas 
por 56 artistas portugueses agrupadas  
em quatro temas: Palavra, Som, 
Trabalho e Preguiça. 

Vem descobrir um pouco mais sobre a 
exposição e algumas das obras desta 
coleção sempre em construção!

maat Serviço Educativo e Programas Públicos

Coordenação Joana Simões Henriques | Conceção José Santos 

Luísa Correia Pereira (Lisboa, 1945 – 2009)
Rectângulos com coisas lá dentro, 1973, Aguarela sobre papel, 
33 × 50,5 cm 
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Núcleo

Trabalho

Encontra

A pintura de Luís Dourdil

A pintura de Luís Dourdil é a obra de arte  
mais antiga desta exposição! Nesta obra podemos 
observar como era difícil o trabalho de algumas 
profissões! A segurança no trabalho é hoje  
um tema muito importante, o que não acontecia 
antigamente.

Imagina e Escreve

Observa com muita atenção! Será que consegues 
identificar este lugar? E qual seria o trabalho 
que estes homens estariam a fazer?

Luís Dourdil (Coimbra, 1914 - Lisboa, 1989) 
Homens de fogo, c. 1942, Óleo sobre tela 132 × 175 cm
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A recriação de ambientes do passado, em especial 
lugares de trabalho e vivência, são temas 
explorados pela artista Carla Filipe, e esta obra 
não foge à regra! Por vezes, e de forma imediata, 
as imagens levam-nos ao mundo das palavras…

Como, por exemplo, as bandeiras dos diferentes 
países! Quando vemos uma bandeira associamos/
identificamos o país a que pertence. Será que 
consegues identificar estas bandeiras? 

Procura

A escultura de Carla Filipe

Carla Filipe (Aveiro, 1973) 
Memorial ao vagão fantasma (flags), 
2011, Bandeiras em tecido, cinco 
elementos de um conjunto de 15,  
187 × 300 cm / cada

Identifica

→ É o país que está representado na obra  
da artista Carla Filipe: Portugal
→ António Palolo fez uma exposição neste  
país: EUA
→ Catarina Botelho estudou neste país  
vizinho: Espanha
→ José Barrias viveu neste país em forma  
de bota: Itália
→ Eduardo Batarda estudou neste país: Inglaterra
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→ Didier Faustino nasceu neste país, mas os seus 
pais são portugueses: França
→ Antes de se tornar uma artista plástica,  
Ana Hatherly viveu um ano neste país: Suíça 
→ Helena Almeida representou Portugal na Bienal  
de São Paulo, a maior cidade deste país: Brasil

Núcleo

Palavra

Encontra

As pinturas do artista António Olaio

António Olaio (Lubango, Angola, 1963) 
Little Lucy plays genetics I (I was meant to be John)
Little Lucy plays genetics II (I was meant to be Jane)
1998, Óleo sobre tela, 162 × 130 cm 
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As obras de arte têm a magia de criar imagens 
que são verdadeiras surpresas! As duas pinturas 
de António Olaio revelam duas cabeças bem 
diferentes das que nós vemos na realidade  
(ou no dia a dia). Tal como uma caricatura,  
o artista altera o lugar e o tamanho dos olhos, 
bocas, narizes, etc.

Imagina e Desenha

Num mundo onde tudo é possível, imagina através 
de um desenho como seria a tua cabeça!

Encontra

A pintura da artista Mariana Gomes

Mariana Gomes (Faro, 1983),  
Isto não é uma pintura é uma provocação, 2013, Acrílico e óleo 
sobre tela, 60 × 70 cm
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A tela desta obra “diz” que não é uma pintura! 
Confuso? Por vezes os artistas gostam de 
provocar/chocar. Ao confundir, Mariana Gomes 
quer que as pessoas pensem sobre as coisas que 
estão a ver!

Escreve

Se pudesses alterar   
a palavra provocação,  
que palavra 
utilizarias?

Procura

A fotografia de Nuno Nunes-Ferreira

Apesar de hoje em dia não ser muito comum 
escrever uma carta ou um postal a alguém 
conhecido, antes de existir o telefone, o 
computador ou o tablet, era assim que as pessoas 
comunicavam umas com as outras!

Nuno Nunes-Ferreira (Lisboa, 1976)
Um dia enviei 16 cartas. 
Disseram-me que o carteiro passou 
por casa dela 3 vezes nesse dia, 
2015, Impressão digital com tinta 
pigmentada sobre papel Fine Art 
Cotton colado em PVC, 100 × 62 cm 
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Núcleo

Som

Encontra

A pintura de António Palolo

António Palolo (Évora, 1946 — 
Lisboa, 2000) 
Sem título, 1972, Acrílico 
sobre tela, 200 × 150 cm

As cores foram sempre um tema importante no 
trabalho do artista português António Palolo.  
Ao longo dos tempos, sempre fizemos associações 
entre a cor e a vida! Cores quentes e frias, 
cores alegres e tristes… mas se as cores se 
transformassem em sons, como seriam?

Adivinha e Escreve

Nesta obra vemos muitas e muitas cartas 
guardadas numa caixa… (já reparaste que  
no título o artista diz que enviou 16 cartas, 
mas na imagem parecem bem mais).

Observa com muita atenção a imagem e tenta 
adivinhar: quantas cartas estão dentro da caixa?

16              32              +300
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E a nota musical Lá que  
cor teria? 

Imagina e Identifica

Se uma cor fosse um som, qual seria a nota 
musical de cada cor?

Encontra

A escultura do artista  
João Ferro Martins

Este artista sempre gostou de se apropriar de 
objetos da nossa vida, dando novas ideias e 
funções às coisas que cria!

Imagina e Identifica

Adivinhas que instrumento musical poderia ficar 
guardado no interior desta caixa de madeira? 

João Ferro Martins (Santarém, 1979)
Pianoforte, 2008, Madeira, cola, 
betume, 171,5 × 280 × 48,5 cm

RéDó Mi SolFá Si
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Núcleo

Preguiça

Procura

A instalação do artista  
Rodrigo Oliveira

Todas as obras de arte de Rodrigo Oliveira são 
pontos de interrogação, pois todas elas nos 
desafiam com mais perguntas do que respostas.

Imagina

Apesar de não podermos passar por esta porta, 
através dela sai um fumo misterioso! Imagina o 
que poderá estar a acontecer do outro lado da 
porta! 

Rodrigo Oliveira (Sintra, 1978)
Em acervo (acesso restrito), 2003, Parede falsa, porta zincada com 
grelha, sinal luminoso, extintor metálico com data de validade 
expirada, máquina de fumo com temporizador, Dimensões variáveis. 



Palavras Novas

Caricatura → uma forma de representação da  
nossa cabeça, onde tudo pode ser alterado.  
Os olhos, narizes, orelhas, bocas e outros 
elementos podem ganhar maior ou menor tamanho 
do que realmente têm, criando assim uma imagem 
cómica  
e cheia de humor.

Coleção → nome que se dá a um conjunto de 
objetos que têm em comum o mesmo tema.  
(Existem vários tipos de coleção: brinquedos, 
carros, joias ou obras de arte, por exemplo.)

Escultura → forma de arte que representa em 
volume uma ideia ou ação do artista.

Fragmento → elemento que faz parte de conjunto 
maior, tal como uma peça de um puzzle.

Sem título → nome que o artista dá às suas obras 
de arte quando estas, segundo ele, não têm um 
tema definido. 

Experimenta

Enrola este papel de forma a criares um tubo, 
agora escolhe que som ocupa a sala se o tocares 
como uma corneta! Acabaste de dar uma nova 
função a este folheto 

Nesta aventura pelo mundo da imagem, da Palavra 
e do Som, fomos descobrindo, passo a passo antes 
que chegue a Preguiça, o Trabalho de vários 
artistas portugueses.



Preguiça

Núcleo

Preguiça
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Preguiça

Procura

Os desenhos do artista José Loureiro

José Loureiro é um artista que questiona a pintura 
e os seus meios e ferramentas.  Numa criação livre 
o artista apresenta fragmentos, partes de um todo, 
que por vezes são esquecidas ou a que não damos 
muito valor.

Identifica

Observa com muita atenção as imagens.  
Será que consegues descobrir…

→ quantas bocas têm a língua de fora?

→ quantos tons diferentes de lábios  
consegues descobrir?

→ quantas estão a gritar?

José Loureiro (Mangualde, 1961)
Sem título, 1990, Guache sobre papel, 28 × 38 cm / cada 



fólio crianças

Descobre mais atividades em 
www.maat.pt/pt/atividades

maat — Museu de Arte, Arquitetura  
e Tecnologia
Av. Brasília, Belém
1300-598 Lisboa
 
Quarta → segunda
11.00 → 19.00

Horário de verão
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11.00 → 22.00

+351 210 028 130
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