
MAAT PLAY ONLINE
#1
7-12 anos

Caminhando pelo espaço do museu encontramos
um conjunto de quinze caixas de armazenamento 
(como as destas imagens), com aberturas 
circulares por onde podemos espreitar (to peep, 
em inglês).

Dentro de cada uma, descobrimos o que os artistas 
convidados nos trazem. Cada um organizou a caixa 
“surpresa” à sua maneira, com objetos, imagens, 
textos, vídeos ou até desenhos, que mostram
um lado menos conhecido seu ou do seu trabalho.



Imagem: © Maria Lusitano

Hoje vamos conhecer o trabalho que nos traz
Maria Lusitano. A artista apresenta um vídeo, feito
a partir de colagens, onde tudo parece saído de
um mundo de sonhos. Esta imagem, retirada do vídeo,
é composta por alguns elementos que  parecem não 
fazer sentido juntos. Observem a imagem com atenção 
e identifiquem-nos.

Para o desafio que vos propomos precisam de 
revistas ou jornais antigos que tenham em casa,
uma tesoura, cola e uma folha base A4 ou A3 (se não 
tiverem lisa, pode ser uma página de um jornal
ou revista).



Lembrem-se de sonhos que tenham tido e encontrem 
nas revistas elementos que vos ajudem a reproduzir 
partes de cada um.
Depois de recortados, organizem-nos na folha base
e colem-nos para criar uma composição surrealista*.

No final, terão uma colagem com um mundo fantástico 
cheio de elementos de mundos diferentes, onde
a perspetiva, a escala e a lógica não entram!

Podem fotografar a vossa colagem e publicá-la 
no Facebook ou no Instagram com os hashtags: 

#maat 
#maatp#maat
#maatplayonline

*Os SURREALISTAS foram um 
grupo de escritores e artistas 
que se juntou em Paris
a partir de 1924.Acreditavam 
que a arte devia estar mais 
ligada ao nosso mundo interior 
e aos nossos sonhos.
Diziam que não devíamos seguir 
a lógica e a razão, porque 
dessa forma não seríamos 
verdadeiramente livres.
Assim, de um engano ou de
um mero acaso podia surgir
uma obra de arte!
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