MAAT PLAY ONLINE

#3

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.

Na sua caixa de armazenamento, Paulo Mendes juntou imagens
da instalação da sua obra “Répétition avant le crime
(troisième version) travail en cours” [Ensaio antes do
crime (terceira versão) trabalho em curso], na Central
Tejo, em 2018.

Paulo Mendes “Répétition avant le crime (troisième version) travail en cours” (1996/2018) | Imagens: Bruno Lopes | Cortesia: Fundação EDP

O artista dispõe
brinquedos, recortes de
jornal e imagens numa
sala vedada, onde
sobressaem os objetos
que brilham no escuro.
Todos estes elementos
ajudam a compor uma
metáfora*, que nos faz
pensar sobre a forma
como a nossa sociedade
funciona e sobre o mundo
em que vivemos.
Identifica objetos que
consigas relacionar com
algo que tenha
acontecido ou esteja
a acontecer agora na tua
cidade, no teu país ou
outra parte do planeta.

Para esta atividade precisas de:
Telemóvel ou tablet;
Brinquedos.
Hoje desafiamos-te a imaginares como seria para ti um mundo
perfeito. O que seria preciso para alcançá-lo?
Com os teus brinquedos cria uma composição**, inspirada na
do artista Paulo Mendes, mas que mostre as tuas ideias.
Pensa de forma simbólica e cria a tua metáfora.

PALAVRAS NOVAS
*METÁFORA é uma figura de estilo em que se usa uma
ideia com o sentido de outra, para comparar de forma
simbólica, não literal.
(ex.: cabelos de ouro = cabelos louros).
**COMPOSIÇÃO é a forma como se organizam os vários
elementos de uma imagem (como acontece na fotografia
ou na pintura, por exemplo).

Podes publicar o teu trabalho
no Facebook ou no Instagram com
os hashtags:
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