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Atividade em família
60 min.
+5 anos

UMA VIAGEM PELA NOITE
Traverser la nuit. Obras da Coleção Antoine de Galbert é uma
exposição pensada pelo curador* francês Noëlig Le Roux, que
selecionou um conjunto de obras de arte criadas por 85 artistas
do nosso tempo, organizadas numa ideia de travessia ou caminho
pela noite, um motivo de inspiração para muitos artistas.
A ideia de fazer uma exposição em torno do tema da noite
surgiu da história e da função da fábrica onde nos encontramos,
a Central Tejo, uma antiga central elétrica que produziu
eletricidade para iluminar toda a cidade de Lisboa até Santarém.
Vem descobrir como a noite pode ser explorada na arte e
como novas imagens, ideias e sensações podem despertar desta
experiência.
O título Traverser la nuit pode ser traduzido como “atravessar
a noite”.

Na sala ILUMINAR A NOITE, que significa quando a noite
começa e a escuridão se instala, encontramos várias obras
de arte feitas a partir de objetos e materiais comuns, como
lâmpadas, fios elétricos, cartão, entre outros. São obras que
remetem para o movimento artístico chamado Arte Povera,
que teve por característica o uso de materiais pobres e comuns
ao dia a dia, a que normalmente não se dá muito valor.

Procura

ZHANG HUAN
(China, 1965)
Family Tree, New York, USA, 2000

A palavra e a imagem são dois temas explorados pelo artista
Zhang Huan e esta obra une as duas! Ao escrever na cara a
história de todos os seus familiares como se fosse uma árvore
genológica, a acumulação de muitas histórias resultou numa
mancha uniforme de tinta.
* Descobre todas as NOVAS PALAVRAS no final.
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Imagina e

Desenha

Tal como o artista pensou nos seus
familiares, o desafio que temos para
ti será escreveres nesta forma os
nomes de todos os teus familiares.
Ficaste com algum espaço em
branco?

Sala VEÍCULOS DA NOITE

Encontra
Este painel de azulejos representa um mundo estranho. Parece
nascido de um sonho, onde a realidade e a imaginação estão de
mãos dadas. Observa o que está aqui a acontecer.

Identifica

A partir do original:
HERVÉ DI ROSA
(França, 1959)
Panorama nocturne [Panorama noturno], 2022

a

b

c

d

e

Tal como um puzzle, um painel de azulejos é formado por várias
peças. Faz corresponder estas peças aos espaços em branco.
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Sala NO LIMIAR DA NOITE
A noite é lugar de imaginação, de sonhos e fantasia. Mas ao
escuro e às sombras associamos também os pesadelos, sendo
que estes felizmente desaparecem nas manhãs.

Procura

FRANÇOIS MORELLET
(França, 1926–2016)
Lamentable [Lamentável], 2006

Artista francês que trabalha com a apropriação de objetos
e materiais do nosso quotidiano. Mas estes elementos são
apresentados de forma quebrada e desconstruída.

Responde
Esta escultura é feita de oito elementos curvos em néon e pode
ser apresentada de diferentes formas. A base de inspiração parte
de uma única forma geométrica. Qual será?

Encontra

JOHN ISAACS
(Reino Unido, 1968)
In Advance of the Institution, 1996
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Com as suas esculturas hiperrealistas, John Isaacs cria a
dúvida sobre a realidade das coisas. Parecem reais mas nunca
deixam de ser representações da realidade, como o corpo desta
escultura que tem as mesmas medidas do corpo do artista.

Observa e

Desenha

Qual o teu legume preferido? Desenha uma escultura metade
humano – metade vegetal.

Ao subir as escadas
Sala OS NÁUFRAGOS DA NOITE
Numa tentativa de ter uma vida melhor, ou na luta pela
liberdade, muitas pessoas no mundo aventuram-se na travessia
de territórios que lhe são estranhos, na qual enfrentam várias
dificuldades e em que o perigo está sempre à espreita. Nesta
sala observarmos estas viagens e os desafios que muitos seres
humanos enfrentam.

Procura

DIDIER FAUSTINO
(França, 1968)
Body in Transit, 2000

A viagem e as suas influências são temas do trabalho deste
artista luso-francês. O corpo humano está também ele em
Obras da Coleção Antoine de Galbert
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constante movimento, vai-se transformando com o passar
do tempo e também com o passar entre locais e fronteiras.
Todos nós somos corpos em trânsito.

Imagina e

Desenha

E se esta escultura fosse uma mala para nos transportar? Qual
seria a melhor posição para nos colocarmos lá dentro? Desenha
essa posição na mala.

Desce as escadas e entra na sala ENTRE CÃO E LOBO.
A expressão “entre cão e lobo” é uma expressão popular francesa
que expressa o “momento do amanhecer”, quando os primeiros
raios de luz solar invadem a escuridão, revelando de forma ainda
difusa a superfície das coisas… Nestas salas podemos observar
diferentes instalações artísticas de som e vídeo, nas quais temos
de estar com os nossos sentidos em alerta de modo a ver com
atenção o que se está a passar… pois com a falta de luz natural,
a realidade transforma-se, ficamos como que às cegas e temos
maior dificuldade em ver as coisas. Nesta sala os artistas também
nos colocam “obstáculos” à nossa visão…

Procura

EUGÈNE LEROY
(França, 1910–2000)
La grande terrible [A grande terrível], 1991
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Eugéne Leroy foi um artista francês que ficou conhecido por
fazer pinturas com muitas tintas de diferentes cores que se
acumulam de tal forma na tela que ganham volume!

Observa e

Identifica

À primeira vista, nada conseguimos identificar, mas o artista
ao pintar começava por representar figuras… Será que consegues
identificar a(s) figura(s) nesta pintura? Quando reconheceres
algo faz um desenho “às cegas”, ou seja, fecha os olhos, imagina
a figura e desenha sem ver!

Sala ESCULTURAS DA NOITE
Nesta sala muito escura encontramos uma escultura de luz, que
só pode ser observada e só existe neste jogo entre a luz, a sombra
e o fumo artificial. Podes mesmo atravessá-la! Experimenta.

Encontra

ANTHONY MCCALL
(Reino Unido, 1946)
Meeting you Halfway II, 2009

O trabalho de Anthony McCall brinca com o nosso olhar. Para
descobrirmos o que está a ser projetado nos seus vídeos, temos
de ficar algum tempo a observar com atenção.
Obras da Coleção Antoine de Galbert
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Ação
O título da obra significa: conhecer-te a meio caminho. Passo 1:
entra para dentro do cone de luz e, tal como parte da elipse,
vais descobrir como a sombra do teu corpo pode ganhar
diferentes tamanhos!

Sala SONHO DA NOITE
Como será sonhar a noite? Numa ligação entre o sonho e o
espaço das estrelas e das constelações, encontramos aqui um
conjunto de obras em pintura, fotografia e escultura.

Procura

THOMAS RUFF
(Alemanha, 1958)
Sterne, 17h51m / -18° [Estrelas, 17h51m / -18°], 1990

Thomas Ruff, artista do movimento artístico chamado Nova
Objetividade, relembra-nos nas suas fotografias que estas
imagens são representações do mundo e um olhar pessoal sobre
a realidade em que vivemos, são como cenários. A imagem que
vemos nesta fotografia é a luz de inúmeras estrelas da nossa
galáxia. Esta luz viajou milhares de quilómetros pelo espaço até
ser captada pelo artista. Uma viagem que demorou tanto tempo
que várias estrelas que vês na imagem já não existem hoje em dia.

Memória e

Escreve

Na fotografia vemos estrelas no espaço. Mas existem outros
corpos celestes neste vasto universo. Escreve o nome de todos
os que te lembres.
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Desce as escadas e encontra a sala O CORAÇÃO. Este é um
órgão do nosso corpo e também o lugar onde “arrumamos” as
nossas emoções e sentimentos. Nesta sala encontramos obras
de arte onde os artistas usam o seu próprio corpo como trabalho,
como podes observar nas fotografias de Jorge Molder ou de
Arnulf Rainer.

Procura

ANNETTE MESSAGER
(França, 1943)
Coeur au repos [Coração em repouso], 2009

Annette Messager é uma artista francesa que usa materiais do
nosso quotidiano para fazer esculturas que falam sobre a vida.
Nesta fotografia da obra com o título “Coração em repouso”,
vemos redes de pesca que formam um coração e nesta imagem
podemos imaginar histórias de pescadores e do mar.

Observa e

Escreve

Quando pensas no coração, que palavras, cores, ideias e
sentimentos surgem na tua mente? Escreve à volta da palavra
“coração” e no sentido da linha todas essas palavras.

Coração

Obras da Coleção Antoine de Galbert
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As obras de arte, tal como os sonhos, não nos revelam
apenas uma única resposta, mas sim infinitas possibilidades.
Nesta exposição fizemos uma travessia até ao amanhecer e
descobrimos como a noite pode ser palco de aventuras repletas
de perigos, mistérios e experiências únicas e como o escuro
também pode ser um lugar de descanso, fantasia e imaginação.
Depois desta aventura pela noite e pelo trabalho de
diferentes artistas ficaste com ideias e imaginação para novos
sonhos e futuros?

Palavras Novas
ARTE POVERA – termo italiano que significa pobre. Foi uma
corrente artística desenvolvida a partir de Itália nos anos 70 do
séc. XX por artistas como Giovanni Anselmo, que ao utilizarem
na feitura dos seus trabalhos, objetos e materiais vulgares, vão
questionar o valor das coisas.
ÁRVORE GENOLÓGICA – é uma representação em imagem
que mostra a relação e os membros atuais e os antepassados de
uma família, distribuindo-os e representando-os nos ramos de
uma árvore.
APROPRIAÇÃO – ação de tomar uma ideia ou um objeto que
é de outra pessoa, transformando-a e tornando-a algo seu.
AZULEJO – é uma peça de cerâmica esmaltada, normalmente
em forma de quadrado, que é utilizada para cobrir a superfície/
parede de um edifício ou divisão de uma casa.
COLEÇÃO – é o nome que se dá a um conjunto de objetos que
têm em comum o mesmo tema ou sobre os quais se estabelece
uma relação. Existem vários tipos de coleções: brinquedos,
carros, joias ou obras de arte, por exemplo.
CORPOS CELESTES – são todos e qualquer corpo que se
encontra no espaço, desde um pequeno detrito a um cometa
ou mesmo um planeta ou estrela.
CORPOS EM TRÂNSITO – é uma ação ou estado de não
permanência. Algo que está sempre em movimento como,
por exemplo, o planeta Terra.
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CURADOR/A – é a pessoa responsável pela ideia da exposição,
pela escolha dos objetos, artistas e obras de arte a apresentar
e pela forma como a exposição se organiza.
DESCONSTRUIR – desfazer ou desmontar em partes uma coisa
ou uma ideia para melhor a entender e a questionar.
DIFUSO – é algo que não está completamente definido ou
delimitado. Tal como uma imagem fotográfica com pessoas em
movimento ou mesmo uma paisagem com nevoeiro, difuso é
algo que nos é difícil ter certeza na sua identificação ou dos seus
próprios contornos.
ELIPSE – é uma forma geométrica regular, uma linha curva
fechada em que os pontos opostos encontram-se à mesma
distância. Um ovo, por exemplo, tem a forma de elipse.
GALÁXIA – conjunto ou sistema muito vasto de estrelas, pó,
poeiras, gases, matéria escura e outros corpos que estão no
espaço. A Via Láctea é a galáxia em que vivemos.
HIPER-REALISMO – movimento artístico que se define na
criação de imagens tão reais que num primeiro olhar parecem
mesmo “verdadeiras”, tal como numa fotografia.
LUSO-FRANCÊS – significa que uma pessoa tem dupla
nacionalidade, sendo cidadão português e francês (como no caso
do artista Didier Faustino que nasceu em França mas tem pais
portugueses).
MOVIMENTO ARTÍSTICO – é o nome que se dá a um
conjunto de ideias comuns partilhado por artistas, que por vezes
assinam um texto/manifesto a defender os seus ideais.
NOVA OBJETIVIDADE – movimento artístico liderado pelo
casal de artistas Hilla e Bernd Becher, que através da criação de
imagens muito realistas e documentais (com informação real,
verdadeira) ou prova, revelou que a fotografia não é a realidade
em si, mas uma representação da realidade, logo, uma ilusão.
TRAVESSIA – é a ação/movimento de percorrer ou ligar um
lado ou lugar a outro, seja uma região, um rio, um mar.
UNIFORME – é uma coisa que só tem uma forma ou aparência,
sendo semelhante ou sempre a mesma, não tendo variação.

Obras da Coleção Antoine de Galbert
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