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INTERFERÊNCIAS
Culturas Urbanas
Emergentes

Que ceda o espaço
e o direito ao
imaginário
a mais alguns.

Material pedagógico para escolas
1.º Ciclo
60–90 min.

Artistas
±MaisMenos±
António Alves
Abdel Queta Tavares
Alfredo Cunha
Ana Aragão
Ana Hatherly
António Contador
António Cotrim
Apollo G
Blac Dwelle
Carlos Bunga
Carlos Stock
Diogo Carvalho AWK
Diogo VII
Ernesto de Sousa
Fidel Évora
Filipa Van-Dúnem Bossuet
G Fema
Gonçalo Mabunda
Herberto Smith
Herlander
Isabel Brison
Julião Sarmento
Julinho KSD
Kiluanji Kia Henda
Luís Campos
Lukanu
Mantraste e moradores do PER11
Marta Pina
Marta Soares
Mónica de Miranda
Né Jah
Nuno Trigueiros
Nuno Rodrigues de Sousa
Obey SKTR
Petra Preta
Primero G
Rappepa Bedju Tempu
Rico Zua
ROD (Rodrigo Ribeiro Saturnino)
Rodrigo Oliveira
Sepher AWK
REAL G.U.N.S
Tony Cassanelli (Aurora Negra)
Tristany
Tropas di Terrenu
Unidigrazz
Wasted Rita
xullaji

* Descobre todas as NOVAS PALAVRAS no final.
maat Serviço Educativo e Programas Públicos
Coordenação: Joana Simões Henriques | Conceção: Jorge André Catarino
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Interferências

A exposição Interferências é uma exposição sobre a história
recente da Grande Lisboa, desde o 25 de Abril de 1974 até aos
nossos dias. Durante este período, a cidade expandiu-se para as
periferias*, tomando o rio Tejo como seu eixo principal. Esta
expansão não foi, no entanto, sinónimo de desenvolvimento
e prosperidade para todos: provocou desigualdades sociais e
acentuou preconceitos sobre aqueles que foram empurrados do
centro para a periferia.
Ao destacar culturas urbanas emergentes, a exposição
Interferências mostra a forma como a cidade pode ser um espaço
de encontro de histórias, culturas e vozes.
Nesta exposição podem ser encontradas formas de expressão
tão diversas como escultura, instalação, pinturas e murais,
fotografia, filmes e fanzines, assim como videoclipes de rap, tags
e grafitis. Pode ainda ser encontrado material de arquivo como
artigos de jornal e reportagens de televisão.
A exposição desenvolve-se em cinco núcleos, cada um
explorando temas diferentes, mas complementares:

1.

CONTRA A MUDEZ
DAS PAREDES

2.
COERÇÃO, RESISTÊNCIA
E IDENTIDADE

4.
DIREITO AO IMAGINÁRIO

5.
PADRÃO

3.
DESENHO CIDADE
a. Comum
b. Nós por Nós
c. Cidade Rede

Se a arquitetura e urbanismo podem criar diferenças sociais,
são também fonte de inspiração para a expressão artística.
Interferências mostra assim como a cultura pode ser uma forma
de resistência e força motriz para a mudança que faça frente às
desigualdades!
Disciplinas em Articulação
Português, História, Filosofia,
Estudo do Meio, Geografia,
Sociologia, Educação Visual,
Música, Expressão Dramática,
etc.

Palavras-chave
Comunidade, Retrato,
Diversidade, Comum, Partilha,
Arquitetura, Fachada, Projeto,
Urbanismo, Arquitetura,
Rede, Monumento, História,
Representação, Classes Sociais.
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No museu
Um retrato pode revelar muito mais que a personalidade
de uma pessoa!
Abdel Queta Tavares é um fotógrafo luso-guineense, que vive
em Inglaterra. Cruzando as suas raízes africanas com o seu dia a
dia numa metrópole multicultural como Londres, Abdel retrata
as pessoas que encontra e a maneira colorida como se vestem.
Para este fotógrafo, a roupa que usamos diariamente é uma
forma de expressão, tanto da nossa personalidade, como da
nossa cultura e comunidade. E se uma pessoa pode fazer parte
de diferentes culturas, então as roupas que veste poderão ser
uma celebração dessa diversidade!
No caso de Abdel, o chapéu vermelho tornou-se a sua
imagem de marca e assinatura.
Faz o teu autorretrato ou desenha o retrato de um amigo
teu, combinando o chapéu vermelho de Abdel com a tua roupa
preferida. Poderás escolher uma roupa que celebre a tua própria
diversidade e as diferentes culturas que se cruzam na tua vida!
Palavras-chave
Comunidade, Retrato, Diversidade
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Em aula
Um bem comum!
Na ausência de políticas oficiais que respondessem à suas
necessidades, as pessoas que vivem nas periferias tiveram de
encontrar formas de se organizar coletivamente, criando as suas
próprias estruturas de apoio, como hortas comunitárias.
Carlos Stock interveio artisticamente numa mota Piaggio que
era utilizada pelo Kota Gil, um senhor que a usava para ir à pesca,
e a emprestava aos seus amigos e vizinhos. Este veículo era, em
simultâneo, um recurso privado e um bem comum, posto ao
serviço da comunidade, para ajudar a todos e de várias maneiras.
E se houvesse um transporte que pudesse ser usado por
todas as pessoas do bairro do aluno, que aspeto teria?
Cada aluno cria, através do desenho e colagem, um veículo
imaginário que pudesse ser utilizado por cada aluno, pelos seus
amigos e vizinhos, indicando quem o utilizaria e para quê.
Palavras-chave
Comunidade, Retrato, Diversidade
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A exposição Interferências revela-nos uma cidade diferente,
por vezes invisível para quem apenas conhece a cidade-postal.
Autores de diferentes áreas, desde a música às artes visuais,
mostram-nos que todos podemos ser agentes de mudança, ter
uma voz ativa na formação de uma cidade e na criação de um
sentimento de pertença.
Neste particular, o maat serve de ponto de encontro e espaço
de diálogo entre as diferentes culturas que formam uma cidade.
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Palavras Novas

Centro
Parte central da cidade, com maior
movimento e onde habitualmente se
concentram os espaços e serviços
mais importantes.
Periferia
Zonas que estão à volta da cidade,
distantes ou com dificuldades de
acesso ao seu centro.
Mapa
Desenho que representa uma área
geográfica, espaço ou território.
Rede
Ligação entre várias coisas
diferentes ou separadas, formando
um conjunto.
Comunidade
É aquilo que une diferentes pessoas
segundo um conjunto de ideias ou
valores partilhados. Estes valores
podem ter a ver com a partilha de
um idioma, uma cultura ou memórias
comuns, por exemplo.
Grafiti
Inscrição ou intervenção artística
realizada nas paredes das ruas ou
espaços públicos (como carruagens
de comboio), usando, habitualmente,
tintas de spray e realizada de
forma clandestina.
Tag
Assinatura estilizada do artista
de grafiti, realizada em diversos
pontos da cidade, marcando a sua
presença.
Rap
Género musical surgido em Nova
Iorque no final do século XX, mas
que atualmente se encontra um
pouco por todo o mundo. Significa,
literalmente, rythm and poetry:
ritmo e poesia. Os seus temas
têm habitualmente a ver com
desigualdades sociais, pobreza e
racismo.

Fanzine
É uma publicação semelhante a
uma banda desenhada, realizada e
publicada de forma informal (isto
é, sem editora), circulando entre
pessoas que têm um interesse ou
cultura comuns.
Utopia
É uma ideia do que ainda não
existe, mas que pode, um dia, vir
a ser realizado. Muitas vezes, a
utopia indica como algo do nosso
quotidiano que pode ser melhorado,
mostrando qual seria o seu estado
ideal no futuro.
Espaço público
Espaço de acesso livre e universal,
que é pertença de todos (por
exemplo, uma rua, praça ou jardim).
Urbanismo
É uma disciplina ligada à
arquitetura, que trata sobre
questões relacionadas com a
construção e organização de uma
cidade, desde as ruas, espaços
verdes e acessibilidades.
Desenho técnico
É um tipo de desenho rigoroso,
feito a régua ou em computador, e
usado por arquitetos e engenheiros
para indicar a forma e dimensões
exatas que um edifício, objeto ou
produto deve ter.
Escala
É a indicação da relação exata entre
as dimensões do desenho técnico
e as dimensões reais do edifício,
objeto ou produto a ser construído.
A uma medida numa escala equivale
sempre outra medida no mundo real.
Emergente
Algo ou alguém que era,
anteriormente, pouco conhecido ou
ignorado, e que se revela à vista
de todos.
Iconografia
Elemento visual que identifica um
personagem numa obra de arte, como
um objeto ligado à sua profissão ou
à sua biografia, por exemplo.
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fólio crianças

Descobre mais atividades:
www.maat.pt/pt/atividades
Marcações
visitar.maat@edp.pt

Consulta o nosso site
para mais informações
www.maat.pt
ext.maat.pt

+351 210 028 130
+351 210 028 102
maat@edp.pt

@maatmuseum
#maatmuseum
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maat – Museu de Arte,
Arquitetura e Tecnologia
Av. Brasília, Belém
1300-598 Lisboa

