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Prisma

Dentro do museu, a exposição Prisma do artista Alexandre
Farto, aka Vhils, coloca-nos em confronto com o seu espaço
habitual de ação: a cidade. Ao longo de oito anos (pré-pandemia)
o artista foi reunindo imagens nas nove cidades onde instalou
as suas obras: Cidade do México, Cincinnati, Hong Kong, Lisboa,
Los Angeles, Macau, Paris, Pequim e Xangai. Reconhecido
internacionalmente pelas suas intervenções de grande escala em
espaço público, este tem sido, por excelência, palco de muitas
horas da sua observação e, muitas vezes, do seu posicionamento
crítico.
As narrativas que constrói a partir de cada uma destas
cidades são apresentadas como um complexo universo de
múltiplas e simultâneas imagens que nos colocam em confronto
com as dissonâncias de cada metrópole* aqui representada e as
problemáticas globais que abraçam todas as grandes cidades.
Num convite para pertença a todos estes territórios a
partir da experiência de relação mediada pelo ecrã (aquela
que mais tem ditado as nossas vidas nos últimos tempos),
lançamos alguns desafios aos alunos para que estes questionem
as vivências que mais caracterizam a noção de cidade e as
semelhanças e contrastes que a exposição traz em relação às
suas vidas quotidianas e a forma como leem as suas cidades.

DISCIPLINAS EM ARTICULAÇÃO
Estudo do Meio, Geografia, Sociologia, Educação Visual, Música,
Expressão Dramática, etc.

PALAVRAS-CHAVE
Cidade, Globalização, Pré-Pandemia, Metrópole, Identidade,
Centro-Periferia, Cidadãos

* Descobre todas as NOVAS PALAVRAS no final.
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No museu

A banda sonora
das cidades
Cada aluno deve identificar dez sons pertencentes à vida das
cidades e que estão presentes na instalação do artista. Quando
caminhamos pela cidade somos constantemente invadidos por
muitos sons e ruídos, numa cacofonia que nos confunde, mas
que muitas vezes também já ignoramos. Depois de cada um
identificar os sons, criar um momento (sugerimos na cobertura
do maat) para, em roda, falarem dos sons que identificaram e
perceber se são os mesmos ou outros que sentem ao ouvir a
cidade de Lisboa, a partir do exterior do museu.

OBJETIVOS
Reconhecer a importância dos sons das cidades para a sua
caracterização. Ser capaz de separar o som da imagem que se
está a analisar. Promover o discurso do ruído urbano como
criador de espaços e de identidade.
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Em aula

A cidade que eu habito
Criar um pequeno roteiro (máximo de seis cenas), onde cada
aluno esboça (pode usar desenho e palavras) os contrastes e
características principais do percurso que faz diariamente entre
casa e escola. Cada aluno apresenta o seu roteiro à turma como
se fosse o guião para um pequeno filme sobre o seu percurso
diário e a turma debate sobre as diferenças que existem no que
cada aluno assiste apesar de viverem na mesma cidade/região.
O que pertence a todos e o que diz respeito ao olhar individual?

OBJETIVOS
Caracterizar a área de residência; percecionar que sermos
habitantes da mesma cidade implica vivermos realidades
comuns mas também diferentes dos nossos colegas; compreender
melhor o percurso diário que, por ser um hábito, é muitas vezes
pouco analisado.

cena 1

cena 2

cena 3

cena 4

cena 5

cena 6
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Conclusão
Viver diariamente numa cidade, viajar para outro destino
urbano ou sermos confrontados com ecrãs que nos trazem
imagens com filtro, com o olhar do outro em relação a
territórios conhecidos ou desconhecidos, leva-nos a momentos
de reflexão distintos.
Na exposição Prisma, o artista Alexandre Farto, aka
Vhils, confronta-nos com documentos vídeo que o ajudaram a
caracterizar diferentes cidades e que, hoje, transformados numa
instalação artística, nos permitem deambular por nove cidades
em simultâneo, num conflito de informação visual e sonora.
As personagens apresentadas em câmara lenta fazem-nos pensar
na espera de um futuro que não sabem qual é. No dia a dia nunca
temos esse tempo demorado de observação e a cidade foge-nos
a um ritmo alucinante. O que muda em nós no entendimento de
cidade global depois desta experiência?!
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Palavras novas
METRÓPOLE
Metropolis é uma palavra grega
que vem de m tēr, que significa
mãe, e de pólis, que significa
cidade. É usada normalmente
para designar grandes capitais,
cidades geradoras de vários
tecidos urbanos à sua volta. São
territórios que, pela sua escala
em relação ao poder económico
e político, têm uma dimensão
superior à maioria das cidades.
GENTRIFICAÇÃO
É um fenómeno que afeta
normalmente áreas históricas
da cidade ou outras áreas que
costumam não ser consideradas
centrais e que passam a receber
habitantes, novos tipos de
habitação, comércio e serviços
diferentes daqueles que
originalmente caracterizavam esta
área, criando um diálogo difícil
entre a população local e os novos
habitantes destas áreas.

URBANISMO
Disciplina que promove o desenho,
o planeamento e organização das
cidades, bem como o estudo das
características urbanas existentes,
de forma a se criar pensamento
crítico e reflexivo sobre as cidades
e de modo a que, em combinação
com outras disciplinas, se
possibilite uma melhor qualidade
de vida nestes territórios.
VOYEURISMO
Ato de observar o outro sem este
saber que está a ser observado.
No contexto desta exposição é
associado ao facto de estarmos
a analisar a vida de cidadãos
distantes, em geografia e tempo,
numa lógica destes cidadãos não
imaginarem que este momento
fosse existir.
CACOFONIA
Designação normalmente usada
pela criação de algum mau
estar ou confusão causados pela
sobreposição de sons/ruídos e da
dificuldade de decifração dos sons
escutados.
GLOBALIZAÇÃO
É o processo de aproximação entre
as diversas sociedades e nações
existentes por todo o mundo,
seja no âmbito económico, social,
cultural ou político. Criando novos
modelos de proximidades é um
conceito cada vez mais usado
e promovido pela era digital,
sobretudo no contexto ocidental.
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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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