VERÃO NO MUSEU MUNICIPAL DE TAVIRA: EXPOSIÇÕES, PASSEIOS E OFICINAS PARA
OS MAIS NOVOS
Neste Verão o Museu Municipal de Tavira disponibiliza um programa de
exposições, oficinas e passeios com vista a proporcionar conhecimentos
acerca dos patrimónios de Tavira e das artes contemporâneas.
Os interessados poderão visitar as exposições “Pintura Interrogada” de Luis
Gordillo (galardoado Prémio Velásquez, em 2007) e “Fotografar. A Família
Andrade, olhares sobre Tavira”, o reflexo dos trabalhos de uma família de
fotógrafos que possibilita a reconstituição um século da história da fotografia e
de Tavira. A Câmara Municipal de Tavira renova, ainda, o convite para os
passeios orientados pela cidade, da época medieval à contemporaneidade,
com o programa “Ver(a)Cidade”, de 20 de Julho a 06 de Setembro.
Os mais novos têm um programa especialmente pensado para eles. Para além
das oficinas de exploração das exposições, terá lugar um curso de pintura de
técnica mista em torno do auto-retrato para participantes com idades
compreendidas entre os oito e os catorze anos: “Vês-me assim?”.
Calendarização:
CURSO
Curso de pintura, técnica mista “VÊS-ME ASSIM?...”
Dias 06, 13, 20, 27 de Julho e 03 de Agosto | 10h00 - 12h00
Recorrendo à técnica mista (moldes de gesso, pintura, colagens…) os
participantes irão realizar o seu auto-retrato.
Público-alvo: Crianças e jovens entre os 08 e os 14 anos
N.º de participantes: Entre os 06 e os 10
Inscrição obrigatória e gratuita
Data limite de inscrição 30 de Junho
Os materiais são da responsabilidade dos participantes (estimativa de valor
€10)
Orientação: Patrícia Gonçalves (artista plástica)
OFICINAS
Público-alvo: Famílias e crianças
N.º de participantes: Entre os 06 e os 10
N.º de participantes para outros grupos com acompanhamento de monitores:
20
Inscrição obrigatória e gratuita

OS BASTIDORES
Dias 05, 28 de Julho, 24 de Agosto e 6 de Setembro | 10h00 - 12h00
Tens noção do que é um museu? Serão só objectos antigos?
Como se faz uma exposição? Que “histórias” se contam através dos objectos?
Como os “arrumamos” no espaço? Recorrendo à exposição do artista plástico
Luís Gordillo, a oficina visa um conhecimento mais amplo sobre o museu e as
suas exposições.
Público-alvo: Crianças entre os 06 e os 12 anos
Orientação Museu Municipal: Patrícia Gonçalves (artista plástica)
À VOLTA DO MUSEU
Dias 14, 22 de Julho, 04 de Agosto | 10h00 - 12h00
Dia 07 de Setembro | 15h00 - 17h00
Oficina criativa de desenho que consiste na exploração do património edificado
da cidade de Tavira.
Público-alvo: Crianças entre os 06 e os 12 anos
Orientação: Patrícia Gonçalves (artista plástica)
CAMERA OBSCURA
Dia 15 de Julho | 15h00 - 17h00
Dia 30 de Agosto | 10h00 - 12h00
Dia 02 de Setembro | 15h00 - 17h00
No âmbito da exposição “Fotografar. A Família Andrade, olhares sobre
Tavira” o Museu Municipal de Tavira realiza uma oficina teórico – prática que
consiste numa abordagem ao mundo da fotografia, nomeadamente, no que se
refere à construção de uma Camera Obscura. Como a partir de uma caixa de
sapatos se pode entender os princípios da máquina fotográfica.
Público-alvo: Crianças entre os 06 aos 12 anos
Orientação Museu Municipal: Patrícia Gonçalves (artista plástica)
PASSO A PASSO: FOTOGRAFIA
Dia 12 de Julho | 10h00 - 12h00
Dia 02 de Agosto | 15h00 - 17h00
Dia 09 de Setembro | 10h00 - 12h00
Vamos visitar a exposição “Fotografar. A Família Andrade, olhares sobre
Tavira” e viajar no mundo da fotografia. No final os participantes à tua espera
um desafio...
Público-alvo: Crianças entre os 06 e os12 anos
Orientação Museu Municipal: Patrícia Gonçalves (artista plástica)
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UM TOM PARA A COR; UM TOM PARA O SOM
Dias 21 de Julho, 11 e 25 de Agosto e 01 de Setembro | 10h00 - 12h00
A obra de Luis Gordillo evoca histórias de lugares, experiências, pessoas...
memórias de viagens, cheiros que têm sabor... cores que têm música.
Que cor tem o Sol? E o ritmo aco...Lá? O azul... mete Dó?
Nesta oficina vamos experimentar a pintar tons, ouvir cores e desenhar ritmos
no lugar comum da música, do movimento e da pintura.
Público-alvo: Crianças entre os 04 e os 06 anos
Orientação Museu Municipal: Luísa Ricardo (antropóloga)
CONTA-ME UMA HISTÓRIA
Dia 19 de Julho | 10h00 - 12h00
Dias 31 de Agosto e 06 de Setembro | 15h00 - 17h00
Visita orientada à exposição do artista Luis Gordillo “Pintura Interrogada” com
oficina integrada.
Público-alvo: Crianças entre os 06 e os 12 anos
Orientação Museu Municiapl: Patrícia Gonçalves (artista plástica)
Para informações e inscrições deverão os interessados contactar o Serviço
Educativo do Museu Municipal de Tavira, através:
Tel.: 281 320 500 (ext. 324)
Fax.: 281 322 888
E-mail: edu.museus@cm-tavira.pt
Horário de Verão:
De Terça-feira a Sábado, 10h00 – 12h30 | 15h00 – 18h30

Tavira, 28 de Julho de 2011

O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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