VISITAS GUIADAS | VISITAS GUIADAS PARA GRUPOS ORGANIZADOS
A VIAGEM DO FOTÓGRAFO: IMAGENS DE UMA VIVÊNCIA
Dinamizado por Qual Albatroz
A exposição Living Among What’s Left Behind contanos uma história por imagens. As imagens dessa história foram captadas pela lente de Mário Cruz e retratam o rio Pasig, nas Filipinas, e a comunidade que nele se abriga. Entre as vivências plasmadas pelo olhar
de Mário Cruz e as vivências captadas pelo nosso
olhar, lançaremos uma ponte dialogal que aproximará
esses dois pontos de vista e trará o debate ao espaço
expositivo. Vamos conversar acerca de curiosidades,
de viagens e paragens, mas também de intenções, e
do caminho que o fotógrafo percorreu para chegar a
cada fotografia. No fluir das imagens, vamos compreender o papel do fotojornalismo e debater a
sua dupla missão — de comunicar e intervir socialmente. Em conjunto, vamos tentar entender de
que modo o fotógrafo usa as técnicas fotográficas para construir uma narrativa ou, tão-só, para lançar um alerta.
Vistas Guiadas Datas: 16 e 30 Junho
Vistas Guiadas para Grupos Organizados Datas: 12, 19 e 26 Junho
Público: Mais de 17 anos
Horário: 15h00 - 16h00
Lotação: 25 pessoas

VISITAS GUIADAS COM MÁRIO CRUZ
UM DIÁLOGO COM O FOTOJORNALISTA MÁRIO CRUZ
Dinamizado por Qual Albatroz
Living Among What’s Left Behind é uma exposição de
homenagem ao mais recente projeto do fotógrafo
Mário Cruz. Esta visita propõe um diálogo entre o fotógrafo e o público, pretendendo não apenas dar a
conhecer a dimensão material, técnica e artística das
imagens expostas, mas também chamar a atenção
para a sua dimensão humana e estimular o debate
ético,
abordando
questões
do
foro
da
responsabilidade social e ambiental. É uma
oportunidade para conhecermos as escolhas e os
valores pessoais e profissionais que orientam um
fotógrafo que usa a fotografia simultaneamente para contar histórias e para debater o estado do
mundo.
Público: Mais de 17 anos

Horário: 15h00 - 16h00

Data: 23 Junho
Lotação: 25 pessoas

VISITAS-JOGO PARA FAMÍLIAS
DE SACA ÀS COSTAS, VAMOS PÔR ORDEM NO MUNDO!
Dinamizado por Qual Albatroz
Estamos sempre a levar coisas para casa, mas a algumas dessas coisas guardamo-las, e a outras deitamos
fora. O que acontece quando nos esquecemos de
guardar as coisas nos sítios delas? Poderão as coisas
que deitamos para fora da nossa casa passar a fazer
parte da casa de alguém? E será que aquilo a que chamamos lixo pode ganhar uma vida nova?
A partir da exposição de fotografia de Mário Cruz, e
recorrendo à ajuda de binóculos e outros acessórios
de explorador, vamos embarcar numa expedição que vai explorar e (re)colher resíduos e objetos
que as pessoas deitam fora e que, olhados com atenção, podem inspirar novos usos. Assim, juntamos o sentido crítico ao pensamento criativo, para, em conjunto, chegarmos a divertidas e novas
soluções que darão um novo futuro ao que de outro modo não passa de lixo.
Público: famílias com crianças dos 3 aos 5 anos

Horário: 14h30 - 15h30

Datas: 16 e 22 Junho
Lotação 21 pessoas

ATELIERS PARA FAMÍLIAS
IMPRESSÃO PLÁSTICA: OFICINA DE CIANOTIPIA
Dinamizado por Qual Albatroz
Estamos sempre com pressa. Talvez por isso, quando
queremos guardar recordações, tiramos fotografias,
mas fazemo-lo de modo tão rápido e instantâneo que
acabamos por criar uma imagem que não é capaz de
contar uma história sentida e verdadeira. Inspirados
pela exposição de fotografia de Mário Cruz, e recorrendo à técnica da cianotipia, vamos «traduzir» numa
história visual só nossa o que acabámos de viver no
museu, e vamos fixar essa história no papel com a
ajuda de luz, tempo e… uma pequena magia, para que as nossas recordações não se percam nunca.
Mas desta vez vamos olhar, refletir e esperar. Porque as histórias que nos tocam são aquelas que
nos fazem parar e sentir o que se passa à nossa volta.
Público: famílias com crianças dos 6 aos 12 anos

Horário: 16h00 - 17h30

Data: 16 Junho
Lotação: 15 pessoas

VISITAS-JOGO PARA FAMÍLIAS
SESSÕES DESCONTRAÍDAS — Atividades para TODOS
Dinamizado por Qual Albatroz
Estas são sessões diferentes, descontraídas, pensadas
para sentir e partilhar. Nelas cabem todas as famílias:
famílias mais quadradas e arrumadas, famílias mais
redondas e indecisas, famílias com pontas afiadas, famílias de várias cores, famílias que não gostam de
amarelo e até mesmo famílias por inventar. Queremos
conhecer o que cada família, nas suas diferenças, tem
para mostrar e, em conjunto, conhecer o espaço do
museu e nele uma nova experiência acrescentar!

Público: Para famílias NEE’S

Horário: 16h00 - 17h00

Data: 22 Junho
Lotação 15 pessoas

Atividades gratuitas
Marcações prévias de segunda a sexta, das 10h00 às 16h00
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