
Atividades
Escolas e Professores
Out 2017–Jun 2018

Museu
Música
Jardim

Gulbenkian 
Descobrir.



2 3

Abrimos a temporada de 2017/18 com uma 
brochura recheada de propostas de atividades 
destinadas a grupos escolares, professores e 
públicos com necessidades educativas especiais. 
As nossas sugestões foram cuidadosamente 
pensadas de acordo com as características  
dos vários públicos-alvo, procurando responder 
às diferentes expectativas e fortalecer a relação 
entre os visitantes e a Fundação Calouste 
Gulbenkian.

As atividades encontram-se organizadas 
segundo níveis de ensino, desde o pré-escolar  
ao ensino superior, passando pelas academias  
e universidades seniores e pelo ensino 
integrado e especial. Seguem-se os destaques 
da temporada, os «Concertos comentados» e 
os «Guias de audição». A fechar esta brochura 
estão as páginas dedicadas aos professores, 
onde poderá conhecer as nossas propostas de 
cursos e workshops, bem como uma sugestão  
de materiais didáticos que disponibilizamos  
em gulbenkian.pt.

Este ano oferecemos uma programação 
variada, que inclui diferentes tipologias de 
atividades – visitas orientadas, concertos e 
oficinas –, agrupadas por temáticas-chave. 

Entre setembro e março, teremos a 
inauguração de seis exposições, dando 
continuidade à nova identidade e visão do 
Museu Calouste Gulbenkian, que passou 
a integrar as duas coleções – a Coleção do 
Fundador e a Coleção Moderna. Destaque para 
a exposição Do outro lado do espelho, que terá 

lugar na Galeria Principal do Edifício Sede entre 
26 de outubro de 2017 e 5 de fevereiro de 2018, 
e para a programação associada, que inclui 
visitas orientadas e uma oficina para os alunos 
do 1º- e do 2º- ciclos do ensino básico.

A 25 de outubro, a Fundação abre as portas 
aos estudantes universitários, com a realização 
de um dia aberto, cuja programação especial 
será uma oportunidade única para conhecer  
a missão e o património da Fundação nas  
suas múltiplas dimensões – Museu, Biblioteca 
de Arte, Arquivo, Jardim e Edifício, Orquestra  
e Coro. As atividades serão divulgadas a  
partir de setembro.

Chamamos ainda a atenção para a 
participação da Biblioteca de Arte no projeto 
LivrObjecto – Anatomia e Arquitectura, que 
incluirá uma pequena exposição de livros 
de artista e visitas orientadas, onde estarão 
presentes alguns dos autores.

O alerta final vai para o já habitual «Encontro 
com professores», que este ano terá duas 
edições, a 6 de setembro e a 14 de outubro, 
cujo objetivo é promover o convívio entre 
educadores da Fundação Calouste Gulbenkian 
e professores. Pretende-se ainda contribuir 
para o planeamento de propostas educativas 
complementares da relação entre os territórios 
escolar e cultural. 

Ao longo desta brochura poderá encontrar 
mais informações acerca da programação,  
que inclui propostas para todas as idades.  
Venha visitar-nos! 

AtividAdes
Out 2017–Jun 2018

esCOLAs e  
PROFessORes

ALUNOS

Pré-escolar
8

1º- Ciclo do  
Ensino Básico
(1º-, 2º-, 3º-, 4º-)
16

2º- Ciclo do  
Ensino Básico
(5º-, 6º-)
30

3º- Ciclo do  
Ensino Básico
(7º-, 8º-, 9º-)
40

Ensino  
Secundário
(10º-, 11º-, 12º-)  
e Ensino 
Profissional
54

Ensino  
Superior
72

Academias e 
Universidades 
Seniores e 
Associações 
Culturais
86

Necessidades 
Educativas 
Especiais
(Ensino 
Integrado e 
Ensino Especial)
96

DESTAQUES

Exposição  
Do outro lado  
do espelho
10 0

Dia aberto – 
Universidades
102

LivrObjecto –  
Anatomia e 
Arquitectura
103

CONCERTOS

Concertos 
comentados
107

Guias de 
audição
108

PROFESSORES

Cursos
113

Fábrica  
de projetos
114

Fóruns  
de partilha
115

Materiais  
didáticos
116

INFORMAÇÕES  

ADIC IONAIS

Glossário
122

Reservas e 
informações  
úteis
123



«Durante a maior parte do 
percurso escolar, é frequente 
a crença de que se aprende 

exclusivamente com a cabeça 
(cérebro), mas eu acredito que 

o corpo também aprende e 
que nas ciências exatas o corpo 

pode ser muito importante 
para a compreensão de 

alguns conceitos.»
CAtAR inA Reque i JO, 10×10 – Ensa ios EntrE artE E Educ aç ão  (2017 )
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ARTE 

NATUREZA 

BIODIVERSIDADE 

MATEMÁTICA

Com conta,  
peso e medida!
9

BIOGR AFIA 

HISTÓRIA  

IDENTIDADE

Nos bolsos 
dos... artistas
9

COLEC IONISMO

Nos bolsos 
de... um 
colecionador
10

CORPO 

MOVIMENTO 

SOM

1 bicho +  
2 bichos +  
3 bichos = 
bicharada
10

Arte em  
movimento
11

Cinco sentidos  
e cinco 
estações?!
11

Era uma vez...  
e depois  
logo vês!
11

Paisagens  
sonoras
12

Um jardim  
feito de música
12

NATUREZA 

ARTE  

MOVIMENTO

Um jardim  
para descobrir
12

PENSA MENTO  

CRÍTICO E CRIATIVO

Viagens  
extraordinárias
13

ARTE 

NATUREZA 

BIODIVERSIDADE 

MATEMÁTICA

v is i tA -JOgO

Com conta,  
peso e medida!
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR / 

COLeÇÃO MOdeRnA

10H10 -17H30 / 45 A 60 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: MedidA , 

teMPO, teMPeR AtuR A ,  

PesO, esCAL A , OPOstOs

Poderemos medir uma  
obra de arte? Terão as ideias 
e as sensações que ela nos 
provoca um peso certo?  
Uma medida? Poderá a  
cor ter temperatura?
Esta visita pretende ser  
uma introdução aos 
universos da perceção  
e da matemática, com o 
objetivo de desenvolver a 
numeracia e a capacidade 
de observação. Para tal, 
recorre a uma mala cheia 
de instrumentos curiosos 
e promove a exploração e 
o diálogo permanente dos 
alunos com as obras de arte. 
Trabalhando noções de 
medida, tempo, temperatura, 
peso, escala, cor, bidimensão, 
tridimensão, perceção e 
opostos, a visita adapta-se 
ao pré-escolar e ao 1º- ciclo, 
incentivando um olhar 
diferente sobre as obras  
de arte.

Conceção e orientação: Carla Rebelo, 
Cecília Costa, diana Pereira, Fátima 
Menezes, Maria Remédio, Paula 
Ribeiro, sara inácio, sofia Martinho 

nota: na altura da marcação,  
o professor deverá indicar se pretende 
visitar a Coleção do Fundador ou  
a Coleção Moderna.

Para esta visita, poderá fazer o 
download de material didático, que 
inclui sugestões para a preparação 
da vinda ao museu, o guião da visita 
e hipóteses de atividades a realizar 
posteriormente. Consulte o site 
gulbenkian.pt.

BIOGR AFIA 

HISTÓRIA  

IDENTIDADE

v is i tA OR ientAdA

Nos bolsos 
dos... artistas
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR / 

COLeÇÃO MOdeRnA

10H10 -17H30 / 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 1,5€  

(M Á X . 20 PAR A As CR iAnÇAs  

de 3 AnOs)

PAL AvR As -CHAve:  

MeMÓR iAs , B iOgR AF iA , 

tÉCniCA , COnte X tO

Quantas vezes levamos as 
mãos aos bolsos e encon-
tramos pequenos objetos 
perdidos? Que coisas encon-
traríamos nos bolsos de 
um artista? Quantas coisas 
nos poderiam contar essas 
memórias de bolso?

PRÉ-esCOLAR
PRÉ-esCOL AR 9
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Nesta visita, exploramos as 
memórias esquecidas nos 
bolsos de um antigo colete, 
como forma de melhor 
conhecermos alguns dos 
artistas cujas obras integram 
as nossas exposições tem-
porárias: as suas biografias, 
ideias, técnicas, inspirações 
e o contexto artístico em que 
produziram as suas obras. 
Num percurso variado, as 
obras de arte são analisadas 
por observação atenta, por 
associação e comparação, de 
modo a ajudar os visitantes 
a descobrirem, a partir das 
pequenas pistas guardadas 
nos bolsos, as muitas 
histórias e curiosidades  
por trás de cada obra.

Conceção e orientação: Andreia dias, 
Carla Rebelo, Fátima Menezes,  
Joana Manaças, Madalena Marques, 
Rita Cortez Pinto, sofia Martinho 

COLEC IONISMO

v is i tA OR ientAdA

Nos bolsos 
de... um 
colecionador
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -17H30 / 45 A 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve:  

MeMÓR iAs , B iOgR AF iA , 

tÉCniCA , COnte X tO

Quantas vezes levamos  
as mãos aos bolsos e encon-
tramos pequenos objetos 
perdidos? Que coisas encon-
traríamos nos bolsos de  
um colecionador?
Encontramos um objeto 
curioso e guardamo-lo no 
bolso. Objeto atrás de objeto... 
começamos uma coleção das 
coisas de que mais gostamos  
e que queremos guardar  
para sempre. Será que  
todos os objetos podem ser 
colecionados? Onde comprar  
os melhores exemplares? 
Algum dia uma coleção  
ficará acabada?
Gulbenkian começou a cole-
cionar aos 14 anos, e muitas 
são as pistas que nos deixou 
sobre este gosto de colecio-
nar. Nesta visita, exploramos 
as memórias esquecidas nos 
bolsos de um seu antigo 
colete, como forma de melhor 
conhecermos a sua ampla 
coleção, que viaja entre  
o Ocidente e o Oriente.

Conceção e orientação: Carla Rebelo, 
Joana Manaças, Mariana Abreu, 
Paula Ribeiro, Rita Cortez Pinto, 
susana guerreiro, susana Pires

CORPO 

MOVIMENTO 

SOM

v is i tA Mus iCAL

1 bicho +  
2 bichos + 
3 bichos = 
bicharada
Out A Jun

diAs esPeCÍF iCOs / qui .

sAL A dO CORO –  

ed iF ÍC iO sede

10H10 Às 11H0 0

MÍn. 15 – M Á X . 25 / 2,5€

3 AOs 5 AnOs

PAL AvR As -CHAve: CAntAR , 

gRuPO, sOM, H istÓR iA , 

CR iAt iv idAde, e XPLOR AÇÃO 

sensOR iAL

Para esta bicharada, precisa-
mos de alguns ingredientes: 
100 gramas de canções,  
1 litro de letras peneiradas, 
3 pitadas de bichos, histórias 
q.b. Nesta aventura, vamos 
descobrir histórias e canções, 
gatos e leões, e muitos mais 
animais.

Conceção e orientação:  
Carolina gaspar

v is i tA -JOgO

Arte em 
movimento
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR / 

COLeÇÃO MOdeRnA

10H10 -17H30 / 45 A 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: MOv iMentO, 

COReOgR AF iA , gestO, dAnÇA

De quantas maneiras diferen-
tes podemos olhar para uma 
obra de arte? Será possível 
ver através do movimento do 
corpo? Pode uma visita a um 
museu transformar-se numa 
pequena coreografia?
Procurando promover uma 
relação diferente com as obras 
expostas e com o próprio 
espaço do museu, esta visita 
incide no movimento e na 
expressão corporal enquanto 
ferramentas para a leitura e 
a interpretação dos objetos 
artísticos. Ao longo da visita, 
a observação e a explora-
ção das obras traduz-se 
em pequenos gestos que 
permitem que a memória  
do que vemos e sentimos 
passe para o corpo inteiro.  
No fim, a soma dos gestos  
e o percurso feito pelas obras 
de arte transformam-se numa 
coreografia: uma pequena 
dança que se leva para a 
escola e que se pode repetir  
as vezes que quisermos.

Conceção e orientação: Andreia dias, 
Joana Andrade, Joana Manaças,  
Madalena Marques, susana quaresma, 
tânia Cardoso

nota: na altura da marcação,  
o professor deverá indicar se pretende 
visitar a Coleção do Fundador ou  
a Coleção Moderna.

v is i tA Mus iCAL

Cinco sentidos  
e cinco 
estações?!
Out A Jun

diAs esPeCÍF iCOs / qui .

sAL A dO CORO –  

ed iF ÍC iO sede

10H10 Às 11H0 0

MÍn. 15 – M Á X . 25 / 2,5€

3 AOs 5 AnOs

PAL AvR As -CHAve: CAntAR , 

gRuPO, sOM, H istÓR iA , 

CR iAt iv idAde, e XPLOR AÇÃO 

sensOR iAL

Ateliê musical de exploração 
sensorial, sonora e criativa.
E se num só dia pudéssemos 
passar por todas as estações 
do ano? Através dos cinco 
sentidos, vamos descobrir as 
quatro estações. Mas... e se 
inventássemos mais uma?

Conceção e orientação:  
Carolina gaspar

v is i tA Mus iCAL

Era uma vez...  
e depois  
logo vês!
Out A Jun

diAs esPeCÍF iCOs / qui .

sAL A dO CORO –  

ed iF ÍC iO sede

10H10 Às 11H0 0

MÍn. 15 – M Á X . 25 / 2,5€

3 AOs 5 AnOs

PAL AvR As -CHAve: CAntAR , 

gRuPO, sOM, H istÓR iA , 

CR iAt iv idAde, e XPLOR AÇÃO 

sensOR iAL

Ateliê musical de exploração 
sensorial, sonora e criativa.
Era uma vez um menino que 
falava com sons e cantava 
com palavras: uma história 
sem pontos e um ponto sem 
história. Era uma vez, era 
uma vez... e depois logo vês!

Conceção e orientação:  
Carolina gaspar



PRÉ-esCOL AR 13

v is i tA -JOgO

Paisagens 
sonoras
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR / 

COLeÇÃO MOdeRnA

10H10 -17H30 / 45 A 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: sOM, 

v isÃO, iM AgeM, iM AginAÇÃO, 

esCutA , PA isAgeM sOnOR A 

Como se poderá escutar uma 
obra de arte? Que paisagens 
sonoras habitam o espaço  
da galeria? 
Nesta proposta, o som 
serve de mote a uma 
observação atenta das obras 
em exposição, ajudando os 
participantes a estimularem 
outros sentidos para além 
da visão, e a construírem 
em conjunto pequenas 
«narrativas» sonoras. 
Desenhada de forma a 
poder adaptar-se a crianças 
pequenas, esta visita estimula 
a imaginação, a observação,  
a capacidade de escuta,  
a interpretação, o som, 
a visão, a construção de 
narrativas e o cruzamento 
interdisciplinar.

Conceção e orientação: Carla Rebelo, 
Fátima Menezes, Maria Remédio, 
Paula Ribeiro, Rita Cortez Pinto,  
sara inácio, susana quaresma,  
tânia Cardoso

nota: na altura da marcação,  
o professor deverá indicar se pretende 
visitar a Coleção do Fundador ou  
a Coleção Moderna.

v is i tA -OFiC inA

Um jardim feito  
de música
set, Out / teR .,  qui .

JARd iM 

10H30 Às 12H30;  

14H0 0 Às 16H0 0

MÍn. 10 – M Á X . 24 / 2,5€

PAL AvR As -CHAve: JARd iM, 

M AteR iA is sOnOROs, 

e XPeR iMentAÇÃO, MÚs iCA 

Que sons habitam este 
jardim? E de onde vêm eles?
Num tempo dominado pelo 
ruído da cidade, existem sons 
cada vez mais raros, e que 
aqui iremos descobrir.
Partindo de uma exploração 
multissensorial do Jardim 
Gulbenkian, da sua matéria 
e da sua sonoridade, vamos 
resgatar diferentes sons, ana-
lisá-los e transformá-los.
Sejam ruídos, sons presentes, 
sons ausentes ou sons escon-
didos neste jardim, trans-
formar-se-ão em música até 
formarem uma orquestra!

Conceção e orientação: Ana Manta, 
sara gonçalves

NATUREZA 

ARTE  

MOVIMENTO

v is i tA -OFiC inA

Um jardim  
para descobrir
set, Out / se X . 

M AR A Jun / qui .

JARd iM

10H30 –12H30;  

14H0 0 –16H0 0 / 90 M in

MÍn. 10 – M Á X . 24 / 2,5€

PAL AvR As -CHAve: sent idOs, 

MetA MORFOses, OBseRvAÇÃO, 

CR iAt iv idAde

Um jardim pode ser 
examinado de muitas 
maneiras. Podemos olhar 
para todo o conjunto, ou 
espreitar as coisas mais 
pequeninas – para uma 
árvore, que, de tão grande, 
pode parecer que chega ao 
céu, ou para uma semente, 
que, apesar de minúscula, 
guarda a promessa de uma 
nova planta.

Esta flor... será que se vai 
transformar num fruto?  
E as raízes que, bem 
escondidas, estão debaixo 
dos nossos pés...
A juntar a tudo isto, temos  
as cores, os cheiros, os sons 
e os sabores. Um incrível 
mundo vegetal que não 
está só. Acompanhado pela 
terra, pela água, pelo ar, pelo 
sol e pelos animais, forma 
um todo maravilhoso que 
mais parece uma orquestra 
afinada.  
E nós, pequenos exploradores, 
fazemos parte dela!
E como cada explorador  
é um artista, no final levamos 
para a escola o resultado  
das nossas descobertas.

Conceção e orientação: Ana Manta, 
susana varatojo

PENSA MENTO  

CRÍTICO E CRIATIVO

v is i tA -JOgO

Viagens 
extraordinárias
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR / 

COLeÇÃO MOdeRnA

10H10 -17H30 / 45 A 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

desCOBeRtA , ARte, 

COOPeR AÇÃO, e XPeR iÊnCiA , 

v iAgeM, MeMÓR iA

Vamos de viagem. O que 
levamos na bagagem? 
Olhos atentos à Arte, que  
ela está por toda a parte.
Qualquer ida a um museu  
é uma viagem extraordinária 
de descoberta. E quando esta 
viagem se faz pela primeira 
vez, tudo parece novo e  
ainda mais estimulante, 
deixando memórias fortes  
e inesquecíveis. 
Foi a pensar nos pequenos 
«viajantes», e no impacto das 
primeiras vezes, que rede-
senhámos totalmente esta 
visita. Em jeito de viagem 
exploratória, apresentamos  
o espaço do museu e as peças 
expostas por intermédio  
de uma mala muito especial  
e de um passaporte, onde  
se regista orgulhosamente  
a primeira visita às coleções.

Conceção e orientação: Fátima 
Menezes, Joana Manaças, Madalena 
Marques, Maria Remédio, Paula 
Ribeiro, Rita Cortez Pinto, susana 
guerreiro, susana quaresma 

nota: na altura da marcação,  
o professor deverá indicar se pretende 
visitar a Coleção do Fundador ou  
a Coleção Moderna.

no final da visita, cada grupo recebe 
um passaporte.

12 PRÉ-esCOL AR



© gOnÇALO BARRigA



16 17

ARTES 

LETR AS 

PAL AVR A 

ESCRITA

Histórias 
desfiadas –  
a arte de 
construir 
histórias
18

Histórias 
desfiadas, 
histórias 
espelhadas
18

ARTE 

NATUREZA 

BIODIVERSIDADE 

MATEMÁTICA

Biodiversidade  
no Jardim –  
a fauna  
e a flora
19

Com conta,  
peso e medida!
19

Descobrir  
a matemática  
na arte
20

Há vida  
no lago!
20

BIOGR AFIA 

HISTÓRIA 

IDENTIDADE

Nos bolsos 
dos... artistas
21

Espelho meu, 
espelho meu, 
este sou  
mesmo eu?!
21

COLEC IONISMO

Nos bolsos 
de... um 
colecionador
22

Migrações e 
cruzamentos –  
uma coleção 
através das 
culturas e  
dos tempos
22

1º CiCLO dO  
ensinO BAsiCO 
(1º, 2º, 3º, 4º)

´

CORPO 

MOVIMENTO 

SOM

1 bicho +  
2 bichos +  
3 bichos = 
bicharada
23

A caixa
23

Arte em 
movimento
23

Eu, 
compositor?!?
24

Incorpor(arte)
24

Somos som
25

Um jardim  
feito de música
25

MATERIAIS 

TÉCNICAS 

PROCESSOS ARTÍSTICOS

Matéria-prima:  
de que é feita  
uma obra?
25

NATUREZA 

ARTE 

MOVIMENTO

Um jardim  
para descobrir
26

NATUREZA 

MATEMÁTICA 

HISTÓRIA  

PAL AVR A

Aula no Jardim
27

PENSA MENTO  

CRÍTICO E CRIATIVO

Walden – nós  
e a natureza
27



1º C iCLO dO ens inO BÁs iCO 1918 1º C iCLO dO ens inO BÁs iCO

ARTE 

NATUREZA 

BIODIVERSIDADE 

MATEMÁTICA

v is i tA -OFiC inA

Biodiversidade  
no Jardim –  
a fauna  
e a flora
Out, nOv; M AR A Jun  

teR .,  quA ., qui .

JARd iM

10H10 -13H30 / 2H

MÍn. 10 – M Á X . 24 / 2,5€

PAL AvR As -CHAve: 

B iOdiveRs idAde LOCAL, 

HAB itAts , FAunA , FLOR A

Se investigarmos com 
atenção, de longe e de perto, 
conseguimos começar a 
perceber as relações entre 
os vários seres vivos e 
os diferentes habitats do 
Jardim Gulbenkian, onde 
já se identificaram mais de 
duzentas espécies diferentes 
de plantas, vários cogumelos 
(pequenos e grandes), mais 
de quarenta diferentes 
espécies de aves, diversos 
anfíbios e répteis, para não 
falar de insetos! Cada um 
tem as suas preferências  
em alimentação, lugar para 
viver e vizinhança!
Nesta oficina, vamos apurar 
os sentidos e registar, 
recolher, desenhar, catalogar, 
desvendar os segredos do 
mundo natural.

Conceção e orientação: Ana Pêgo, 
vanda vilela

v is i tA -JOgO

Com conta,  
peso e medida!
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR / 

COLeÇÃO MOdeRnA

10H10 -17H30 / 45 A 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: MedidA , 

teMPO, teMPeR AtuR A , PesO, 

esCAL A , OPOstOs

Poderemos medir uma  
obra de arte? Terão as ideias 
e as sensações que ela nos 
provoca um peso certo?  
Uma medida? Poderá  
a cor ter temperatura?
Esta visita pretende ser uma 
introdução aos universos da 
perceção e da matemática, 
com o objetivo de desenvol-
ver a numeracia e a capaci-
dade de observação. Para 
tal, recorre a uma mala cheia 
de instrumentos curiosos 
e promove a exploração e 
o diálogo permanente dos 
alunos com as obras de arte. 
Trabalhando noções de 
medida, tempo, temperatura, 
peso, escala, cor, bidimen-
são, tridimensão, perceção 
e opostos, a visita adapta-se 
ao pré-escolar e ao 1º- ciclo, 
incentivando um olhar 
diferente sobre as obras  
de arte.

Conceção e orientação: Carla Rebelo, 
Cecília Costa, diana Pereira, Fátima 
Menezes, Maria Remédio, Paula 
Ribeiro, sara inácio, sofia Martinho 

nota: na altura da marcação,  
o professor deverá indicar se pretende 
visitar a Coleção do Fundador ou  
a Coleção Moderna.

Para esta visita, poderá fazer o 
download de material didático, que 
inclui sugestões para a preparação 
da vinda ao museu, o guião da visita 
e hipóteses de atividades a realizar 
posteriormente. Consulte o site 
gulbenkian.pt.

ARTES 

LETR AS 

PAL AVR A 

ESCRITA

OFiC inA

Histórias 
desfiadas –  
a arte de 
construir 
histórias
Out A Jun / qui .

COLeÇÃO MOdeRnA / 

COLeÇÃO dO FundAdOR 

10H10 Às 12H10

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 2,5€

PAL AvR As -CHAve: esCR itA 

CR iAt ivA , nARR At ivA , 

PeRsOnAgeM, AÇÃO,  

F iCÇÃO, e XPRessÃO

No museu há obras de arte 
que parecem de um mundo 
à parte. Mas, se as ouvirmos 
com atenção, grandes 
surpresas surgirão!
Estranhos heróis, misteriosos 
vilões debatem-se em impen-
sáveis ações. Habitam um 
espaço diferente, onde  
cabe toda a gente! Basta  
ligar a imaginação e num  
instante: «ação!»

Partindo das obras em 
exposição, esta oficina 
propõe trabalhar a cons-
trução narrativa, descobrir 
palavras escondidas no 
museu e desafiar para a  
construção e desconstru-
ção de uma história muito 
particular, feita a partir de 
desafios, decisões coletivas  
e objetos inusitados. No final 
do processo criativo, cada 
turma leva para a escola a sua 
história e propostas de conti-
nuação do trabalho iniciado 
no museu.

Conceção e orientação: Andreia dias, 
Maria de Fátima Menezes, Margarida 
Rodrigues, sofia Martinho

nota: na altura da marcação,  
o professor deverá indicar se pretende 
visitar a Coleção do Fundador ou  
a Coleção Moderna.

OFiC inA

Histórias 
desfiadas, 
histórias 
espelhadas
e XPOs iÇÃO do outro  

L ado do EsPELHo

Out A Fe v / qui .

gALeR iA PR inC iPAL –  

ed iF ÍC iO sede

10H10 Às 12H10

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 2,5€

PAL AvR As -CHAve: esCR itA 

CR iAt ivA , nARR At ivA , 

PeRsOnAgeM, AÇÃO, F iCÇÃO, 

e XPRessÃO

Partindo das obras em 
exposição, esta oficina 
propõe trabalhar a cons-
trução narrativa, descobrir 
ideias escondidas e desafiar 
para a construção e descons-
trução de uma história muito 
particular, feita a partir de 
desafios, decisões coletivas 
e objetos inusitados. Nesta 
exposição, os espelhos são 
os protagonistas – objetos 
especiais que captam a nossa 
atenção e abrem portas para 
outras dimensões, onde se 
ocultam histórias sem fim.
No final do processo criativo, 
cada turma leva para a escola 
a sua história e propostas 
de continuação do trabalho 
iniciado na exposição.

Conceção e orientação: Andreia dias, 
Maria de Fátima Menezes, Margarida 
Rodrigues, sofia Martinho

nota: esta oficina apenas se realizará 
enquanto decorrer a exposição 
temporária do outro lado do espelho, 
de 26 de outubro a 5 de fevereiro. 

ver restante programação da 
exposição na página 100.
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BIOGR AFIA 

HISTÓRIA  

IDENTIDADE

v is i tA OR ientAdA

Nos bolsos 
dos... artistas
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR / 

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 -17H30 / 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 1,5€ 

PAL AvR As -CHAve: MeMÓR iAs , 

B iOgR AF iA , tÉCniCA , 

COnte X tO

Quantas vezes levamos as 
mãos aos bolsos e encon-
tramos pequenos objetos 
perdidos? Que coisas encon-
traríamos nos bolsos de 
um artista? Quantas coisas 
nos poderiam contar essas 
memórias de bolso?

Nesta visita, exploramos as 
memórias esquecidas nos 
bolsos de um antigo colete, 
como forma de melhor 
conhecermos alguns dos 
artistas cujas obras integram 
as nossas exposições tem-
porárias: as suas biografias, 
ideias, técnicas, inspirações 
e o contexto artístico em que 
produziram as suas obras. 
Num percurso variado, as 
obras de arte são analisa-
das por observação atenta, 
por descoberta, associação 
e comparação, de modo a 
ajudar os visitantes a desco-
brirem, a partir das pequenas 
pistas guardadas nos bolsos, 
as muitas histórias e curiosi-
dades por trás de cada obra.

Conceção e orientação: Andreia dias, 
Carla Rebelo, Fátima Menezes, Joana 
Manaças, Madalena Marques, Rita 
Cortez Pinto, sofia Martinho 

nota: na altura da marcação,  
o professor deverá indicar se pretende 
visitar a Coleção do Fundador ou  
a Coleção Moderna.

v is i tA OR ientAdA

Espelho meu, 
espelho meu, 
este sou  
mesmo eu?!
e XPOs iÇÃO do outro  

L ado do EsPELHo

Out A Fe v / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -17H30 / 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: RetR AtO, 

ident idAde, RePResentAÇÃO, 

s ÍMBOLO

O que nos revelam os 
espelhos? Quem nos olha do 
outro lado? O que se mostra e 
o que se esconde? Quem sou 
eu, espelho meu?

v is i tA OR ientAdA

Descobrir  
a matemática  
na arte
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR / 

COLeÇÃO MOdeRnA

10H10 -17H30 / 60 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: geOMetR iA , 

esCAL A , s iMetR iA , nÚMeROs 

R AC iOnA is e i RR AC iOnA is , 

ÁRe A , vOLuMe, d iMensÃO, 

PL AnO, esPAÇO

Será que a matemática 
e a arte estão assim tão 
afastadas? 
Ao longo da História sempre 
houve cruzamentos entre 
ciência e arte, como é o 
caso da aplicação da mate-
mática ao trabalho plástico 
de alguns artistas. E, no 
entanto, na maior parte das 
vezes a presença da mate-
mática na arte não é des-
cortinável apenas com um 
simples olhar. Requer uma 
observação atenta, refletida, 
para lá do que é mais visível. 
Reforçando alguns dos 
conteúdos abordados nos 

currículos escolares de cada 
nível de ensino, e introdu-
zindo conceitos que habitual- 
mente se encontram mais 
ausentes da esfera curricular, 
esta é uma visita excecional 
para o cruzamento interdis-
ciplinar, permitindo criar 
pontes duradouras e estimu-
lantes entre as aprendizagens 
escolares e as não-escolares, 
de forma extremamente 
criativa e apelativa.

Conceção e orientação: Carlos 
Carrilho, Cecília Costa, Margarida 
Carmona, Raquel Feliciano,  
sofia Martinho

nota: Os percursos e recursos 
utilizados variam em função das 
exposições temporárias em cartaz e 
do nível de ensino dos alunos, uma 
vez que para cada ano letivo há uma 
cuidadosa adaptação das estratégias 
aos conteúdos.

na altura da marcação, o professor 
deverá indicar se pretende visitar  
a Coleção do Fundador ou  
a Coleção Moderna.

v is i tA -OFiC inA

Há vida  
no lago!
set, Out; M AR A Jun

teR .,  quA ., qui .

JARd iM 

10H10 -13H30 / 2H

MÍn. 10 – M Á X . 24 / 2,5€

PAL AvR As -CHAve: L AgO, 

ÁguA , eCOss isteM A , CAde iA 

AL iMentAR

Poderia haver vida sem água? 
A verdade é que a vida deste 
jardim – de todas as plantas 
que aqui existem e de todos 
os animais – depende de  
um grande lago.
Além disso, o próprio lago é 
um ecossistema onde vivem 
muitos seres vivos: minúscu-
los alguns, outros maiores, 
muitos deles plantas.  
E dentro de água muita  
coisa acontece...
Nesta oficina, vamos 
descobrir a importância da 
água – a vida dos ecossiste-
mas –, falar sobre cadeias 
alimentares e descobrir  
que na natureza tudo está 
infinitamente ligado.

Conceção e orientação: Ana Pêgo, 
vanda vilela

nota: A realização da atividade fica 
sujeita às condições atmosféricas.
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Amuletos do Egito, tapetes 
(voadores?) da Pérsia, caixas 
de laca do Japão, dragões 
chineses, mobiliário de 
palácios franceses… muitas 
são as origens dos objetos 
da coleção de Calouste 
Gulbenkian. Através destas 
peças, podemos revisitar 
rotas de comércio variadas, 
conhecer crenças e costumes 
muito particulares, e 
descobrir técnicas guardadas 
em segredo durante séculos. 
Do Oriente ao Ocidente, da 
Antiguidade ao século xx, 
num percurso por diferentes 
culturas, esta visita ajuda a 
descobrir artistas, estéticas, 
estilos e movimentos artís-
ticos dos mais diversos 
horizontes.

Conceção e orientação: Cristina 
Campos, Mariana Abreu, Paula 
Ribeiro, Ricardo Mendes, sílvia 
Moreira, susana guerreiro,  
susana Pires 

CORPO 

MOVIMENTO 

SOM

v is i tA Mus iCAL

1 bicho +  
2 bichos + 
3 bichos = 
bicharada
Out A Jun

diAs esPeCÍF iCOs / qui .

sAL A dO CORO –  

ed iF ÍC iO sede

10H10 Às 11H0 0

MÍn. 15 – M Á X . 25 / 2,5€

6 AOs 9 AnOs

PAL AvR As -CHAve: CAntAR , 

gRuPO, sOM, H istÓR iA , 

CR iAt iv idAde, e XPLOR AÇÃO 

sensOR iAL

Para esta bicharada, precisa-
mos de alguns ingredientes: 
100 gramas de canções,  
1 litro de letras peneiradas, 
3 pitadas de bichos, histórias 
q.b. Nesta aventura, vamos 
descobrir histórias e canções, 
gatos e leões, e muitos mais 
animais.

Conceção e orientação:  
Carolina gaspar

v is i tA Mus iCAL

A caixa
Out A Jun

diAs esPeCÍF iCOs / qui .

sAL A dO CORO –  

ed iF ÍC iO sede

10H10 Às 11H40

MÍn. 15 – M Á X . 25 / 2,5€

6 AOs 9 AnOs

PAL AvR As -CHAve: CAntAR , 

gRuPO, sOM, e XPLOR AÇÃO 

sOnOR A , CR iAt iv idAde, 

e XPLOR AÇÃO sensOR iAL

O nosso ponto de partida  
é uma caixa. Mas que caixa é 
a minha? E que caixa é a tua? 
Vamos partir numa aventura 
para descobrir o que existe 
dentro daquela caixa...

Conceção e orientação:  
Carolina gaspar

v is i tA -JOgO

Arte em 
movimento
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR / 

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 -17H30 / 45 A 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: MOv iMentO, 

COReOgR AF iA , gestO, dAnÇA

De quantas maneiras diferen-
tes podemos olhar para uma 
obra de arte? Será possível 
ver através do movimento do 
corpo? Pode uma visita a um 
museu transformar-se numa 
pequena coreografia?

Numa exposição em que 
o espelho é a personagem 
principal, iremos explorar  
as suas múltiplas facetas, 
significados e funções. 
Um espelho poderá ser um 
elemento transformador 
do espaço? Um criador de 
ilusões? Uma superfície que 
nos mostra o que não está 
presente? Uma maneira de  
se fazer um autorretrato? 
Uma forma de sabermos – 
este sou mesmo eu? 
O que sabemos sobre todas 
estas pessoas que se olham  
ao espelho? 
Nesta visita, exploraremos 
as questões da identidade 
através da observação das 
muitas obras expostas, recor-
rendo a estratégias participa-
tivas e a materiais de apoio 
apelativos.

Conceção e orientação: Paula Ribeiro, 
sara inácio, susana guerreiro

nota: esta visita realiza-se apenas  
no período de 26 de outubro  
a 5 de fevereiro. 

ver restante programação  
da exposição na página 100.

COLEC IONISMO

v is i tA OR ientAdA

Nos bolsos 
de... um 
colecionador
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -17H30 / 45 A 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 1,5€ 

PAL AvR As -CHAve: MeMÓR iAs , 

B iOgR AF iA , tÉCniCA , 

COnte X tO

Quantas vezes levamos as 
mãos aos bolsos e encon-
tramos pequenos objetos 
perdidos? Que coisas encon-
traríamos nos bolsos de  
um colecionador? 
Encontramos um objeto 
curioso e guardamo-lo no 
bolso. Objeto atrás de objeto... 
começamos uma coleção das 
coisas de que mais gostamos 
e que queremos guardar 
para sempre. Será que todos 
os objetos podem ser cole-
cionados? Onde comprar 
os melhores exemplares? 
Algum dia uma coleção ficará 
acabada? 

Gulbenkian começou a cole-
cionar aos 14 anos, e muitas 
são as pistas que nos deixou 
sobre este gosto de colecio-
nar. Nesta visita, exploramos 
as memórias esquecidas nos 
bolsos de um seu antigo 
colete, como forma de melhor 
conhecermos a sua ampla 
coleção, que viaja entre  
o Ocidente e o Oriente.

Conceção e orientação: Carla Rebelo, 
Joana Manaças, Mariana Abreu, 
Paula Ribeiro, Rita Cortez Pinto, 
susana guerreiro, susana Pires

v is i tA OR ientAdA

Migrações e 
cruzamentos –  
uma coleção 
através das 
culturas  
e dos tempos
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR 

10H10 -17H30 / 60 A 90 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: CALOuste 

guLBenK iAn, COLeC iOnisMO, 

ARte, v iAgeM, M igR AÇÃO, 

e X Í L iO

Será possível dar a volta ao 
mundo numa coleção? Viajar 
por diferentes continentes 
e tempos no espaço de um 
museu?
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v is i tA Mus iCAL

Somos som
Out A Jun

diAs esPeCÍF iCOs / qui .

sAL A dO CORO –  

ed iF ÍC iO sede

10H10 Às 11H40

MÍn. 15 – M Á X . 25 / 2,5€

6 AOs 9 AnOs

PAL AvR As -CHAve: CAntAR , 

gRuPO, PeRCussÃO 

CORPOR AL, sOM, e XPLOR AÇÃO 

sOnOR A , CR iAt iv idAde, 

e XPLOR AÇÃO sensOR iAL

Somos feitos de sons, e à 
nossa volta tudo o é também. 
Vamos descobrir os sons que 
nos rodeiam, os sons que 
escolhemos que nos rodeiem 
e os sons que juntos fazemos, 
ou melhor... somos.

Conceção e orientação:  
Carolina gaspar

v is i tA -OFiC inA

Um jardim feito 
de música
set, Out / teR .,  qui .

JARd iM 

10H30 Às 12H30;  

14H0 0 Às 16H0 0

MÍn. 10 – M Á X . 24 / 2,5€

1º e 2 º AnOs

PAL AvR As -CHAve: JARd iM, 

M AteR iA is sOnOROs, 

e XPeR iMentAÇÃO, MÚs iCA 

Que sons habitam este 
jardim? E de onde vêm eles?
Num tempo dominado pelo 
ruído da cidade, existem sons 
cada vez mais raros, e que 
aqui iremos descobrir.
Partindo de uma exploração 
multissensorial do Jardim 
Gulbenkian, da sua matéria 
e da sua sonoridade, vamos 
resgatar diferentes sons, ana-
lisá-los e transformá-los.
Sejam ruídos, sons presentes, 
sons ausentes ou sons escon-
didos neste jardim, trans-
formar-se-ão em música até 
formarem uma orquestra!

Conceção e orientação: Ana Manta, 
sara gonçalves

MATERIAIS 

TÉCNICAS 

PROCESSOS ARTÍSTICOS

v is i tA -JOgO

Matéria-prima:  
de que é feita 
uma obra?
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR / 

COLeÇÃO MOdeRnA

10H10 -17H30 / 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: M AtÉR iA - 

- PR iM A , M AteR iAL , PROCessO, 

tÉCniCA , CR iAÇÃO

Haverá diferenças entre 
matéria-prima e material?  
De que materiais se pode 
fazer uma obra? Como 
influenciam eles a nossa 
perceção? Que processos 
implicam? O que nos podem 
transmitir? O que nos diz o 
artista com a sua escolha?

Procurando promover 
uma relação diferente 
com as obras expostas e 
com o próprio espaço do 
museu, esta visita incide no 
movimento e na expressão 
corporal enquanto ferramen-
tas para a leitura e a interpre-
tação dos objetos artísticos. 
Ao longo da visita, a observa-
ção e a exploração das obras 
traduz-se em pequenos gestos 
que permitem que a memória 
do que vemos e sentimos 
passe para o corpo inteiro.  
No fim, a soma dos gestos  
e o percurso feito pelas obras 
de arte transformam-se numa 
coreografia: uma pequena 
dança que se leva para a 
escola e que se pode repetir 
as vezes que quisermos.

Conceção e orientação: Andreia  
dias, Joana Andrade, Joana  
Manaças, Madalena Marques,  
susana quaresma, tânia Cardoso

nota: na altura da marcação,  
o professor deverá indicar se pretende 
visitar a Coleção do Fundador ou  
a Coleção Moderna.

v is i tA Mus iCAL

Eu, 
compositor?!?
Out A Jun

diAs esPeCÍF iCOs / quA .

sAL A dO CORO –  

ed iF ÍC iO sede

10H0 0 Às 11H30

MÍn. 15 – M Á X . 25 / 2,5€

PAL AvR As -CHAve: 

CR iAt iv idAde, sOM, MÚs iCA , 

COMPOs iÇÃO, ORquestR A , 

tR ABALHO eM gRuPO

Os participantes são  
convidados a explorar os 
mecanismos da criatividade 
musical compondo para  
a sua própria orquestra. 
Vamos ser compositores e 
explorar diferentes técnicas 
para a invenção musical.  
A nossa inspiração vai ser  
a música tocada pela 
Orquestra Gulbenkian, e 
as novas composições serão 
estreadas e gravadas no 
próprio dia. Trabalhando 
em equipa, iremos explorar 
as características dos sons 
(timbre, altura, intensidade 
e duração) e combiná-las 
para dar origem a novas 
ideias. Vão nascer texturas 
sonoras, melodias, ritmos 
e harmonias, que serão os 
ingredientes que os compo- 
sitores recém-chegados  
vão utilizar para dar vida  
à nova música.

Conceção e orientação: nuno Cintrão

OFiC inA

Incorpor(arte)
Out A Jun / quA .

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 Às 12H10

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 2,5€

PAL AvR As -CHAve:  

ARte COnteMPOR Âne A , 

MOv iMentO, COnsCiÊnCiA 

CORPOR AL, ident idAde, 

d inÂ MiCAs de gRuPO, 

e XPRessÃO CORPOR AL

«A melhor maneira  
de explicar é fazer.»

Le wis CARROLL

O corpo é algo que faz parte 
de nós. É uma ferramenta 
viva de aprendizagem e 
de comunicação, com um 
enorme potencial expressivo, 
simultaneamente habitáculo 
e caixa de ressonância das 
emoções.
Esta oficina desenvolve-se  
a partir da obra de arte e  
em torno do lugar do corpo 
– o corpo atuante –, usando 
o movimento como intenção 
e como resultado. Após uma 
breve visita às galerias da 
Coleção Moderna, os par- 
ticipantes são convidados  
a experienciar o movimento,  
a criação e o improviso, 
através de dinâmicas de 
grupo que, nascidas da explo-
ração de técnicas de dança, 
abordam a apropriação do 
movimento e a composição  
a partir de movimentos 
espontâneos do quotidiano.

Conceção e orientação: Andreia dias, 
Margarida vieira
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NATUREZA 

MATEMÁTICA 

HISTÓRIA  

PAL AVR A

OFiC inA

Aula no Jardim
M AR A Jun

teR .,  quA ., qui .

JARd iM

10H30 Às 12H30

MÍn. 10 – M Á X . 24 / 2,5€

PAL AvR As -CHAve: PORtuguÊs, 

M AteM Át iCA , estudO dO 

Me iO, AR L i vRe

Onde começa e acaba a sala 
de aula? Será que podemos 
aprender os sólidos geomé-
tricos com ramos de árvores, 
ou conhecer partes da nossa 
história por intermédio de 
cheiros e sabores?
Cá fora, no Jardim,  
o Português, a Matemática  
e o Estudo do Meio 
encontram a Arte em ativi-
dades práticas que permitem 
explorar de forma lúdica, 
criativa e descontraída alguns 
conteúdos curriculares do 
primeiro ciclo. A natureza e 
os seus elementos tornam-se 
ferramenta, laboratório e 
campo de descoberta para a 
aquisição de conhecimentos, 
despertando os sentidos,  
a curiosidade e a vontade  
de aprender.

Conceção e orientação: Ana Pêgo, 
vanda vilela

PENSA MENTO  

CRÍTICO E CRIATIVO

v is i tA -OFiC inA

Walden –  
nós e a 
natureza
Out, nOv; Fe v A Jun

teR .,  quA ., qui .

JARd iM

10H10 -13H30 / 2H

MÍn. 10 – M Á X . 24 / 2,5€

3º e 4º AnOs

PAL AvR As -CHAve: nAtuRe z A , 

v idA nA teRR A , OBseRvAÇÃO, 

CAdeRnO de CA MPO, CABAnA

«Fui para o bosque porque 
pretendia viver deliberadamente 
[...]. Queria viver em 
profundidade e sugar todo  
o tutano da vida.»

HenRy dAv id tHORe Au

Há duzentos anos viveu nos 
Estados Unidos da América 
um homem chamado 
Henry David Thoreau, que, 
fascinado com a natureza 
e com o que ela tinha para 
ensinar aos homens, decidiu, 
aos 27 anos, ir morar para 
um bosque, junto a um lago, 
onde construiu uma cabana 
e viveu durante dois anos. 
Queria assim provar que uma 
vida simples, em contacto 
com a natureza, era mais 
rica, livre e feliz. O livro que 
escreveu sobre essa experi-
ência foi uma fonte de inspi-
ração para pessoas de todo o 
mundo, que passaram a olhar 
para a natureza e a vida com 
outros olhos.
Vamos observar o Jardim 
Gulbenkian pelo olhar  
de Henry David Thoreau, 
registar as nossas descobertas 
num caderno de campo e 
encontrar o lugar ideal para 
construir a nossa cabana.

Conceção e orientação: Rita gouveia, 
vanda vilela

As obras de arte são feitas de 
materiais e formas diversos 
– às vezes inesperados e ini-
magináveis. Há obras que 
nascem num instante, outras 
que demoram mais a crescer,  
e outras ainda que são feitas 
de materiais produzidos do 
outro lado do mundo e fruto 
de viagens incríveis. Nesta 
visita, fala-se sobretudo 
das peças de arte, dos seus 
materiais e técnicas, dos 
processos criativos e das 
opções dos artistas e dos 
encomendadores, procu-
rando-se conhecer este outro 
universo através de uma 
fascinante mala-mostruário, 
com materiais para tocar, 
explorar, observar e conhecer 
melhor as obras que se veem 
nas galerias.

Conceção e orientação: Carla Ribeiro, 
Hugo Barata, Ricardo Mendes,  
Rita Cortez Pinto, sara inácio,  
susana guerreiro

nota: na altura da marcação,  
o professor deverá indicar se pretende 
visitar a Coleção do Fundador ou  
a Coleção Moderna.

NATUREZA 

ARTE  

MOVIMENTO

v is i tA -OFiC inA

Um jardim  
para descobrir
set, Out / se X . 

M AR A Jun / qui .

JARd iM 

10H30 -12H30;  

14H0 0 -16H0 0 / 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 24 / 2,5€

1º e 2 º AnOs

PAL AvR As -CHAve: sent idOs, 

MetA MORFOses, OBseRvAÇÃO, 

CR iAt iv idAde

Um jardim pode ser 
observado de muitas 
maneiras. Podemos olhar para 
todo o conjunto, ou espreitar 
as coisas mais pequeninas 
– para uma árvore, que, de 
tão grande, pode parecer 
que chega ao céu, ou para 
uma semente, que, apesar de 
minúscula, guarda a promessa 
de uma nova planta.

Esta flor... será que se vai 
transformar num fruto?  
E as raízes que, bem 
escondidas, estão debaixo 
dos nossos pés...
A juntar a tudo isto, temos  
as cores, os cheiros, os sons 
e os sabores. Um incrível 
mundo que não está só. 
Acompanhado pela terra,  
pela água, pelo ar, pelo 
sol e pelos animais, forma 
um todo maravilhoso que 
mais parece uma orquestra 
afinada.  
E nós, pequenos explorado-
res, fazemos parte dela!
E como cada explorador  
é um artista, no final levamos 
para a escola o resultado das 
nossas descobertas.

Conceção e orientação: Ana Manta, 
susana varatojo
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ARTES 

LETR AS 

PAL AVR A 

ESCRITA

OFiC inA

Histórias 
desfiadas –  
a arte de 
construir 
histórias
Out A Jun / qui .

COLeÇÃO MOdeRnA / 

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 Às 12H10

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 2,5€

PAL AvR As -CHAve: esCR itA 

CR iAt ivA , nARR At ivA , 

PeRsOnAgeM, AÇÃO, F iCÇÃO, 

e XPRessÃO

No museu há obras de  
arte que parecem de um 
mundo à parte. Mas, se 
as ouvirmos com atenção, 
grandes surpresas surgirão!
Estranhos heróis, misteriosos 
vilões debatem-se em impen-
sáveis ações. Habitam um 
espaço diferente, onde  
cabe toda a gente! Basta  
ligar a imaginação e num 
instante: «ação!»

Partindo das obras em 
exposição, esta oficina 
propõe trabalhar a cons-
trução narrativa, descobrir 
palavras escondidas no 
museu e desafiar para a 
construção e desconstru-
ção de uma história muito 
particular, feita a partir de 
desafios, decisões coletivas e 
objetos inusitados. No final 
do processo criativo, cada 
turma leva para a escola a sua 
história e propostas de conti-
nuação do trabalho iniciado 
no museu.

Conceção e orientação: Andreia dias, 
Maria de Fátima Menezes, Margarida 
Rodrigues, sofia Martinho

nota: na altura da marcação,  
o professor deverá indicar se pretende 
visitar a Coleção do Fundador ou  
a Coleção Moderna.

OFiC inA

Histórias 
desfiadas, 
histórias 
espelhadas
e XPOs iÇÃO do outro  

L ado do EsPELHo

Out A Fe v / qui .

gALeR iA PR inC iPAL –  

ed iF ÍC iO sede

10H10 Às 12H10

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 2,5€

PAL AvR As -CHAve: esCR itA 

CR iAt ivA , nARR At ivA , 

PeRsOnAgeM, AÇÃO, F iCÇÃO, 

e XPRessÃO

Partindo das obras em 
exposição, esta oficina 
propõe trabalhar a cons-
trução narrativa, descobrir 
ideias escondidas e desafiar 
para a construção e descons-
trução de uma história muito 
particular, feita a partir de 
desafios, decisões coletivas 
e objetos inusitados. Nesta 
exposição, os espelhos são 
os protagonistas – objetos 
especiais que captam a nossa 
atenção e abrem portas para 
outras dimensões, onde se 
ocultam histórias sem fim. 
No final do processo criativo, 
cada turma leva para a escola 
a sua história e propostas 
de continuação do trabalho 
iniciado na exposição.

Conceção e orientação: Andreia dias, 
Maria de Fátima Menezes, Margarida 
Rodrigues, sofia Martinho

nota: esta oficina só se realizará 
enquanto decorrer a exposição 
temporária do outro lado do espelho, 
de 26 de outubro a 5 de fevereiro.

2º CiCLO dO  
ensinO BAsiCO 
(5º, 6º)

´
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ARTE 

NATUREZA 

BIODIVERSIDADE 

MATEMÁTICA

v is i tA -OFiC inA

Biodiversidade 
no Jardim –  
a fauna  
e a flora
Out, nOv; M AR A Jun

teR .,  quA ., qui .

JARd iM 

10H10 -13H30 / 2H

MÍn. 10 – M Á X . 24 / 2,5€

PAL AvR As -CHAve: 

B iOdiveRs idAde LOCAL, 

HAB itAts , FAunA , FLOR A

Se investigarmos com 
atenção, de longe e de perto, 
conseguimos começar a 
perceber as relações entre 
os vários seres vivos e 
os diferentes habitats do 
Jardim Gulbenkian, onde 
já se identificaram mais de 
duzentas espécies diferentes 
de plantas, vários cogumelos 
(pequenos e grandes), mais 
de quarenta diferentes 
espécies de aves, diversos 
anfíbios e répteis, para não 
falar de insetos! Cada um 
tem as suas preferências  
em alimentação, lugar para 
viver e vizinhança!
Nesta oficina, vamos apurar 
os sentidos e registar, 
recolher, desenhar, catalogar, 
desvendar os segredos do 
mundo natural.

Conceção e orientação: Ana Pêgo, 
vanda vilela

v is i tA OR ientAdA

Descobrir  
a matemática  
na arte
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR / 

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 -17H30 / 60 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: geOMetR iA , 

esCAL A , s iMetR iA , nÚMeROs 

R AC iOnA is e i RR AC iOnA is , 

ÁRe A , vOLuMe, d iMensÃO, 

PL AnO, esPAÇO

Será que a matemática 
e a arte estão assim tão 
afastadas? 
Ao longo da História sempre 
houve cruzamentos entre 
ciência e arte, como é o 
caso da aplicação da mate-
mática ao trabalho plástico 
de alguns artistas. E, no 
entanto, na maior parte das 
vezes a presença da mate-
mática na arte não é des-
cortinável apenas com um 
simples olhar. Requer uma 
observação atenta, refletida, 
para lá do que é mais visível. 

Reforçando alguns dos 
conteúdos abordados nos 
currículos escolares de cada 
nível de ensino, e introdu-
zindo conceitos que habitual- 
mente se encontram mais 
ausentes da esfera curricular, 
esta é uma visita excecional 
para o cruzamento interdis-
ciplinar, permitindo criar 
pontes duradouras e estimu-
lantes entre as aprendizagens 
escolares e as não-escolares, 
de forma extremamente 
criativa e apelativa.

Conceção e orientação: Carlos 
Carrilho, Cecília Costa, Margarida 
Carmona, Raquel Feliciano,  
sofia Martinho

nota: Os percursos e recursos 
utilizados variam em função das 
exposições temporárias em cartaz e 
do nível de ensino dos alunos, uma 
vez que para cada ano letivo há uma 
cuidadosa adaptação das estratégias 
aos conteúdos.

na altura da marcação, o professor 
deverá indicar se pretende visitar a 
Coleção do Fundador ou a Coleção 
Moderna.

v is i tA -OFiC inA

Há vida  
no lago!
set, Out; M AR A Jun

teR .,  quA ., qui .

JARd iM 

10H10 -13H30 / 2H

MÍn. 10 – M Á X . 24 / 2,5€

PAL AvR As -CHAve: L AgO, 

ÁguA , eCOss isteM A , CAde iA 

AL iMentAR

Poderia haver vida sem água? 
A verdade é que a vida deste 
jardim – de todas as plantas 
que aqui existem e de todos 
os animais – depende de um 
grande lago.
Além disso, o próprio lago  
é um ecossistema onde vivem 
muitos seres vivos: minúscu-
los alguns, outros maiores, 
muitos deles plantas.  
E dentro de água muita  
coisa acontece...
Nesta oficina, vamos 
descobrir a importância da 
água – a vida dos ecossiste-
mas –, falar sobre cadeias 
alimentares e descobrir que 
na natureza tudo está infini-
tamente ligado.

Conceção e orientação: Ana Pêgo, 
vanda vilela

nota: A realização da atividade fica 
sujeita às condições atmosféricas.

BIOGR AFIA 

HISTÓRIA 

IDENTIDADE

v is i tA OR ientAdA

Nos bolsos 
dos... artistas
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR / 

COLeÇÃO MOdeRnA

10H10 -17H30 / 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 1,5€ 

PAL AvR As -CHAve: MeMÓR iAs , 

B iOgR AF iA , tÉCniCA , 

COnte X tO

Quantas vezes levamos as 
mãos aos bolsos e encon-
tramos pequenos objetos 
perdidos? Que coisas encon-
traríamos nos bolsos de 
um artista? Quantas coisas 
nos poderiam contar essas 
memórias de bolso?
Nesta visita, exploramos as 
memórias esquecidas nos 
bolsos de um antigo colete, 
como forma de melhor 
conhecermos alguns dos 
artistas cujas obras integram 
as nossas exposições tem-
porárias: as suas biografias, 
ideias, técnicas, inspirações 
e o contexto artístico em que 
produziram as suas obras. 
Num percurso variado, as 
obras de arte são analisa-
das por observação atenta, 
por descoberta, associação 
e comparação, de modo a 
ajudar os visitantes a desco-
brirem, a partir das pequenas 
pistas guardadas nos bolsos, 
as muitas histórias e curiosi-
dades por trás de cada obra.

Conceção e orientação: Andreia dias, 
Carla Rebelo, Fátima Menezes,  
Joana Manaças, Madalena Marques, 
Rita Cortez Pinto, sofia Martinho 

nota: na altura da marcação,  
o professor deverá indicar se pretende 
visitar a Coleção do Fundador ou  
a Coleção Moderna.

v is i tA OR ientAdA

Espelho meu, 
espelho meu, 
este sou  
mesmo eu?!
e XPOs iÇÃO do outro  

L ado do EsPELHo

Out A Fe v / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -17H30 / 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: RetR AtO, 

ident idAde, RePResentAÇÃO, 

s ÍMBOLO

O que nos revelam os 
espelhos? Quem nos olha do 
outro lado? O que se mostra  
e o que se esconde? Quem 
sou eu, espelho meu? 
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Numa exposição em que 
o espelho é a personagem 
principal, iremos explorar  
as suas múltiplas facetas, 
significados e funções. 
Um espelho poderá ser um 
elemento transformador 
do espaço? Um criador de 
ilusões? Uma superfície que 
nos mostra o que não está 
presente? Uma maneira  
de se fazer um autorretrato? 
Uma forma de sabermos – 
este sou mesmo eu?
O que sabemos sobre todas 
estas pessoas que se olham  
ao espelho?
Nesta visita, exploraremos 
as questões da identidade 
através da observação das 
muitas obras expostas, recor-
rendo a estratégias participa-
tivas e a materiais de apoio 
apelativos.

Conceção e orientação: Paula Ribeiro, 
sara inácio, susana guerreiro

nota: esta visita realiza-se apenas  
no período de 26 de outubro  
a 5 de fevereiro.

ver restante programação  
da exposição na página 100.

COLEC IONISMO

v is i tA OR ientAdA

Migrações e 
cruzamentos –  
uma coleção 
através das 
culturas e  
dos tempos
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR 

10H10 -17H30 / 60 A 90 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: CALOuste 

guLBenK iAn, COLeC iOnisMO, 

ARte, viAgeM, MigR AÇÃO, eXÍLiO

Será possível dar a volta  
ao mundo numa coleção? 
Viajar por diferentes conti-
nentes e tempos no espaço  
de um museu?
Amuletos do Egito, tapetes 
(voadores?) da Pérsia, caixas 
de laca do Japão, dragões 
chineses, mobiliário de 
palácios franceses… muitas 
são as origens dos objetos 
da coleção de Calouste 
Gulbenkian. Através destas 
peças podemos revisitar 
rotas de comércio variadas, 
conhecer crenças e costumes 
muito particulares, e 
descobrir técnicas guardadas 
em segredo durante séculos.  
Do Oriente ao Ocidente,  
da Antiguidade ao século xx, 
num percurso por diferentes 
culturas, esta visita ajuda a 
descobrir artistas, estéticas, 
estilos e movimentos artísticos 
dos mais diversos horizontes.

Conceção e orientação: Cristina 
Campos, Mariana Abreu, Paula Ribeiro, 
Ricardo Mendes, sílvia Moreira, susana 
guerreiro, susana Pires

CORPO 

MOVIMENTO 

SOM

v is i tA Mus iCAL

Eu, 
compositor?!?
Out A Jun

diAs esPeCÍF iCOs / quA .

sAL A dO CORO –  

ed iF ÍC iO sede

10H0 0 Às 11H30

MÍn. 15 – M Á X . 25 / 2,5€

10 AOs 12 AnOs

PAL AvR As -CHAve: 

CR iAt iv idAde, sOM, MÚs iCA , 

COMPOs iÇÃO, ORquestR A , 

tR ABALHO eM gRuPO

Os participantes são convi-
dados a explorar os mecanis-
mos da criatividade musical 
compondo para a sua própria 
orquestra. Vamos ser compo-
sitores e explorar diferentes 
técnicas para a invenção 
musical. A nossa inspiração 
vai ser a música tocada pela 
Orquestra Gulbenkian, e 
as novas composições serão 
estreadas e gravadas no 
próprio dia. Trabalhando 
em equipa, iremos explorar 
as características dos sons 
(timbre, altura, intensidade 
e duração) e combiná-las 
para dar origem a novas 
ideias. Vão nascer texturas 
sonoras, melodias, ritmos 
e harmonias, que serão os 
ingredientes que os compo-
sitores recém-chegados vão 
utilizar para dar vida à nova 
música.

Conceção e orientação: nuno Cintrão

OFiC inA

Incorpor(arte)
Out A Jun / quA .

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 Às 12H10

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 2,5€

PAL AvR As -CHAve: ARte 

COnteMPOR Âne A , 

MOv iMentO, COnsCiÊnCiA 

CORPOR AL, ident idAde, 

d inÂ MiCAs de gRuPO, 

e XPRessÃO CORPOR AL

«A melhor maneira  
de explicar é fazer.»

Le wis CARROLL

O corpo é algo que faz parte 
de nós. É uma ferramenta 
viva de aprendizagem e 
de comunicação, com um 
enorme potencial expressivo, 
simultaneamente habitáculo 
e caixa de ressonância das 
emoções.
Esta oficina desenvolve-se  
a partir da obra de arte e 
em torno do lugar do corpo, 
o corpo atuante, usando o 
movimento como intenção  
e como resultado. Após uma 
breve visita às galerias da 
Coleção Moderna, os par-
ticipantes são convidados a 
experienciar o movimento, a 
criação e o improviso, através 
de dinâmicas de grupo que, 
nascidas da exploração de 
técnicas de dança, abordam 
a apropriação do movimento 
e a composição a partir de 
movimentos espontâneos do 
quotidiano.

Conceção e orientação: Andreia dias, 
Margarida vieira

v is i tA Mus iCAL

O tempo  
não para?
Out A Jun 

d iAs esPeCÍF iCOs / qui .

sAL A dO CORO –  

ed iF ÍC iO sede

10H10 Às 11H40

MÍn. 15 – M Á X . 25 / 2,5€

10 AOs 12 AnOs

PAL AvR As -CHAve: CAntAR , 

gRuPO, sOM, e XPLOR AÇÃO 

sOnOR A , CR iAt iv idAde, 

e XPLOR AÇÃO sensOR iAL , 

PeRCussÃO CORPOR AL, 

A MB ientes sOnOROs

O tempo perguntou ao tempo 
quanto tempo o tempo tem. 
Num mundo cheio de pressa, 
vamos fazer tempo: dar 
horas, cantar horas, contar 
horas, e fazer uma máquina 
do tempo para viajar... no 
tempo... e descobrir quanto 
tempo o tempo tem.  
Quem vem?

Conceção e orientação:  
Carolina gaspar

MATERIAIS 

TÉCNICAS 

PROCESSOS ARTÍSTICOS

v is i tA -JOgO

Matéria-prima:  
de que é feita 
uma obra?
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR / 

COLeÇÃO MOdeRnA

10H10 -17H30 / 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: M AtÉR iA - 

- PR iM A , M AteR iAL , PROCessO, 

tÉCniCA , CR iAÇÃO

Haverá diferenças entre 
matéria-prima e material?  
De que materiais se pode 
fazer uma obra? Como 
influenciam eles a nossa 
perceção? Que processos 
implicam? O que nos podem 
transmitir? O que nos diz o 
artista com a sua escolha?
As obras de arte são feitas de 
materiais e formas diversos 
– às vezes inesperados e 
inimagináveis. Há obras 
que nascem num instante, 
outras que demoram mais a 
crescer, e outras ainda que 
são feitas de materiais pro-
duzidos do outro lado do 
mundo e fruto de viagens 
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incríveis. Nesta visita, fala-se 
sobretudo das peças de arte, 
dos seus materiais e técnicas, 
dos processos criativos e das 
opções dos artistas e dos 
encomendadores, procu-
rando-se conhecer este outro 
universo através de uma 
fascinante mala-mostruário, 
com materiais para tocar, 
explorar, observar e conhecer 
melhor as obras que se veem 
nas galerias.

Conceção e orientação: Carla Ribeiro, 
Hugo Barata, Ricardo Mendes,  
Rita Cortez Pinto, sara inácio,  
susana guerreiro

nota: na altura da marcação,  
o professor deverá indicar se pretende 
visitar a Coleção do Fundador ou  
a Coleção Moderna.

PENSA MENTO  

CRÍTICO E CRIATIVO

v is i tA OR ientAdA

Olhar, ver, 
interpretar
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR / 

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 -17H30 / 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

inteRPRetAÇÃO, PeRCeÇÃO, 

CuLtuR A v isuAL, sent idO 

CR Ít iCO, COnte X tO, 

ReFeRente

Como vemos e o que vemos 
realmente? Olhar e ver signi-
ficarão exatamente a mesma 
coisa? Haverá olhares que 
não envolvam o pensamento? 
Interpretar uma obra con-
temporânea será diferente 
de interpretar uma obra 
do século xviii? E ver uma 
obra europeia e uma obra do 
Médio Oriente? Como lemos 
uma obra de arte?
Numa visita que incide sobre 
o olhar e a perceção, os 
alunos discutem, observam, 
tomam decisões, escolhem 
perspetivas e pontos de vista 
na leitura das obras de arte 
segundo o seu universo de 
referentes. A partir de uma 

seleção de obras da Coleção 
Moderna ou da Coleção 
do Fundador, utilizando 
uma metodologia participa-
tiva e um conjunto rico de 
materiais de apoio à obser-
vação e ao debate, esta visita 
torna visível o processo de 
leitura e de interpretação  
de uma obra de arte em dife-
rentes contextos e tempos.

Conceção e orientação: Ana João 
Romana, Andreia dias, Cristina 
Campos, diana Pereira, Raquel 
Feliciano, Rita Luiz, sílvia Moreira, 
sofia Cabrita, sofia Martinho,  
susana guerreiro, susana Pires 

nota: na altura da marcação,  
o professor deverá indicar se pretende 
visitar a Coleção do Fundador ou  
a Coleção Moderna.

v is i tA -OFiC inA

Walden –  
nós e a 
natureza
Out, nOv; Fe v A Jun

teR .,  quA ., qui .

JARd iM

10H10 -13H30 / 2H

MÍn. 10 – M Á X . 24 / 2,5€

PAL AvR As -CHAve: nAtuRe z A , 

v idA nA teRR A , OBseRvAÇÃO, 

CAdeRnO de CA MPO, CABAnA

«Fui para o bosque porque 
pretendia viver deliberadamente 
[...]. Queria viver em profundi-
dade e sugar todo o tutano  
da vida.»

HenRy dAv id tHORe Au

Há duzentos anos viveu nos 
Estados Unidos da América 
um homem chamado 
Henry David Thoreau, que, 
fascinado com a natureza 
e com o que ela tinha para 
ensinar aos homens, decidiu, 
aos 27 anos, ir morar para 
um bosque, junto a um lago, 
onde construiu uma cabana 
e viveu durante dois anos. 
Queria assim provar que uma 
vida simples, em contacto 
com a natureza, era mais 
rica, livre e feliz.  
O livro que escreveu sobre 
essa experiência foi uma 
fonte de inspiração para 
pessoas de todo o mundo, 
que passaram a olhar para  
a natureza e a vida com 
outros olhos.
Vamos observar o Jardim 
Gulbenkian pelo olhar de 
Henry David Thoreau, 
registar as nossas descobertas 
num caderno de campo e 
encontrar o lugar ideal para 
construir a nossa cabana.

Conceção e orientação: Rita gouveia, 
vanda vilela

VIS ITAS À MEDIDA

v is i tA OR ientAdA

Museu Calouste 
Gulbenkian
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR / 

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 -17H30 / 60 A 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: PROJetOs 

esPeCÍF iCOs, CRuz A MentO, 

PARCeR iA

Os professores que desejem 
trabalhar um tema específico, 
ou que tenham grupos com 
características e objetivos 
que não se enquadrem na 
restante programação em 
oferta, poderão solicitar uma 
visita à medida.
Sempre que possível, desde 
que os temas a tratar se 
integrem no âmbito das 
coleções do Museu e/ou  
dos seus pressupostos peda-
gógicos de base, a equipa 
educativa procurará desenhar 
visitas específicas para dar 
resposta a estas solicitações. 

Conceção e orientação: variável em 
função das características dos projetos

nota: Requer marcação prévia com 
a coordenadora de programação 
escolar e reunião com os professores 
responsáveis.

v i s i tA OR ientAdA

Música – 
Ensaios gerais
Out A Jun

diA A deF in iR / HOR ÁR iO  

e duR AÇÃO A deF in iR

gR Atu itO

Assistência a ensaios-gerais 
da Orquestra Gulbenkian ou 
de agrupamentos convidados 
da Temporada Gulbenkian 
Música 17/18.

Conceção e orientação: equipa 
educativa da Música/Orquestra 
gulbenkian

v is i tA OR ientAdA

Música – 
Encontros 
informais
Out A Jun

diA A deF in iR / HOR ÁR iO  

e duR AÇÃO A deF in iR

gR Atu itO

Encontros informais com 
músicos e maestros da 
Orquestra Gulbenkian ou  
de agrupamentos convidados 
da Temporada Gulbenkian 
Música 17/18.

Conceção e orientação: equipa 
educativa da Música/Orquestra 
gulbenkian
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OFiC inA

Incorpor(arte)
Out A Jun / quA .

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 Às 12H10

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 2,5€

PAL AvR As -CHAve:  

ARte COnteMPOR Âne A , 

MOv iMentO, COnsCiÊnCiA 

CORPOR AL, ident idAde, 

d inÂ MiCAs de gRuPO, 

e XPRessÃO CORPOR AL

«A melhor maneira  
de explicar é fazer.»

Le wis CARROLL

O corpo é algo que faz parte 
de nós. É uma ferramenta 
viva de aprendizagem e 
de comunicação, com um 
enorme potencial expressivo, 
simultaneamente habitáculo 
e caixa de ressonância das 
emoções.
Esta oficina desenvolve-se  
a partir da obra de arte e em 
torno do lugar do corpo –  
o corpo atuante –, usando  
o movimento como intenção 
e como resultado. Após  
uma breve visita às galerias  
da Coleção Moderna, os  
participantes são convidados  
a experienciar o movimento, 
a criação e o improviso, 
através de dinâmicas de 
grupo que, nascidas da explo-
ração de técnicas de dança, 
abordam a apropriação do 
movimento e a composição  
a partir de movimentos  
espontâneos do quotidiano.

Conceção e orientação: Andreia dias, 
Margarida vieira

HISTÓRIA 

SOC IEDADE 

CULTUR A

O poder da 
arte: época  
a época
De que modo a arte expressa 
a mudança dos tempos?  
E como a provoca? Será que 
a mudança de ideologia da 
Revolução Francesa tem 
impacto na forma de ver  
e representar o mundo?  
E a mudança de um Portugal 
de ditadura para um Portugal 
democrático, que obras 
produz, que artistas implica? 
E a descoberta da perspetiva, 
que revoluções provoca?  
De quantas viragens se faz  
a leitura artística do mundo?
Nas coleções do Fundador  
e Moderna, as possibilidades 
de leitura são múltiplas  
e cobrem um período muito 
alargado de tempo. Estas 
visitas centram-se nos 
momentos de viragem  
e oferecem percursos dife-
renciados, explorando quer 
as relações da arte com as 
mudanças políticas, sociais  
e culturais do seu tempo, 
quer os avanços da técnica  
e da perspetiva e seus efeitos 
na criação artística e estética.

v is i tA OR ientAdA

Civilizações  
fundadoras –  
Egito, Grécia,  
Roma, Mesopotâmia, 
Terras do Islão
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -17H30 / 90 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: C iv i L i z AÇÃO, 

ReL ig iÃO, CuLtuR A , H istÓR iA , 

COnte X tO

O que podemos aprender 
de civilizações como as do 
Egito, Mesopotâmia, Grécia, 
Roma e Islão a partir dos 
objetos da Coleção? De que 
modo arte, religião e poder 
se encontram? Que histórias 
contam? Que legados nos 
deixaram? De que formas 
marcaram o nosso pensa-
mento e a nossa visão do 
mundo?
Nesta visita faremos uma 
viagem no tempo e no 
espaço, promovendo uma 
leitura e uma interpretação 
das peças expostas, explo-
rando alguns dos elementos 
das civilizações que mais 
marcaram a história do 
mundo ocidental.

Conceção e orientação: diana 
Pereira, Filipa soares, Hilda Frias, 
Mariana Abreu, Margarida Carmona 
Rodrigues, Raquel Feliciano, Ricardo 
Mendes, susana Pires

COLEC IONISMO

v is i tA OR ientAdA

Migrações e 
cruzamentos –  
uma coleção 
através das 
culturas e  
dos tempos
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -17H30 / 60 A 90 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: CALOuste 

guLBenK iAn, COLeC iOnisMO, 

ARte, v iAgeM, M igR AÇÃO, 

e X Í L iO, OR iente, OCidente, 

teMPO

Será possível dar a volta ao 
mundo numa coleção? Viajar 
por diferentes continentes 
e tempos no espaço de um 
museu?
Amuletos do Egito, tapetes 
(voadores?) da Pérsia, caixas 
de laca do Japão, dragões 
chineses, mobiliário de 
palácios franceses… muitas 
são as origens dos objetos 
da coleção de Calouste 
Gulbenkian. Através  
destas peças podemos 

revisitar rotas de comércio 
variadas, conhecer crenças 
e costumes muito particu-
lares, e descobrir técnicas 
guardadas em segredo 
durante séculos. Do Oriente 
ao Ocidente, da Antiguidade 
ao século xx, num percurso 
por diferentes culturas, 
esta visita ajuda a descobrir 
artistas, estéticas, estilos e 
movimentos artísticos dos 
mais diversos horizontes.

Conceção e orientação: Cristina 
Campos, Filipa soares, Mariana 
Abreu, Paula Ribeiro, Ricardo Mendes, 
sílvia Moreira, susana guerreiro, 
susana Pires

CORPO 

MOVIMENTO 

SOM

v is i tA Mus iCAL

Eu, 
compositor?!?
Out A Jun

diAs esPeCÍF iCOs / quA .

sAL A dO CORO –  

ed iF ÍC iO sede

10H0 0 Às 11H30

MÍn. 15 – M Á X . 25 / 2,5€

12 AOs 15 AnOs

PAL AvR As -CHAve: 

CR iAt iv idAde, sOM, MÚs iCA , 

COMPOs iÇÃO, ORquestR A , 

tR ABALHO eM gRuPO

Os participantes são  
convidados a explorar os 
mecanismos da criatividade 
musical compondo para  
a sua própria orquestra. 
Vamos ser compositores e 
explorar diferentes técnicas 
para a invenção musical.  
A nossa inspiração vai ser a 
música tocada pela Orquestra 
Gulbenkian e as novas com-
posições serão estreadas  
e gravadas no próprio dia. 
Trabalhando em equipa, 
iremos explorar as caracterís-
ticas dos sons (timbre, altura, 
intensidade e duração) e 
combiná-las para dar origem 
a novas ideias. Vão nascer 
texturas sonoras, melodias, 
ritmos e harmonias, que 
serão os ingredientes que os 
compositores recém-chegados  
vão utilizar para dar vida  
à nova música.

Conceção e orientação: nuno Cintrão
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v is i tA OR ientAdA

De Versalhes aos 
impressionistas – 
percursos de poder  
e de mudança
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -17H30 / 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

ABsOLut isMO, POdeR , 

RePResentAÇÃO, 

i LuMin isMO, Re vOLuÇÃO, 

PeRsPet ivA , nAtuR AL isMO, 

iMPRess iOnisMO

De que nos fala a arte deco-
rativa do século xviii? Que 
tipo de sociedade serve? De 
que modo materializa uma 
forma de poder e uma visão 
do mundo? Que alterações se 
revelam nos objetos artísticos 
com a Revolução Francesa 
e os seus profundos ventos 
de mudança? De que formas 
a Revolução Industrial e o 
advento das democracias 
propiciam novos posiciona-
mentos e formas de represen-
tação? Que outras revoluções 
acontecem neste período?
A arte devolve-nos um 
mundo em constante 
mudança. Esta visita percorre 
assim o vasto núcleo de 
arte francesa da Coleção do 
Fundador, possibilitando 
um olhar atento e questiona-
dor sobre as manifestações 
artísticas deste período de 
grandes transformações.

Conceção e orientação: Ana João 
Romana, Carlos Carrilho, Cristina 
Campos, diana Pereira, Filipa soares, 
Hilda Frias, Hugo Barata, Ricardo 
Mendes

v is i tA OR ientAdA

Séculos XX e XXI –  
Portugal em perspetiva 
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 -17H30 / 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: MOdeRnO, 

COnteMPOR ÂneO, H istÓR iA , 

sOCiedAde, CuLtuR A , 

MudAnÇA , i  R ePÚBL iCA , 

PR iMeiR A e segundA gueRR As, 

estAdO nOvO, 25 de ABR i L

De que modo as obras 
da Coleção Moderna nos 
permitem visitar a história 
de Portugal dos séculos xx 
e xxi? Como podem estas 
espelhar ou contrapor visões 
do que se vai passando 
dentro e fora destas fron-
teiras? De que formas 
respondem os artistas ao 
tempo em que vivem? Que 
outras visões sugerem?

A nova montagem da Coleção 
Moderna propõe uma leitura 
abrangente e cronológica do 
Portugal recente. A instaura-
ção da República e a Primeira 
Guerra Mundial, o Estado 
Novo, a industrialização e as 
grandes obras públicas, a pro-
paganda de Estado através da 
ação artística e da arquitetura, 
o ativismo político e as formas 
de resistência ao regime, a 
integração do país na União 
Europeia e a atual crise cons-
tituem grandes momentos a 
partir dos quais se reúnem 
obras de arte e diversos 
documentos.

Conceção e orientação: Ana João 
Romana, Andreia dias, Carlos 
Carrilho, Cristina Campos, Hilda Frias, 
Hugo Barata, Raquel Feliciano, sílvia 
Moreira, susana Pires

v is i tA OR ientAdA

O que fica a Oriente?  
Do Oriente Islâmico  
ao Extremo Oriente 
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -17H30 / 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: CuLtuR A , 

ReL ig iÃO, OR iente, OCidente, 

e XÓt iCO, inteRCuLtuR AL idAde

De que falamos quando 
falamos de Oriente? A noção 
de Oriente está enraizada 
na construção do imagi-
nário europeu, remetendo 
para conotações geográfi-
cas, políticas e culturais, 
por contraste com a noção 
de Ocidente. Muitas vezes 
simplificado no nosso ima-
ginário, na realidade o que 
se denomina como Oriente 
ou Médio Oriente engloba 
culturas muito distintas.
Na sua coleção, Calouste 
Gulbenkian reuniu um 
conjunto significativo de 
obras que nos remetem 
para as cortes turcas, 
persas, indianas, chinesas e 
japonesas entre os séculos xiv 
e xviii. Culturas admiradas 

na Europa pela sua diferença, 
sofisticação e exotismo. 
De que forma estes objetos 
testemunham as relações 
entre o Ocidente e o Oriente? 
Como tem o Oriente exercido 
o seu fascínio sobre nós? 
De que modo contaminou 
o nosso imaginário e o 
nosso fazer artístico? Sendo 
Gulbenkian um homem 
entre o Oriente e o Ocidente, 
como se verifica isso nas suas 
escolhas?

Conceção e orientação: diana 
Pereira, Filipa soares, Hilda Frias, 
Mariana Abreu, Margarida Carmona 
Rodrigues, Raquel Feliciano, Ricardo 
Mendes, susana Pires 

v i s i tA OR ientAdA

Da Idade Média  
ao Renascimento
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -17H30 / 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

CR istAndAde, PAR AdigM A, 

RenAsC iMentO

O que haverá em comum 
entre um monge copista de 
um mosteiro medieval e um 
artista do Renascimento? 
A Idade Média e o 
Renascimento são períodos 
históricos com visões do 
mundo muito distintas, 
apesar de partilharem alguns 
valores centrais. O que há de 
comum entre ambos e o que 
mudou radicalmente?

Será que através de um 
manuscrito medieval conse-
guimos compreender  
como era o dia-a-dia de  
um homem da Idade Média?  
E de que maneira um retrato 
renascentista traduz o pen-
samento de quem pediu para 
ser representado? Ainda 
dominaremos os mesmos 
códigos de comunicação? 
Quando pensamos nestes 
períodos da história europeia, 
pensamos sobretudo do 
ponto de vista da história 
cristã. Porém, vale a pena 
debruçarmo-nos sobre 
as relações com a cultura 
islâmica. Como eram os 
contactos e as trocas?
Algumas destas questões 
irão guiar-nos enquanto 
exploramos as obras da 
Coleção, e vão levar-nos 
a refletir sobre diferentes 
construções de paradigmas  
e leituras do mundo.

Conceção e orientação: Ana João 
Romana, Carlos Carrilho, diana 
Pereira, Filipa soares, Hilda Frias, 
Mariana Abreu, Ricardo Mendes 
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PENSA MENTO  

CRÍTICO E CRIATIVO

v is i tA OR ientAdA

Bem-vindos  
ao Jardim! 
set A Jun / d iAs Úte is

JARd iM / ed iF ÍC iO sede

10H0 0 -17H30 / 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 24 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: JARd iM, 

PROJetO, PAtR iMÓniO, 

PA isAgeM, H istÓR iA

O que nos pode contar  
um jardim?
As histórias, os segredos, 
as técnicas, as ideias que 
constroem um lugar podem 
ser contadas pelo próprio 
lugar. À nossa volta, há 
várias pistas, mais ou menos 
evidentes, sobre as caracte-
rísticas que transformam este 
Jardim num lugar encantador 
e singular, que, em conjunto 
com o Edifício Sede e o 
Museu, integra a lista dos 
monumentos nacionais.

Conceção e orientação: equipa 
educativa do Jardim

nota: A realização da atividade fica 
sujeita às condições atmosféricas.

Exposições 
temporárias
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

10H10 -17H30 / 1,5€

Ao longo do ano, o Museu 
Calouste Gulbenkian 
realiza diferentes expo-
sições temporárias sobre 
temáticas variadas, muitas 
vezes ampliando as leituras 
e as relações com as obras 
das suas coleções. Por este 
motivo, além das restantes 
visitas temáticas presentes 
na programação, é sempre 
possível realizar visitas espe-
cíficas a cada exposição tem-
porária, para um conheci-
mento mais aprofundado da 
proposta curatorial, das obras 
e dos artistas representados.

v is i tA OR ientAdA

Marie José Burki –  
Às vezes sombra,  
às vezes luz 
15 set A 20 nOv

esPAÇO PROJetO –  

COLeÇÃO MOdeRnA

Marie José Burki (Biel, 
Suíça, 1961) trabalha 
sobretudo em suporte 
fílmico, mas recorre também 
à fotografia, à serigrafia e a 
objetos em instalações, que 
valoriza do ponto de vista 
formal e espacial, geomé-
trico, sonoro e linguístico.
A exposição que realiza na 
Coleção Moderna do Museu 
Calouste Gulbenkian é uma 
adaptação de um projeto 
realizado para o Kunsthaus 
Pasquart, em Biel, na Suíça, 
durante o ano de 2017.

v is i tA OR ientAdA

Ana Hatherly  
e o Barroco
13 Out A 15 JAn 

gALeR iA P i sO inFeR iOR – 

COLeÇÃO dO FundAdOR

Exposição que cruza as 
duas coleções a partir do 
importante e extenso acervo 
de obras de Ana Hatherly 
(Porto, 1929 – Lisboa, 
2015) na Coleção Moderna, 
explorando e questionando 
a relação e o interesse da 
artista pelo Barroco, nomea- 
damente no campo da lite-
ratura. Ana Hatherly é uma 
artista e escritora que marcou 
fortemente a cultura e a arte 
portuguesas, sendo hoje uma 
referência para muitos artistas 
das gerações mais novas.

NATUREZA 

MATEMÁTICA 

C IÊNC IA

v is i tA OR ientAdA

A geometria  
do painel 
Começar
Out A Jun / suJe itA À 

d isPOniB i L idAde dOs 

FOR M AdORes

10H10 -13H0 0 / 60 M in 

ÁtR iO dO ed iF ÍC iO sede

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: geOMetR iA , 

PentÁgOnOs, POL ÍgOnOs, 

PROPORÇÃO, PL AnO, L inHA , 

F iguR A , nÚMeRO de OuRO,  

nÚMeROs PR iMOs

O painel Começar, de Almada 
Negreiros, recebe-nos assim 
que entramos na Fundação 
Calouste Gulbenkian. 
O que nos diz este grande 
novelo de linhas retas e 
curvas? Que significado 
têm os números inscritos 
na pedra? Qual a motivação 
de Almada em juntar neste 
painel estes elementos geomé-
tricos e não outros? Seremos 
capazes de descobrir como 
construiu grande parte destas 
figuras? E porquê? O que nos 
dizem as cores neste aparente 
emaranhado? Quantas figuras 
conseguimos identificar e 
conhecer?
Nesta visita participativa, 
vamos tentar compreen-
der algumas destas ins-
crições, interagindo com 
elas e pondo-as em relação 
com alguns conteúdos dos 
programas escolares. 

Conceção e orientação: Pedro Freitas, 
simão Palmeirim

v is i tA OR ientAdA

Descobrir  
a matemática  
na arte
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR / 

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 -17H30 / 60 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: geOMetR iA , 

esCAL A , s iMetR iA , nÚMeROs 

R AC iOnA is e i RR AC iOnA is , 

ÁRe A , vOLuMe, d iMensÃO, 

PL AnO, esPAÇO

Será que a matemática 
e a arte estão assim tão 
afastadas? 
Ao longo da História sempre 
houve cruzamentos entre 
ciência e arte, como é o 
caso da aplicação da mate-
mática ao trabalho plástico 
de alguns artistas. E, no 
entanto, na maior parte das 
vezes a presença da mate-
mática na arte não é des-
cortinável apenas com um 
simples olhar. Requer uma 
observação atenta, refletida, 
para lá do que é mais visível. 
Reforçando alguns dos 
conteúdos abordados nos 
currículos escolares de cada 

nível de ensino, e introdu-
zindo conceitos que habitual- 
mente se encontram mais 
ausentes da esfera curricular, 
esta é uma visita excecional 
para o cruzamento interdis-
ciplinar, permitindo criar 
pontes duradouras e estimu-
lantes entre as aprendizagens 
escolares e as não-escolares, 
de forma extremamente 
criativa e apelativa.

Conceção e orientação: Cecília  
Costa, Margarida Carmona,  
Raquel Feliciano, sofia Martinho

nota: Os percursos e recursos 
utilizados variam em função das 
exposições temporárias em cartaz  
e do nível de ensino dos alunos, uma 
vez que para cada ano letivo há uma 
cuidadosa adaptação das estratégias 
aos conteúdos.

na altura da marcação, o professor 
deverá indicar se pretende visitar  
a Coleção do Fundador ou  
a Coleção Moderna.
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v is i tA OR ientAdA

Isto é arte?! 
Desafios e 
questões 
da arte 
contemporânea
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 -17H30 / 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: MOdeRni -

dAde, COnteMPOR Ane idAde, 

tR AnsFOR M AÇÃO, MOviMentOs 

Como compreender e debater 
os desafios colocados pelas 
obras e pelos artistas nossos 
contemporâneos? O que 
aconteceu nos últimos cem anos 
de produção artística? Que 
papel é exigido ao visitante? 
Como mudam e se transfor-
mam as premissas da criação 
artística nos nossos dias?

Tomando como ponto de 
partida as obras expostas 
na Coleção Moderna, esta 
visita promove um percurso 
panorâmico pelas grandes 
questões e desafios da arte 
moderna e contemporânea, 
do início do século xx aos 
nossos dias, com particular 
enfoque na produção por-
tuguesa do mesmo período. 
Os percursos, estratégias e 
recursos utilizados variam 
de forma a potenciar uma 
relação dinâmica e interativa 
com o que está exposto. 

Conceção e orientação: Ana João 
Romana, Andreia dias, Carla Rebelo, 
Carlos Carrilho, Cristina Campos, Hilda 
Frias, Hugo Barata, Raquel Feliciano, 
sara inácio, sílvia Moreira, susana Pires

nota: se o professor tiver um interesse 
particular num autor, obra ou período 
histórico, deverá mencioná-lo na 
altura da marcação.

v is i tA OR ientAdA

Olhar, ver, 
interpretar
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR / 

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 -17H30 / 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

inteRPRetAÇÃO, PeRCeÇÃO, 

CuLtuR A v isuAL, sent idO 

CR Ít iCO, COnte X tO, 

ReFeRente

Como vemos e o que vemos 
realmente? Olhar e ver signi-
ficarão exatamente a mesma 
coisa? Haverá olhares que 
não envolvam o pensamento? 
Interpretar uma obra con-
temporânea será diferente 
de interpretar uma obra 
do século xviii? E ver uma 
obra europeia e uma obra do 
Médio Oriente? Como lemos 
uma obra de arte?

v is i tA OR ientAdA

Do outro lado  
do espelho 
26 Out A 5 Fe v 

gALeR iA PR inC iPAL –  

ed iF ÍC iO sede

Do outro lado do espelho, 
título que remete intencio-
nalmente para o mundo de 
Alice Liddell, a heroína de 
Lewis Carroll (1832-1898), 
é uma exposição temática, 
que tem o espelho como foco 
principal e que pretende 
demonstrar a sua presença 
polissémica na iconografia 
da arte europeia, sobretudo 
na pintura, mas também em 
obras com outros suportes, 
como a escultura, a arte do 
livro, a fotografia e o cinema.

ver destaque na página 100.

v is i tA OR ientAdA

Mariana Silva –  
O olho zoomórfico
8 de z A 26 Fe v

esPAÇO PROJetO –  

COLeÇÃO MOdeRnA

O trabalho artístico de 
Mariana Silva é marcado 
por uma forte componente 
conceptual, que reflete a sua 
preocupação com questões 
culturais, museológicas e 
sociológicas. Este projeto 
expositivo é centrado na 
instalação de um trabalho 
em filme, dedicado à análise 
dos comportamentos de 

massas, humanos e animais, 
sobretudo do ponto de vista 
da sua movimentação,  
e questiona recursos e  
tecnologias na nossa forma 
de reconhecer esses sistemas 
coletivos.

v is i tA OR ientAdA

As incontáveis  
flores do Oriente –  
do bolbo ao tapete
9 Fe v A 21 M A i 

gALeR iA dO P isO inFeR iOR – 

COLeÇÃO dO FundAdOR

Ao longo do século xvi, a 
abertura dos europeus ao 
mundo redimensionou o 
seu conhecimento acerca 
da natureza. Das Índias, 
aportaram novos produtos 
e novas espécies de plantas 
e de animais. Do Levante, 
chegaram sementes e bolbos 
de flores exóticas. Muito 
requeridas e apreciadas, 
estas flores foram plantadas, 
descritas e representadas em 
álbuns botânicos ricamente 
ilustrados, que, levados pelos 
europeus nas suas missões 
diplomáticas, religiosas e 
comerciais, chegaram à corte 
mogol. Neste novo contexto, 
os artistas locais ensaiaram 
os modelos de representação 
botânica propostos pelos 
compêndios ocidentais na 
produção têxtil local. Esta 
exposição reflete sobre a cir-
culação, à escala global, de 
pessoas, livros, representações 
e espécimes botânicos, entre 
Oriente e Ocidente, ao longo 
do século xvii.

v is i tA OR ientAdA

Contra-Pop
20 ABR A 10 set

gALeR iA PR inC iPAL –  

ed iF ÍC iO sede

A Pop Art respondeu com 
ironia e sagacidade à nova 
cultura urbana, tecnológica  
e de consumo que se instalou 
na Europa a partir de finais 
da década de 1950, com a sua 
imagética tirada das imagens 
publicitárias e cinematográfi-
cas, utilizando os novos  
e poderosos instrumentos  
de comunicação de massas. 
A partir de finais da década 
de 1960, muitos artistas 
mostraram sinais de cansaço 
relativamente ao excesso 
figurativo criado pela Pop e 
procuraram outras formas 
de expressão. Esta exposição 
parte de um núcleo de 
obras da artista Teresa de 
Magalhães e reflete sobre  
este movimento de reação  
à Pop como linguagem 
artística dominante.

nota: Para saber mais sobre toda 
a programação de exposições 
temporárias, consulte o site 
gulbenkian.pt e aconselhe-se com  
a nossa central de marcações.
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v is i tA OR ientAdA

Museu Calouste 
Gulbenkian
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR / 

COLeÇÃO MOdeRnA

10H10 -17H30 / 60 A 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: PROJetOs 

esPeCÍF iCOs, CRuz A MentO, 

PARCeR iA

Os professores que desejem 
trabalhar um tema específico 
ou que tenham grupos com 
características e objetivos 
que não se enquadrem na 
restante programação em 
oferta poderão solicitar  
uma visita à medida.
Sempre que possível, desde 
que os temas a tratar se 
integrem no âmbito das 
coleções do Museu e/ou  
dos seus pressupostos  
pedagógicos de base, a 
equipa educativa, procurará 
desenhar visitas específicas 
para dar resposta a estas 
solicitações. 

Conceção e orientação: variável em 
função das características dos projetos

nota: Requer marcação prévia com 
a coordenadora de programação 
escolar e reunião com os professores 
responsáveis.

v i s i tA OR ientAdA

Música – 
Ensaios gerais
Out A Jun / d iA A deF in iR 

HOR ÁR iO e duR AÇÃO  

A deF in iR

gR Atu itO

Assistência a ensaios-gerais 
da Orquestra Gulbenkian ou 
de agrupamentos convidados 
da Temporada Gulbenkian 
Música 17/18.

Conceção e orientação: equipa 
educativa da Música/Orquestra 
gulbenkian

v is i tA OR ientAdA

Música – 
Encontros 
informais
Out A Jun / d iA A deF in iR

HOR ÁR iO e duR AÇÃO  

A deF in iR

gR Atu itO

Encontros informais com 
músicos e maestros da 
Orquestra Gulbenkian ou  
de agrupamentos convidados 
da Temporada Gulbenkian 
Música 17/18.

Conceção e orientação: equipa 
educativa da Música/Orquestra 
gulbenkian

Numa visita que incide sobre 
o olhar e a perceção, os 
alunos discutem, observam, 
tomam decisões, escolhem 
perspetivas e pontos de vista 
na leitura das obras de arte 
segundo o seu universo de 
referentes. A partir de uma 
seleção de obras da Coleção 
Moderna ou da Coleção 
do Fundador, utilizando 
uma metodologia participa-
tiva e um conjunto rico de 
materiais de apoio à obser-
vação e ao debate, esta visita 
torna visível o processo de 
leitura e de interpretação de 
uma obra de arte em diferen-
tes contextos e tempos.

Conceção e orientação: Ana João 
Romana, Andreia dias, Cristina 
Campos, diana Pereira, Raquel 
Feliciano, Rita Luiz, sílvia Moreira, 
sofia Cabrita, sofia Martinho,  
susana guerreiro, susana Pires 

nota: na altura da marcação,  
o professor deverá indicar se pretende 
visitar a Coleção do Fundador ou  
a Coleção Moderna.

v is i tA OR ientAdA

Viagem ao 
outro lado  
do espelho
e XPOs iÇÃO do outro  

L ado do EsPELHo

Out A Fe v / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR 

10H10 -17H30 / 90 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: ident idAde, 

RePResentAÇÃO, s ÍMBOLO, 

ALegOR iA , i LusÃO

Encontramos espelhos que 
projetam o mundo e obras 
que refletem o mundo. 
Deparamo-nos com artistas 
que se projetam em espelhos 
e em obras. Nesta exposição, 
parece que estamos constan-
temente dentro de um jogo 
de reflexos e ilusões. Parece 
que estamos, ou estaremos 
mesmo? O que estará do 
outro lado desses reflexos 
e ilusões? Há quem diga 
que a «arte reflete a vida». 
Será que sim? Será que as 
obras refletem o mundo, ou 
constroem novos mundos? 
E onde se encontrarão esses 
mundos?
Uma visita que nos leva para 
discussões centradas na autor-
representação, na identidade, 
em alegorias, metáforas e 
projeções de desejos. Será que 
os espelhos também mentem, 
ou só revelam?

Conceção e orientação: Ana Rito

nota: esta visita realiza-se apenas  
no período de 26 de outubro  
a 5 de fevereiro.

VIS ITAS À MEDIDA

v is i tA OR ientAdA

Jardim e/ou  
Edifício 
Gulbenkian
Out A Jun / d iAs Úte is

JARd iM / ed iF ÍC iO guLBenK iAn

10H30 -17H30

duR AÇÃO A deF in iR

1,5€

Os professores que desejem 
desenvolver temas específi-
cos de interesse curricular 
para os seus grupos devem 
encaminhar para o Descobrir 
as suas sugestões. A equipa 
educativa poderá estrutu-
rar visitas em função das 
sugestões apresentadas, 
desde que os temas a tratar se 
integrem no âmbito das suas 
atividades. A equipa também 
poderá realizar visitas de pre-
paração para os próprios pro-
fessores, caso haja um grupo 
que o solicite. Os percursos, 
estratégias e recursos utiliza-
dos são adaptados de acordo 
com os temas a trabalhar,  
o património, o monitor e  
o nível de ensino dos alunos.

Conceção e orientação: equipa 
educativa do Jardim

nota: Requer marcação prévia com 
a coordenadora do setor educativo 
e reunião com os professores 
responsáveis.

A realização das visitas ao Jardim está 
sujeita às condições atmosféricas.
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ARQUITETUR A

v is i tA OR ientAdA

O Edifício 
Gulbenkian  
e a arquitetura 
moderna em 
Portugal
set A Jun / d iAs Úte is

JARd iM / ed iF ÍC iO sede 

10H0 0 -17H30 / 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 24 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

ARquitetuR A , MOv iMentO 

MOdeRnO, PROJetO

A convicção de que a arqui-
tetura tem uma missão social 
e pode gerar felicidade é 
uma característica comum 
aos arquitetos do movimento 
moderno. 
«Uma arquitetura com uma 
certa vida» foi, segundo as 
palavras de Rui Atouguia,  
a ideia que inspirou a equipa 
de arquitetos que concebeu 
este edifício. 
No seu conjunto, o Edifício 
Sede, o Museu e o Jardim 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian, obra de 1969, 
constituem um dos mais 
importantes marcos da arqui-
tetura moderna em Portugal.
Protagonista de uma invulgar 
qualidade construtiva, utili-
zando técnicas construtivas 
vanguardistas, esta obra é 
paradigmática também de 
uma perfeita colaboração 
profissional entre a arqui-
tetura e a arquitetura pai-
sagista. Esta visita percorre 
zonas do edifício que ilustram 
a inovação das soluções 

construtivas e espaciais, 
revelando os segredos de um 
edifício único e inspirador, 
símbolo de uma ideia de 
utopia possível.

Conceção e orientação:  
equipa educativa do Jardim

v is i tA OR ientAdA

Projetar  
o paraíso –  
visita ao Jardim 
Gulbenkian
set A Jun / d iAs Úte is

JARd iM / ed iF ÍC iO sede

10H0 0 -17H30 / 90 M in

MÍn. 10 – M Á X . 24 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

ARquitetuR A PA isAgistA , 

PROJetO, PA isAgeM, CuLtuR A

Será um jardim uma obra 
de arte ou uma obra da 
natureza? 
Como é projetar uma obra 
que, pressupondo um 
trabalho de equipa com a 
natureza, obedece às leis da 
vida como qualquer ser vivo?
O que queremos criar quando 
projetamos um jardim?
Esta visita analisa o Jardim 
Gulbenkian e o seu projeto. 
Um jardim concebido em 
relação quase híbrida com os 
edifícios da Fundação, que 
obedece deliberadamente às 
lógicas da paisagem portu-
guesa e nasce de uma clara 
ideia de paraíso na cultura 
portuguesa.

Conceção e orientação:  
equipa educativa do Jardim 

nota: A realização da atividade fica 
sujeita às condições atmosféricas.

ARTES 

LETR AS 

PAL AVR A 

ESCRITA

v is i tA OR ientAdA

Artes e letras 
no modernismo 
português
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 -17H30 / 60 A 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

MOdeRnisMO, L i teR AtuR A , 

POes iA , M AniFestO, teRtÚL iA

A ideia de modernidade está 
ligada a uma vontade de 
reinvenção do mundo e dos 
homens. Para a maioria dos 
artistas da primeira metade 
do século xx, as artes cruza-
vam-se em tertúlias, ateliês, 
publicações e manifestos. 
Cenografia, escultura, 
pintura e escrita coexis-
tiam e alimentavam-se 
criativamente.
Esta visita, apoiada em textos 
e poesias de diversas figuras 
importantes do modernismo 
português, explora uma série 
de pontes possíveis entre 
estes dois campos da criação, 
e sublinha diversas ligações e 
influências existentes nestes 
anos de intensa atividade 
criativa, salientando ainda 
alguns dos reflexos que este 
cruzamento de campos tem 
nos artistas contemporâneos 
dos nossos dias.

Conceção e orientação: Carlos 
Carrilho, Hilda Frias, susana Pires 

nota: O núcleo de obras modernistas 
na nova montagem da Coleção 
Moderna exige que as entradas de 
grupos sejam feitas com 40 minutos 
de intervalo, uma vez que não permite 
a coexistência de mais do que um 
grupo no mesmo espaço.

v is i tA OR ientAdA

Ana Hatherly  
e o Barroco
e XPOs iÇÃO ana HatHErLY  

E o Barroco

Out A JAn / quA ., se X . 

gALeR iA dO P isO inFeR iOR – 

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -13H0 0 / 60 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: POes iA 

v isuAL, L AB iR intO, 

L i teR AtuR A , ALegOR iA

Ana Hatherly interessou-se 
profundamente pelo período 
Barroco. Além de objeto 
de estudo e de lecionação, 
enquanto professora univer-
sitária, o Barroco teve uma 
forte influência na sua obra 
artística e poética. Nesta 
exposição, encontramos 
desenhos, textos, vídeos 
e pinturas da artista em 

diálogo com obras literárias 
e pinturas dos séculos xvii e 
xviii. Descortinamos labirin-
tos de palavras, projetamo-
-nos em festas galantes e 
imaginamos jardins feitos 
de tinta. Será que uma romã 
pode ser «outra coisa»? Como 
se constroem alfabetos 
novos? Será que a linguagem 
se autonomiza? Uma 
exposição poética e verdadei-
ramente multidisciplinar, que 
cruza história, linguística, 
filosofia, arte, e nos permite 
aprofundar a investigação 
levada a cabo pela própria 
artista. 

Conceção e orientação:  
Ana João Romana

nota: esta visita explora a exposição 
ana Hatherly e o Barroco e só se 
realiza de 13 outubro a 15 de janeiro.

COLEC IONISMO

v is i tA OR ientAdA

Calouste 
Gulbenkian:  
um homem  
entre o Oriente  
e o Ocidente
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR 

10H10 -17H30 / 60 A 90 M in

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: CALOuste 

guLBenK iAn, COLeC iOnisMO, 

ARte, v iAgeM, M igR AÇÃO, 

e X Í L iO, OR iente, OCidente, 

teMPO

Calouste Gulbenkian nasce 
perto de Istambul, estuda  
em França e em Inglaterra,  
e passa os últimos anos da sua 
vida em Lisboa. Engenheiro, 
diplomata, homem de 
negócios e colecionador visio-
nário, começa a sua coleção 
quando muito jovem, com a 
compra de uma moeda antiga.
Ao longo da sua vida, 
reunirá peças provenientes 
do Oriente e do Ocidente, as 
quais datam da Antiguidade 
ao início do século xx. Nesta 
visita, através das obras de 
uma das mais interessantes 
e importantes coleções par-
ticulares da primeira metade 
do século xx, faremos um 
percurso que nos leva do 
Egito faraónico até à Europa 
do século xx.

Conceção e orientação: Carlos 
Carrilho, Cristina Campos, Filipa 
soares, Hilda Frias, Margarida 
Carmona Rodrigues, Mariana Abreu, 
Paula Ribeiro, Raquel Feliciano, 
Ricardo Mendes, sílvia Moreira
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CORPO 

MOVIMENTO 

SOM

OFiC inA

Incorpor(arte)
Out A Jun / quA .

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 Às 12H10

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 2,5€

AtÉ AOs 16 AnOs

PAL AvR As -CHAve: ARte 

COnteMPOR Âne A , 

MOv iMentO, COnsCiÊnCiA 

CORPOR AL, ident idAde, 

d inÂ MiCAs de gRuPO, 

e XPRessÃO CORPOR AL

«A melhor maneira  
de explicar é fazer.»

Le wis CARROLL

O corpo é algo que faz parte 
de nós. É uma ferramenta 
viva de aprendizagem e 
de comunicação, com um 
enorme potencial expressivo, 
simultaneamente habitáculo 
e caixa de ressonância das 
emoções.
Esta oficina desenvolve-se  
a partir da obra de arte e em 
torno do lugar do corpo –  
o corpo atuante –, usando  
o movimento como intenção  
e como resultado. Após uma 
breve visita às galerias da 
Coleção Moderna, os par-
ticipantes são convidados a 
experienciar o movimento, a 
criação e o improviso, através 
de dinâmicas de grupo que, 
nascidas da exploração de 
técnicas de dança, abordam 
a apropriação do movimento 
e a composição a partir de 
movimentos espontâneos  
do quotidiano.

Conceção e orientação: Andreia dias, 
Margarida vieira

HISTÓRIA 

SOC IEDADE 

CULTUR A

O poder da 
arte: época  
a época
De que modo a arte expressa 
a mudança dos tempos?  
E como a provoca? Será que 
a mudança de ideologia da 
Revolução Francesa tem 
impacto na forma de ver  
e representar o mundo?  
E a mudança de um Portugal 
de ditadura para um Portugal 
democrático, que obras 
produz, que artistas implica? 
E a descoberta da perspetiva, 
que revoluções provoca?  
De quantas viragens se faz  
a leitura artística do mundo?
Nas coleções do Fundador  
e Moderna, as possibilidades 
de leitura são múltiplas  
e cobrem um período muito 
alargado de tempo. Estas 
visitas centram-se nos 
momentos de viragem  
e oferecem percursos dife-
renciados, explorando quer 
as relações da arte com as 
mudanças políticas, sociais  
e culturais do seu tempo, 
quer os avanços da técnica  
e da perspetiva e seus efeitos 
na criação artística e estética.

v is i tA OR ientAdA

Civilizações 
fundadoras –  
Egito, Grécia,  
Roma, Mesopotâmia, 
Terras do Islão
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -17H30 / 90 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: C iv i L i z AÇÃO, 

ReL ig iÃO, CuLtuR A , H istÓR iA , 

COnte X tO

O que podemos aprender 
de civilizações como as do 
Egito, Mesopotâmia, Grécia, 
Roma e Islão a partir dos 
objetos da Coleção? De que 
modo arte, religião e poder 
se encontram? Que histórias 
contam? Que legados nos 
deixaram? De que formas 
marcaram o nosso pensa-
mento e a nossa visão do 
mundo?
Nesta visita faremos uma 
viagem no tempo e no 
espaço, promovendo uma 
leitura e uma interpretação 
das peças expostas, explo-
rando alguns dos elementos 
das civilizações que mais 
marcaram a história do 
mundo ocidental.

Conceção e orientação: diana 
Pereira, Filipa soares, Hilda Frias, 
Mariana Abreu, Margarida Carmona 
Rodrigues, Raquel Feliciano, Ricardo 
Mendes, susana Pires 

v i s i tA OR ientAdA

O que fica a Oriente? 
Do Oriente Islâmico  
ao Extremo Oriente 
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -17H30 / 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: CuLtuR A , 

ReL ig iÃO, OR iente, OCidente, 

e XÓt iCO, inteRCuLtuR AL idAde

De que falamos quando 
falamos de Oriente? A noção 
de Oriente está enraizada 
na construção do imagi-
nário europeu, remetendo 
para conotações geográfi-
cas, políticas e culturais, 
por contraste com a noção 
de Ocidente. Muitas vezes 
simplificado no nosso ima-
ginário, na realidade o que 
se denomina como Oriente 
ou Médio Oriente engloba 
culturas muito distintas.
Na sua coleção, Calouste 
Gulbenkian reuniu um 
conjunto significativo de 
obras que nos remetem 
para as cortes turcas, 
persas, indianas, chinesas e 
japonesas entre os séculos xiv 
e xviii. Culturas admiradas 

na Europa pela sua diferença, 
sofisticação e exotismo. 
De que forma estes objetos 
testemunham as relações 
entre o Ocidente e o Oriente? 
Como tem o Oriente exercido 
o seu fascínio sobre nós? 
De que modo contaminou 
o nosso imaginário e o 
nosso fazer artístico? Sendo 
Gulbenkian um homem  
entre o Oriente e o Ocidente, 
como se verifica isso nas  
suas escolhas?

Conceção e orientação: diana 
Pereira, Filipa soares, Hilda Frias, 
Mariana Abreu, Margarida Carmona 
Rodrigues, Raquel Feliciano, Ricardo 
Mendes, susana Pires 

v i s i tA OR ientAdA

Da Idade Média  
ao Renascimento
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -17H30 / 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

CR istAndAde, PAR AdigM A, 

RenAsC iMentO

O que haverá em comum 
entre um monge copista de 
um mosteiro medieval e um 
artista do Renascimento? 
A Idade Média e o 
Renascimento são períodos 
históricos com visões do 
mundo muito distintas, 
apesar de partilharem alguns 
valores centrais. O que há  
de comum entre ambos e o 
que mudou radicalmente?

Será que através de um 
manuscrito medieval conse-
guimos compreender como 
era o dia-a-dia de um homem 
da Idade Média? E de que 
maneira um retrato renascen-
tista traduz o pensamento  
de quem pediu para ser 
representado? Ainda domina-
remos os mesmos códigos  
de comunicação?
Quando pensamos nestes 
períodos da história europeia, 
pensamos sobretudo do 
ponto de vista da história 
cristã. Porém, vale a pena 
debruçarmo-nos sobre 
as relações com a cultura 
islâmica. Como eram os 
contactos e as trocas? 
Algumas destas questões irão 
guiar-nos enquanto explora-
mos as obras da Coleção,  
e vão levar-nos a refletir 
sobre diferentes construções  
de paradigmas e leituras  
do mundo.

Conceção e orientação: Ana João 
Romana, Carlos Carrilho, diana 
Pereira, Filipa soares, Hilda Frias, 
Mariana Abreu, Ricardo Mendes
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v is i tA OR ientAdA

De Versalhes aos 
impressionistas –  
percursos de poder  
e de mudança
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -17H30 / 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

ABsOLut isMO, POdeR , 

RePResentAÇÃO, 

i LuMin isMO, Re vOLuÇÃO, 

PeRsPet ivA , nAtuR AL isMO, 

iMPRess iOnisMO

De que nos fala a arte deco-
rativa do século xviii? Que 
tipo de sociedade serve? De 
que modo materializa uma 
forma de poder e uma visão 
do mundo? Que alterações se 
revelam nos objetos artísticos 
com a Revolução Francesa 
e os seus profundos ventos 
de mudança? De que formas 
a Revolução Industrial e o 
advento das democracias 
propiciam novos posiciona-
mentos e formas de represen-
tação? Que outras revoluções 
acontecem neste período?
A arte devolve-nos um 
mundo em constante 
mudança. Esta visita percorre 
assim o vasto núcleo de 
arte francesa da Coleção do 
Fundador, possibilitando 
um olhar atento e questiona-
dor sobre as manifestações 
artísticas deste período de 
grandes transformações. 

Conceção e orientação: Ana João 
Romana, Carlos Carrilho, Cristina 
Campos, diana Pereira, Filipa soares, 
Hilda Frias, Hugo Barata, Ricardo 
Mendes

v is i tA OR ientAdA

Séculos XX e XXI –  
Portugal em perspetiva 
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 -17H30 / 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: MOdeRnO, 

COnteMPOR ÂneO, H istÓR iA , 

sOCiedAde, CuLtuR A , 

MudAnÇA , i  R ePÚBL iCA , 

PR iMe iR A e segundA 

gueRR Ass , estAdO nOvO, 25 

de ABR i L

De que modo as obras 
da Coleção Moderna nos 
permitem visitar a história 
de Portugal dos séculos xx 
e xxi? Como podem estas 
espelhar ou contrapor visões 
do que se vai passando 
dentro e fora destas fron-
teiras? De que formas 
respondem os artistas ao 
tempo em que vivem? Que 
outras visões sugerem?

A nova montagem da 
Coleção Moderna propõe 
uma leitura abrangente e cro-
nológica do Portugal recente. 
A instauração da República e 
a Primeira Guerra Mundial, 
o Estado Novo, a industria-
lização e as grandes obras 
públicas, a propaganda 
de Estado através da ação 
artística e da arquitetura, o 
ativismo político e as formas 
de resistência ao regime, a 
integração do país na União 
Europeia e a atual crise cons-
tituem grandes momentos a 
partir dos quais se reúnem 
obras de arte e diversos 
documentos. 

Conceção e orientação: Ana João 
Romana, Andreia dias, Carlos 
Carrilho, Cristina Campos, Hilda 
Frias, Hugo Barata, Raquel Feliciano, 
sílvia Moreira, susana Pires

NATUREZA 

MATEMÁTICA 

C IÊNC IA

v is i tA OR ientAdA

A geometria  
do painel 
Começar
Out A Jun / quA ., se X . 

ÁtR iO dO ed iF ÍC iO sede

10H10 -13H0 0 / 60 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: geOMetR iA , 

PentÁgOnOs, POL ÍgOnOs, 

PROPORÇÃO, PL AnO, L inHA , 

F iguR A , nÚMeRO de OuRO, 

nÚMeROs PR iMOs

O painel Começar, de Almada 
Negreiros, recebe-nos assim 
que entramos na Fundação 
Gulbenkian. 
O que nos diz este grande 
novelo de linhas retas e 
curvas? Que significado 
têm os números inscritos 
na pedra? Qual a motivação 
de Almada em juntar neste 
painel estes elementos 
geométricos e não outros? 
Seremos capazes de descobrir 
como construiu grande parte 
destas figuras? E porquê? 
O que nos dizem as cores 
neste aparente emaranhado? 
Quantas figuras conseguimos 
identificar e conhecer?
Nesta visita participativa, 
vamos tentar compreen-
der algumas destas ins-
crições, interagindo com 
elas e pondo-as em relação 
com alguns conteúdos dos 
programas escolares. 

Conceção e orientação: Pedro Freitas, 
simão Palmeirim

v is i tA OR ientAdA

As incontáveis 
flores do 
Oriente – do 
bolbo ao tapete
Out A Jun / quA ., se X .

gALeR iA dO P isO inFeR iOR – 

COLeÇÃO dO FudAdOR

10H10 -13H0 0 / 60 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

nAtuR AL isMO, BOtÂniCA , 

gLOBAL iz AÇÃO, C iRCuL AÇÃO 

de COnHeCiMentO

Ao longo do século xvi, a 
abertura dos europeus ao 
mundo redimensionou o 
seu conhecimento acerca 
da natureza. Das Índias, 
aportaram novos produtos 
e novas espécies de plantas 
e de animais. Do Levante, 
chegaram sementes e bolbos 
de flores exóticas. Muito 
requeridas e apreciadas, 
estas flores foram plantadas, 
descritas e representadas em 
álbuns botânicos ricamente 
ilustrados, que, levados pelos 
europeus nas suas missões 
diplomáticas, religiosas e 
comerciais, chegaram à corte 
mogol. Neste novo contexto, 
os artistas locais ensaiaram 
os modelos de representação 
botânica propostos pelos 
compêndios ocidentais na 
produção têxtil local. A visita 
à exposição permite conhecer 
alguns destes tapetes e 
compêndios e refletir sobre a 
circulação, à escala global, de 
pessoas, livros, representações 
e espécimes botânicos, entre 
Oriente e Ocidente, ao longo 
do século xvii.

Conceção e orientação:  
Ricardo Mendes

nota: esta visita explora a exposição 
as incontáveis flores do oriente –  
do bolbo ao tapete e só se realiza  
de 9 de fevereiro a 21 de maio.

v is i tA OR ientAdA

Descobrir  
a matemática  
na arte
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR / 

COLeÇÃO MOdeRnA

10H10 -17H30 / 60 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: geOMetR iA , 

esCAL A , s iMetR iA , nÚMeROs 

R AC iOnA is e i RR AC iOnA is , 

ÁRe A , vOLuMe, d iMensÃO, 

PL AnO, esPAÇO

Será que a matemática 
e a arte estão assim tão 
afastadas?
Ao longo da História sempre 
houve cruzamentos entre 
ciência e arte, como é o 
caso da aplicação da mate-
mática ao trabalho plástico 
de alguns artistas. E, no 
entanto, na maior parte das 
vezes a presença da mate-
mática na arte não é des-
cortinável apenas com um 



«Se fecharmos os olhos e 
tentarmos recordar um momento 
da nossa infância ou adolescência 

em que tenhamos aprendido 
alguma coisa, é muito provável 
que esse fragmento que flutua 
algures no nosso hipocampo 

esteja associado a uma sensação 
positiva, envolvendo outras 

pessoas, adultos ou crianças.»
M AR iA g i L ,  10×10 – Ensa ios EntrE artE E Educ aç ão  (2017 )
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simples olhar. Requer uma 
observação atenta, refletida, 
para lá do que é mais visível. 
Reforçando alguns dos 
conteúdos abordados nos 
currículos escolares de cada 
nível de ensino, e introdu-
zindo conceitos que habitual- 
mente se encontram mais 
ausentes da esfera curricular, 
esta é uma visita excecional 
para o cruzamento interdis-
ciplinar, permitindo criar 
pontes duradouras e estimu-
lantes entre as aprendizagens 
escolares e as não-escolares, 
de forma extremamente 
criativa e apelativa.

Conceção e orientação: Carlos 
Carrilho, Cecília Costa, Margarida 
Carmona, Raquel Feliciano,  
sofia Martinho

nota: Os percursos e recursos 
utilizados variam em função das 
exposições temporárias em cartaz e 
do nível de ensino dos alunos, uma 
vez que para cada ano letivo há uma 
cuidadosa adaptação das estratégias 
aos conteúdos.

na altura da marcação, o professor 
deverá indicar se pretende visitar  
a Coleção do Fundador ou  
a Coleção Moderna.

PENSA MENTO  

CRÍTICO E CRIATIVO

v is i tA OR ientAdA

Bem-vindos  
ao Jardim!
set A Jun / d iAs Úte is

JARd iM / ed iF ÍC iO sede 

10H0 0 -17H30 / 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 24 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: JARd iM, 

PROJetO, PAtR iMÓniO, 

PA isAgeM, H istÓR iA

O que nos pode contar  
um jardim?
As histórias, os segredos, 
as técnicas e as ideias 
que constroem um lugar 
podem ser contadas pelo 
próprio lugar. À nossa volta, 
há várias pistas, mais ou 
menos evidentes, sobre as 
características que transfor-
mam este Jardim num lugar 
encantador e singular, que, 
em conjunto com o Edifício 
Sede e o Museu, integra 
a lista dos monumentos 
nacionais.
Esta visita convida os alunos 
a acender o seu sentido de 
curiosidade, o seu espírito 
de detetive e o seu sentido 
crítico, incentivando-os a 
descobrir, num ambiente de 
reflexão e partilha coletiva,  
as histórias que o Jardim  
tem para contar. 

Conceção e orientação: equipa 
educativa do Jardim

nota: A realização da atividade fica 
sujeita às condições atmosféricas.

v is i tA -JOgO

Cubo 
secundárias
diAs Úte is

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -17H30 / 75 M in

MÍn. 12 – M Á X . 30 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: inteRPRetA -

ÇÃO, ARguMentAÇÃO,  

negOCiAÇÃO

Num registo original e 
dinâmico, o «Cubo secundá-
rias» é um jogo de exploração, 
interpretação e descoberta da 
coleção do Museu Calouste 
Gulbenkian, pensado para ser 
conduzido autonomamente 
pelo professor.
O jogo estimula a observação 
atenta de 36 objetos, levando 
os alunos a encontrar relações 
temáticas inesperadas entre 
peças muito diferentes, 
reveladoras da diversidade 
e do caráter da Coleção. O 
processo pressupõe a partilha 
de experiências e o debate em 
torno das obras de arte e das 
suas múltiplas narrativas.
Para uma fruição mais 
completa deste jogo, e visando 
uma experiência preparató-
ria do que será vivenciado, 
o professor pode encontrar 
em gulbenkian.pt o manual 
de utilização, onde se dis-
ponibilizam sugestões de 
atividades para desenvolvi-
mento em contexto de sala 
de aula (depois da visita), que 
incidem sobre diferentes áreas 
disciplinares.

Conceção: João Lizardo

nota: O agendamento desta  
visita-jogo deverá ser feito através  
de marcação prévia.

Exposições 
temporárias
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

10H10 -17H30 / 1,5€

Ao longo do ano, o Museu 
Calouste Gulbenkian 
realiza diferentes expo-
sições temporárias sobre 
temáticas variadas, muitas 
vezes ampliando as leituras 
e as relações com as obras 
das suas coleções. Por este 
motivo, além das restantes 
visitas temáticas presentes 
na programação, é sempre 
possível realizar visitas espe-
cíficas a cada exposição tem-
porária, para um conheci-
mento mais aprofundado da 
proposta curatorial, das obras 
e dos artistas representados.

v is i tA OR ientAdA

Marie José Burki –  
Às vezes sombra,  
às vezes luz 
15 set A 20 nOv

esPAÇO PROJetO –  

COLeÇÃO MOdeRnA

Marie José Burki (Biel, 
Suíça, 1961) trabalha 
sobretudo em suporte 
fílmico, mas recorre também 
à fotografia, à serigrafia e a 
objetos em instalações, que 
valoriza do ponto de vista 
formal e espacial, geomé-
trico, sonoro e linguístico.
A exposição que realiza na 
Coleção Moderna do Museu 
Calouste Gulbenkian é uma 
adaptação de um projeto 
realizado para o Kunsthaus 
Pasquart, em Biel, na Suíça, 
durante o ano de 2017.

v is i tA OR ientAdA

Ana Hatherly  
e o Barroco
13 Out A 15 JAn 

gALeR iA P i sO inFeR iOR – 

COLeÇÃO dO FundAdOR

Exposição que cruza as 
duas coleções a partir do 
importante e extenso acervo 
de obras de Ana Hatherly 
(Porto, 1929 – Lisboa, 
2015) na Coleção Moderna, 
explorando e questionando 
a relação e o interesse da 
artista pelo Barroco, nomea- 
damente no campo da lite-
ratura. Ana Hatherly é uma 
artista e escritora que marcou 
fortemente a cultura e a arte 
portuguesas, sendo hoje uma 
referência para muitos artistas 
das gerações mais novas.

v is i tA OR ientAdA

Do outro lado  
do espelho 
26 Out A 5 Fe v 

gALeR iA PR inC iPAL –  

ed iF ÍC iO sede

Do outro lado do espelho, 
título que remete intencio-
nalmente para o mundo de 
Alice Liddell, a heroína de 
Lewis Carroll (1832-1898), 
é uma exposição temática, 
que tem o espelho como foco 
principal e que pretende 
demonstrar a sua presença 
polissémica na iconografia 
da arte europeia, sobretudo 
na pintura, mas também em 
obras com outros suportes, 
como a escultura, a arte do 
livro, a fotografia e o cinema.

ver destaque na página 100.

v is i tA OR ientAdA

Mariana Silva –  
O olho zoomórfico
8 de z A 26 Fe v

esPAÇO PROJetO –  

COLeÇÃO MOdeRnA

O trabalho artístico de 
Mariana Silva é marcado 
por uma forte componente 
conceptual, que reflete a sua 
preocupação com questões 
culturais, museológicas e 
sociológicas. Este projeto 
expositivo é centrado na 
instalação de um trabalho 
em filme, dedicado à análise 
dos comportamentos de 
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massas, humanos e animais, 
sobretudo do ponto de vista 
da sua movimentação,  
e questiona recursos e  
tecnologias na nossa forma 
de reconhecer esses sistemas 
coletivos.

v is i tA OR ientAdA

As incontáveis  
flores do Oriente –  
do bolbo ao tapete
9 Fe v A 21 M A i 

gALeR iA dO P isO inFeR iOR – 

COLeÇÃO dO FundAdOR

Ao longo do século xvi, a 
abertura dos europeus ao 
mundo redimensionou o 
seu conhecimento acerca 
da natureza. Das Índias, 
aportaram novos produtos 
e novas espécies de plantas 
e de animais. Do Levante, 
chegaram sementes e bolbos 
de flores exóticas. Muito 
requeridas e apreciadas, 
estas flores foram plantadas, 
descritas e representadas em 
álbuns botânicos ricamente 
ilustrados, que, levados pelos 
europeus nas suas missões 
diplomáticas, religiosas e 
comerciais, chegaram à corte 
mogol. Neste novo contexto, 
os artistas locais ensaiaram 
os modelos de representação 
botânica propostos pelos 
compêndios ocidentais na 
produção têxtil local. Esta 
exposição reflete sobre a cir-
culação, à escala global, de 
pessoas, livros, representações 
e espécimes botânicos, entre 
Oriente e Ocidente, ao longo 
do século xvii.

v is i tA OR ientAdA

Contra-Pop
20 ABR A 10 set 

gALeR iA PR inC iPAL –  

ed iF ÍC iO sede

A Pop Art respondeu com 
ironia e sagacidade à nova 
cultura urbana, tecnológica  
e de consumo que se instalou 
na Europa a partir de finais 
da década de 1950, com a sua 
imagética tirada das imagens 
publicitárias e cinematográfi-
cas, utilizando os novos  
e poderosos instrumentos  
de comunicação de massas. 
A partir de finais da década 
de 1960, muitos artistas 
mostraram sinais de cansaço 
relativamente ao excesso 
figurativo criado pela Pop e 
procuraram outras formas 
de expressão. Esta exposição 
parte de um núcleo de 
obras da artista Teresa de 
Magalhães e reflete sobre  
este movimento de reação  
à Pop como linguagem 
artística dominante.

nota: Para saber mais sobre toda 
a programação de exposições 
temporárias, consulte o site 
gulbenkian.pt e aconselhe-se com  
a nossa central de marcações.

v is i tA OR ientAdA

Isto é arte?! 
Desafios e 
questões 
da arte 
contemporânea
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 -17H30 / 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

MOdeRnidAde, 

COnteMPOR Ane idAde, 

tR AnsFOR M AÇÃO, 

MOv iMentOs 

Como compreender e debater 
os desafios colocados pelas 
obras e pelos artistas nossos 
contemporâneos? O que 
aconteceu nos últimos cem 
anos de produção artística? 
Que papel é exigido ao 
visitante? Como mudam e  
se transformam as premissas 
da criação artística nos 
nossos dias?
Tomando como ponto de 
partida as obras expostas 
na Coleção Moderna, esta 
visita promove um percurso 
panorâmico pelas grandes 
questões e desafios da arte 
moderna e contemporânea, 
do início do século xx aos 
nossos dias, com particular 
enfoque na produção por-
tuguesa do mesmo período. 
Os percursos, estratégias e 
recursos utilizados variam 
de forma a potenciar uma 
relação dinâmica e interativa 
com o que está exposto.

Conceção e orientação: Ana João 
Romana, Andreia dias, Carla Rebelo, 
Carlos Carrilho, Cristina Campos, 
Hilda Frias, Hugo Barata, Raquel 
Feliciano, sara inácio, sílvia Moreira, 
susana Pires

nota: se o professor tiver um interesse 
particular num autor, obra ou período 
histórico, deverá mencioná-lo na 
altura da marcação.

v is i tA OR ientAdA

Olhar, ver, 
interpretar
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR / 

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 -17H30 / 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

inteRPRetAÇÃO, PeRCeÇÃO, 

CuLtuR A v isuAL, sent idO 

CR Ít iCO, COnte X tO, 

ReFeRente

Como vemos e o que vemos 
realmente? Olhar e ver signi-
ficarão exatamente a mesma 
coisa? Haverá olhares que 
não envolvam o pensamento? 
Interpretar uma obra con-
temporânea será diferente 
de interpretar uma obra 
do século xviii? E ver uma 
obra europeia e uma obra do 
Médio Oriente? Como lemos 
uma obra de arte?

Numa visita que incide sobre 
o olhar e a perceção, os 
alunos discutem, observam, 
tomam decisões, escolhem 
perspetivas e pontos de vista 
na leitura das obras de arte 
segundo o seu universo de 
referentes. A partir de uma 
seleção de obras da Coleção 
Moderna ou da Coleção 
do Fundador, utilizando 
uma metodologia participa-
tiva e um conjunto rico de 
materiais de apoio à obser-
vação e ao debate, esta visita 
torna visível o processo de 
leitura e de interpretação de 
uma obra de arte em diferen-
tes contextos e tempos.

Conceção e orientação: Ana João 
Romana, Andreia dias, Cristina 
Campos, diana Pereira, Raquel 
Feliciano, Rita Luiz, sílvia Moreira, 
sofia Cabrita, sofia Martinho,  
susana guerreiro, susana Pires 

nota: na altura da marcação,  
o professor deverá indicar se pretende 
visitar a Coleção do Fundador ou  
a Coleção Moderna.

v is i tA OR ientAdA

Ser moderno 
é...? 
Modernismo, 
modernidade  
e vanguardas
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 -17H30 / 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

MOdeRnidAde, MOdeRnisMO, 

vAnguARdA , CuB isMO, 

suRRe AL isMO, ABstR AÇÃO

O que será ser-se moderno? 
De onde surge a ideia de 
vanguarda? O que preconiza 
o pensamento sobre a moder-
nidade e que reflexos dele 
encontramos ainda hoje? 
Esta visita proporciona um 
olhar sobre o modernismo, as 
vanguardas e a própria ideia 
de modernidade, procurando 
abordar e levantar questões em 
torno das obras, dos artistas 
e dos contextos portugueses 
mais significativos no seu 
surgimento e repercussões. 
A visita decorrerá no espaço 
da Coleção Moderna, explo-
rando o rico acervo de obras 
em exposição. 

Conceção e orientação: Ana João 
Romana, Andreia dias, Carla Rebelo, 
Carlos Carrilho, Cristina Campos, 
Hilda Frias, Hugo Barata, Raquel 
Feliciano, sara inácio, sílvia Moreira, 
susana Pires

nota: O núcleo de obras modernistas 
na nova montagem da Coleção 
Moderna exige que as entradas de 
grupos sejam feitas com 40 minutos 
de intervalo, uma vez que não permite 
a coexistência de mais do que um 
grupo no mesmo espaço.
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v is i tA OR ientAdA

Viagem ao 
outro lado  
do espelho
e XPOs iÇÃO do outro  

L ado do EsPELHo

Out A Fe v / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR 

10H10 -17H30 / 90 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: identidAde, 

RePResentAÇÃO, s ÍMBOLO, 

ALegOR iA , i LusÃO

Encontramos espelhos que 
projetam o mundo e obras 
que refletem o mundo. 
Deparamo-nos com artistas 
que se projetam em espelhos 
e em obras. Nesta exposição, 
parece que estamos constan-
temente dentro de um jogo 
de reflexos e ilusões. Parece 
que estamos ou estaremos 
mesmo? O que estará do 
outro lado desses reflexos 
e ilusões? Há quem diga 
que a «arte reflete a vida». 
Será que sim? Será que as 
obras refletem o mundo, ou 
constroem novos mundos? 
E onde se encontrarão esses 
mundos?
Uma visita que nos leva 
para discussões centradas 
na autorrepresentação, na 
identidade, em alegorias, 
metáforas e projeções de 
desejos. Será que os espelhos 
também mentem, ou só 
revelam?

Conceção e orientação: Ana Rito

nota: esta visita realiza-se apenas  
no período de 26 de outubro  
a 5 de fevereiro. 

VIS ITAS À MEDIDA

v is i tA OR ientAdA

Biblioteca  
de Arte
dAtA A deF in iR

B iB L iOteCA de ARte

HOR ÁR iO A deF in iR / 60 M in

M Á X . 15 / gR Atu itO

Visitas para estudantes 
(ensino profissional artístico 
e superior), professores, 
investigadores e profis-
sionais que necessitem de 
informação especializada 
nas áreas da História da 
Arte, da Arquitetura, das 
Artes Visuais e do Design. 
Cada visita será preparada 
de acordo com o perfil do 
grupo e com os requisitos 
solicitados. Estas visitas têm 
como objetivo aperfeiçoar 
os conhecimentos sobre os 
diversos recursos informa-
tivos disponibilizados pela 
Biblioteca de Arte, com 
destaque para as especifici-
dades e o valor patrimonial 
do fundo documental e para 
o catálogo; alargar o conhe-
cimento em metodologias de 
recuperação da informação 
em geral; divulgar caracte-
rísticas especiais de algumas 
coleções.

Conceção e orientação: equipa  
da Biblioteca de Arte

nota: Requer marcação prévia para  
o e-mail artlib@gulbenkian.pt.

v i s i tA OR ientAdA

Jardim e/ou  
Edifício 
Gulbenkian
Out A Jun / d iAs Úte is 

JARd iM / ed iF ÍC iO sede

10H30 -17H30 / 90 M in

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

Os professores que desejem 
desenvolver temas específi-
cos de interesse curricular 
para os seus grupos devem 
encaminhar para o Descobrir 
as suas sugestões. A equipa 
educativa poderá estrutu-
rar visitas em função das 
sugestões apresentadas, 
desde que os temas a tratar se 
integrem no âmbito das suas 
atividades. A equipa também 
poderá realizar visitas de pre-
paração para os próprios pro-
fessores, caso haja um grupo 
que o solicite. Os percursos, 
estratégias e recursos utiliza-
dos são adaptados de acordo 
com os temas a trabalhar,  
o património, o monitor e  
o nível de ensino dos alunos.

Conceção e orientação: equipa 
educativa do Jardim

nota: Requer marcação prévia com 
a coordenadora do setor educativo 
e reunião com os professores 
responsáveis.

A realização das visitas ao Jardim  
está sujeita às condições atmosféricas.

v is i tA OR ientAdA

Museu  
Calouste 
Gulbenkian
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR / 

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 -17H30 / 60 A 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: PROJetOs 

esPeCÍF iCOs, CRuz A MentO, 

PARCeR iA

Os professores que desejem 
trabalhar um tema específico 
ou que tenham grupos com 
características e objetivos 
que não se enquadrem na 
restante programação em 
oferta poderão solicitar uma 
visita à medida.
Sempre que possível, desde 
que os temas a tratar se 
integrem no âmbito das 
coleções do Museu e/ou  
dos seus pressupostos  
pedagógicos de base, a 
equipa educativa procurará 
desenhar visitas específicas 
para dar resposta a estas 
solicitações. 

Conceção e orientação: variável em 
função das características dos projetos

nota: Requer marcação prévia com 
a coordenadora de programação 
escolar e reunião com os professores 
responsáveis.

v i s i tA OR ientAdA

Música – 
Ensaios gerais
Out A Jun

diA A deF in iR / HOR ÁR iO  

e duR AÇÃO A deF in iR

gR Atu itO

Assistência a ensaios-gerais 
da Orquestra Gulbenkian ou 
de agrupamentos convidados 
da Temporada Gulbenkian 
Música 17/18.

Conceção e orientação: equipa 
educativa da Música/Orquestra 
gulbenkian

v is i tA OR ientAdA

Música – 
Encontros 
informais
Out A Jun

diA A deF in iR / HOR ÁR iO  

e duR AÇÃO A deF in iR

gR Atu itO

Encontros informais com 
músicos e maestros da 
Orquestra Gulbenkian ou  
de agrupamentos convidados 
da Temporada Gulbenkian 
Música 17/18.

Conceção e orientação: equipa 
educativa da Música/Orquestra 
gulbenkian

VIS ITAS PEDAGÓGICAS

v is i tA OR ientAdA

Museu  
Calouste 
Gulbenkian
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As 

COLeÇÃO MOdeRnA / 

COLeÇÃO dO FundAdOR 

10H10 -17H30 / 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: MetAvis itA , 

MetA-APRendizAgeM, 

MetOdOLOgiAs, estR AtÉgiAs , 

FeRR A MentAs

Quais as questões e processos 
que levaram à criação de 
uma determinada visita 
guiada? Como escolher o 
enfoque e a abordagem mais 
adequados? Como desenhar 
estratégias para uma criança 
de três anos? E para uma de 
seis? Como criar materiais 
mediadores que reforcem 
verdadeiramente o trabalho 
de exploração de uma obra e 
potenciem a aprendizagem?
Estas visitas pedagógicas 
pretendem ser uma possibi-
lidade de responder a estas 
e outras questões a partir da 
demonstração e desconstru-
ção dos nossos projetos edu-
cativos, dando a conhecer  
as suas premissas, opções  
e estratégias. 

Conceção e orientação: Andreia dias, 
diana Pereira, susana gomes da silva

nota: na altura da marcação,  
o professor deverá indicar se pretende 
visitar a Coleção do Fundador ou  
a Coleção Moderna.
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ARQUITETUR A

v is i tA OR ientAdA

Visita ao 
Edifício 
Gulbenkian
set A Jun / d iAs Úte is

JARd iM / ed iF ÍC iO sede 

10H0 0 -17H30 / 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

ARquitetuR A , MOv iMentO 

MOdeRnO, PROJetO

O conjunto Sede, Museu 
e Jardim da Fundação 
Calouste Gulbenkian é uma 
obra de referência da arquite-
tura moderna em Portugal. 
A inovação que o projeto 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian representou 
no panorama arquitetónico 
e paisagístico português 
dos anos 60, em termos de 
conceção e construção, em 
simultâneo com a manu-
tenção do nível de excelên-
cia ao longo dos anos, foi 
determinante para que este 
conjunto fosse classificado 
como Monumento Nacional. 
Com sessenta anos, esta obra 
paradigmática do movimento 
moderno, espelha ainda a 
personalidade do Fundador, 
o génio da vasta equipa que 
a concebeu e um momento 
único na história da arquite-
tura e cultura portuguesas.

Conceção e orientação: equipa 
educativa do Jardim

v is i tA OR ientAdA

Visita ao 
Jardim 
Gulbenkian
set A Jun / d iAs Úte is

JARd iM / ed iF ÍC iO sede 

10H0 0 -17H30 / 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

ARquitetuR A PA isAgistA , 

PROJetO, PA isAgeM, CuLtuR A

«Na idealização deste jardim, 
procurou-se que a forma dos 
bosques e clareiras, a presença 
da água, o contraste da luz 
e da sombra respondessem ao 
apelo de uma cultura mediter-
rânica e à essência das nossas 
paisagens.» 

gOnÇALO R iBe iRO teLLes

Esta visita explora o Jardim 
Gulbenkian e o seu projeto, 
revelando a relação sim-
biótica do Jardim com os 
edifícios da Fundação e o 
modo como se concretiza 
esta obra-prima da arquite-
tura paisagista do século xx.

Conceção e orientação: equipa 
educativa do Jardim

nota: A realização da atividade fica 
sujeita às condições atmosféricas.

ARTES 
LETR AS 
PAL AVR A 
ESCRITA

v is i tA OR ientAdA

Artes e letras 
no modernismo 
português
Out A Jun / d iAs Úte is , 
e XCetO teRÇAs -Fe iR As
COLeÇÃO MOdeRnA
10H10 -17H30 / 60 A 90 M in 
M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 
MOdeRnisMO, L i teR AtuR A , 
POes iA , M AniFestO, teRtÚL iA

A ideia de modernidade está 
ligada a uma vontade de 
reinvenção do mundo e dos 
homens. Para a maioria dos 
artistas da primeira metade 
do século xx, as artes cruza-
vam-se em tertúlias, ateliês, 
publicações e manifestos. 
Cenografia, escultura, pintura 
e escrita coexistiam e alimen-
tavam-se criativamente.
Esta visita, apoiada em textos 
e poesias de diversas figuras 
importantes do modernismo 
português, explora uma série 
de pontes possíveis entre estes 
dois campos da criação,  
e sublinha diversas ligações  
e influências existentes nestes 
anos de intensa atividade 
criativa, salientando ainda 
alguns dos reflexos que este 
cruzamento de campos tem 
nos artistas contemporâneos 
dos nossos dias.

Conceção e orientação: Carlos 
Carrilho, Hilda Frias, susana Pires

nota: O núcleo de obras modernistas 
na nova montagem da Coleção 
Moderna exige que as entradas de 
grupos sejam feitas com 40 minutos 
de intervalo, uma vez que não permite 
a coexistência de mais do que um 
grupo no mesmo espaço.

v is i tA OR ientAdA

Ana Hatherly  
e o Barroco
Out A JAn / quA ., se X . 

gALeR iA dO P isO inFeR iOR – 

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -13H0 0 / 60 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: POes iA 

v isuAL, L AB iR intO, 

L i teR AtuR A , ALegOR iA

Ana Hatherly interessou-
-se profundamente pelo 
período Barroco. Além de 
objeto de estudo e de lecio-
nação, enquanto professora 
universitária, o Barroco 
teve uma forte influência na 
sua obra artística e poética. 
Nesta exposição encontra-
mos desenhos, textos, vídeos 
e pinturas da artista em 
diálogo com obras literárias 
e pinturas dos séculos xvii e 

xviii. Descortinamos labirin-
tos de palavras, projetamo-
-nos em festas galantes e 
imaginamos jardins feitos 
de tinta. Será que uma romã 
pode ser «outra coisa»? Como 
se constroem alfabetos 
novos? Será que a linguagem 
se autonomiza? Uma 
exposição poética e verdadei-
ramente multidisciplinar, que 
cruza história, linguística, 
filosofia, arte, e nos permite 
aprofundar a investigação 
levada a cabo pela própria 
artista. 

Conceção e orientação: Ana João 
Romana

nota: esta visita explora a exposição 
ana Hatherly e o Barroco e só se 
realiza de 13 outubro a 15 de janeiro.

COLEC IONISMO

v is i tA OR ientAdA

Calouste 
Gulbenkian:  
um homem  
entre o Oriente  
e o Ocidente
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR 

10H10 -17H30 / 60 A 90 M in

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: CALOuste 

guLBenKiAn, COLeCiOnisMO, 

ARte, v iAgeM, M igR AÇÃO, 

e X Í L iO, OR iente, OCidente, 

teMPO

Calouste Gulbenkian nasce 
perto de Istambul, estuda em 
França e em Inglaterra, e passa 
os últimos anos da sua vida em 
Lisboa. Engenheiro, diplomata, 
homem de negócios e cole-
cionador visionário, começa 
a sua coleção quando muito 
jovem, com a compra de  
uma moeda antiga.
Ao longo da sua vida reunirá 
peças provenientes do 
Oriente e do Ocidente, as 
quais datam da Antiguidade 
ao início do século xx. Nesta 
visita, através das obras de 
uma das mais interessantes e 
importantes coleções parti-
culares da primeira metade 
do século xx, faremos um 
percurso que nos leva do 
Egito faraónico até à Europa 
do século xx.

Conceção e orientação: Carlos Carrilho, 
Cristina Campos, Filipa soares, Hilda 
Frias, Margarida Carmona Rodrigues, 
Mariana Abreu, Paula Ribeiro, Raquel 
Feliciano, Ricardo Mendes, sílvia Moreira
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HISTÓRIA 

SOC IEDADE 

CULTUR A

O poder da 
arte: época  
a época
De que modo a arte expressa 
a mudança dos tempos?  
E como a provoca? Será que 
a mudança de ideologia da 
Revolução Francesa tem 
impacto na forma de ver  
e representar o mundo?  
E a mudança de um Portugal 
de ditadura para um Portugal 
democrático, que obras 
produz, que artistas implica? 
E a descoberta da perspetiva, 
que revoluções provoca?  
De quantas viragens se faz  
a leitura artística do mundo?
Nas coleções do Fundador  
e Moderna, as possibilidades 
de leitura são múltiplas  
e cobrem um período muito 
alargado de tempo. Estas 
visitas centram-se nos 
momentos de viragem  
e oferecem percursos dife-
renciados, explorando quer 
as relações da arte com as 
mudanças políticas, sociais  
e culturais do seu tempo, 
quer os avanços da técnica  
e da perspetiva e seus efeitos 
na criação artística e estética.

v is i tA OR ientAdA

Civilizações 
fundadoras –  
Egito, Grécia,  
Roma, Mesopotâmia, 
Terras do Islão
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -17H30 / 90 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: C iv i L i z AÇÃO, 

ReL ig iÃO, CuLtuR A , H istÓR iA , 

COnte X tO

O que podemos aprender 
de civilizações como as do 
Egito, Mesopotâmia, Grécia, 
Roma e Islão a partir dos 
objetos da Coleção? De que 
modo arte, religião e poder 
se encontram? Que histórias 
contam? Que legados nos 
deixaram? De que formas 
marcaram o nosso pensa-
mento e a nossa visão do 
mundo?
Nesta visita, faremos uma 
viagem no tempo e no 
espaço, promovendo uma 
leitura e uma interpretação 
das peças expostas, explo-
rando alguns dos elementos 
das civilizações que mais 
marcaram a história do 
mundo ocidental.

Conceção e orientação: diana 
Pereira, Filipa soares, Hilda Frias, 
Mariana Abreu, Margarida Carmona 
Rodrigues, Raquel Feliciano, Ricardo 
Mendes, susana Pires

v is i tA OR ientAdA

O que fica a Oriente? 
Do Oriente Islâmico  
ao Extremo Oriente 
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -17H30 / 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: CuLtuR A , 

ReL ig iÃO, OR iente, OCidente, 

e XÓt iCO, inteRCuLtuR AL idAde

De que falamos quando 
falamos de Oriente? A noção 
de Oriente está enraizada 
na construção do imagi-
nário europeu, remetendo 
para conotações geográfi-
cas, políticas e culturais, 
por contraste com a noção 
de Ocidente. Muitas vezes 
simplificado no nosso ima-
ginário, na realidade o que 
se denomina como Oriente 
ou Médio Oriente engloba 
culturas muito distintas.
Na sua coleção, Calouste 
Gulbenkian reuniu um 
conjunto significativo de 
obras que nos remetem 
para as cortes turcas, 
persas, indianas, chinesas e 
japonesas entre os séculos xiv 
e xviii. Culturas admiradas 

na Europa pela sua diferença, 
sofisticação e exotismo. 
De que forma estes objetos 
testemunham as relações 
entre o Ocidente e o Oriente? 
Como tem o Oriente exercido 
o seu fascínio sobre nós? 
De que modo contaminou 
o nosso imaginário e o 
nosso fazer artístico? Sendo 
Gulbenkian um homem 
entre o Oriente e o Ocidente, 
como se verifica isso nas suas 
escolhas?

Conceção e orientação: diana 
Pereira, Filipa soares, Hilda Frias, 
Mariana Abreu, Margarida Carmona 
Rodrigues, Raquel Feliciano, Ricardo 
Mendes, susana Pires

v is i tA OR ientAdA

Da Idade Média  
ao Renascimento
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -17H30 / 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

CR istAndAde, PAR AdigM A, 

RenAsC iMentO

O que haverá em comum 
entre um monge copista de 
um mosteiro medieval e um 
artista do Renascimento? 
A Idade Média e o 
Renascimento são períodos 
históricos com visões do 
mundo muito distintas, 
apesar de partilharem alguns 
valores centrais. O que há de 
comum entre ambos e o que 
mudou radicalmente?

Será que através de um 
manuscrito medieval conse-
guimos compreender como 
era o dia-a-dia de um homem 
da Idade Média? E de que 
maneira um retrato renas-
centista traduz o pensamento 
de quem pediu para ser 
representado? Ainda domina-
remos os mesmos códigos de 
comunicação?
Quando pensamos nestes 
períodos da história europeia, 
pensamos sobretudo do 
ponto de vista da história 
cristã. Porém, vale a pena 
debruçarmo-nos sobre 
as relações com a cultura 
islâmica. Como eram os 
contactos e as trocas? 
Algumas destas questões irão 
guiar-nos enquanto explo-
ramos as obras da Coleção, 
e vão levar-nos a refletir 
sobre diferentes construções 
de paradigmas e leituras do 
mundo.

Conceção e orientação: Ana João 
Romana, Carlos Carrilho, diana 
Pereira, Filipa soares, Hilda Frias, 
Mariana Abreu, Ricardo Mendes
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v is i tA OR ientAdA

De Versalhes aos 
impressionistas – 
percursos de poder  
e de mudança
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -17H30 / 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

ABsOLut isMO, POdeR , 

RePResentAÇÃO, 

i LuMin isMO, Re vOLuÇÃO, 

PeRsPet ivA , nAtuR AL isMO, 

iMPRess iOnisMO

De que nos fala a arte deco-
rativa do século xviii? Que 
tipo de sociedade serve? De 
que modo materializa uma 
forma de poder e uma visão 
do mundo? Que alterações se 
revelam nos objetos artísticos 
com a Revolução Francesa 
e os seus profundos ventos 
de mudança? De que formas 
a Revolução Industrial e o 
advento das democracias 
propiciam novos posiciona-
mentos e formas de represen-
tação? Que outras revoluções 
acontecem neste período?

A arte devolve-nos um 
mundo em constante 
mudança. Esta visita percorre 
assim o vasto núcleo de 
arte francesa da Coleção do 
Fundador, possibilitando 
um olhar atento e questiona-
dor sobre as manifestações 
artísticas deste período de 
grandes transformações. 

Conceção e orientação: Ana João 
Romana, Carlos Carrilho, Cristina 
Campos, diana Pereira, Filipa soares, 
Hilda Frias, Hugo Barata, Ricardo 
Mendes

v is i tA OR ientAdA

Séculos XX e XXI –  
Portugal em perspetiva 
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 -17H30 / 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: MOdeRnO, 

COnteMPOR ÂneO, H istÓR iA , 

sOCiedAde, CuLtuR A , 

MudAnÇA , i  R ePÚBL iCA , 

PR iMe iR A e segundA gueRR As, 

estAdO nOvO, 25 de ABR i L

De que modo as obras 
da Coleção Moderna nos 
permitem visitar a história 
de Portugal dos séculos xx 
e xxi? Como podem estas 
espelhar ou contrapor visões 
do que se vai passando 
dentro e fora destas fron-
teiras? De que formas 
respondem os artistas ao 
tempo em que vivem? Que 
outras visões sugerem?

A nova montagem da 
Coleção Moderna propõe 
uma leitura abrangente e cro-
nológica do Portugal recente. 
A instauração da República  
e a Primeira Guerra Mundial, 
o Estado Novo, a industria-
lização e as grandes obras 
públicas, a propaganda 
de Estado através da ação 
artística e da arquitetura,  
o ativismo político e as 
formas de resistência ao 
regime, a integração do país 
na União Europeia e a atual 
crise constituem grandes 
momentos a partir dos quais 
se reúnem obras de arte  
e diversos documentos.

Conceção e orientação: Ana João 
Romana, Andreia dias, Carlos 
Carrilho, Cristina Campos, Hilda 
Frias, Hugo Barata, Raquel Feliciano, 
sílvia Moreira, susana Pires

NATUREZA 

MATEMÁTICA 

C IÊNC IA

v is i tA OR ientAdA

A geometria  
do painel 
Começar
Out A Jun / suJe itA À 

d isPOniB i L idAde dOs 

FOR M AdORes

ÁtR iO dO ed iF ÍC iO sede

10H10 -13H0 0 / 60 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: geOMetR iA , 

PentÁgOnOs, POL ÍgOnOs, 

PROPORÇÃO, PL AnO, L inHA , 

F iguR A , nÚMeRO de OuRO, 

nÚMeROs PR iMOs

O painel Começar, de Almada 
Negreiros, recebe-nos assim 
que entramos na Fundação 
Calouste Gulbenkian. 
O que nos diz este grande 
novelo de linhas retas e 
curvas? Que significado 
têm os números inscritos 
na pedra? Qual a motivação 
de Almada em juntar neste 
painel estes elementos 
geométricos e não outros? 
Seremos capazes de descobrir 
como construiu grande parte 
destas figuras? E porquê? 
O que nos dizem as cores 
neste aparente emaranhado? 
Quantas figuras conseguimos 
identificar e conhecer?
Nesta visita participativa, 
vamos tentar compreen-
der algumas destas ins-
crições, interagindo com 
elas e pondo-as em relação 
com alguns conteúdos dos 
programas escolares. 

Conceção e orientação: Pedro Freitas, 
simão Palmeirim

PENSA MENTO  

CRÍTICO E CRIATIVO

v is i tA OR ientAdA

Isto é arte?!  
Desafios e 
questões 
da arte 
contemporânea
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 -17H30 / 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

MOdeRnidAde, 

COnteMPOR Ane idAde, 

tR AnsFOR M AÇÃO, 

MOv iMentOs 

Como compreender e debater 
os desafios colocados pelas 
obras e pelos artistas nossos 
contemporâneos? O que 
aconteceu nos últimos cem 
anos de produção artística? 
Que papel é exigido ao 
visitante? Como mudam e se 
transformam as premissas da 
criação artística nos nossos 
dias?

Tomando como ponto de 
partida as obras expostas 
na Coleção Moderna, esta 
visita promove um percurso 
panorâmico pelas grandes 
questões e desafios da arte 
moderna e contemporânea, 
do início do século xx aos 
nossos dias, com particular 
enfoque na produção por-
tuguesa do mesmo período. 
Os percursos, estratégias e 
recursos utilizados variam 
de forma a potenciar uma 
relação dinâmica e interativa 
com o que está exposto. 

Conceção e orientação: Ana João 
Romana, Andreia dias, Carla Rebelo, 
Carlos Carrilho, Cristina Campos, 
Hilda Frias, Hugo Barata, Raquel 
Feliciano, sara inácio, sílvia Moreira, 
susana Pires

nota: se o professor tiver um interesse 
particular num autor, obra ou período 
histórico, deverá mencioná-lo na 
altura da marcação.
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v is i tA OR ientAdA

Ser moderno 
é...? 
Modernismo, 
modernidade  
e vanguardas
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 -17H30 / 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

MOdeRnidAde, MOdeRnisMO, 

vAnguARdA , CuB isMO, 

suRRe AL isMO, ABstR AÇÃO

O que será ser-se moderno? 
De onde surge a ideia de 
vanguarda? O que preconiza 
o pensamento sobre a moder-
nidade e que reflexos dele 
encontramos ainda hoje?
Esta visita proporciona um 
olhar sobre o modernismo, 
as vanguardas e a própria 
ideia de modernidade, pro-
curando abordar e levantar 
questões em torno das obras, 
dos artistas e dos contextos 
portugueses mais significa-
tivos no seu surgimento e 
repercussões. 
A visita decorrerá na coleção 
moderna, explorando o rico 
acervo de obras em exposição.

Conceção e orientação: Ana João 
Romana, Andreia dias, Carla Rebelo, 
Carlos Carrilho, Cristina Campos, 
Hilda Frias, Hugo Barata, Raquel 
Feliciano, sara inácio, sílvia Moreira, 
susana Pires

nota: O núcleo de obras modernistas 
na nova montagem da Coleção 
Moderna exige que as entradas de 
grupos sejam feitas com 40 minutos 
de intervalo, uma vez que não permite 
a coexistência de mais do que um 
grupo no mesmo espaço.

v is i tA OR ientAdA

Viagem ao 
outro lado  
do espelho
e XPOs iÇÃO do outro  

L ado do EsPELHo

Out A Fe v / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR 

10H10 -17H30 / 90 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PALAvR As-CHAve: identidAde, 

RePResentAÇÃO, s ÍMBOLO, 

ALegOR iA , i LusÃO

Encontramos espelhos que 
projetam o mundo e obras 
que refletem o mundo. 
Deparamo-nos com artistas 
que se projetam em espelhos 
e em obras. Nesta exposição, 
parece que estamos constan-
temente dentro de um jogo 
de reflexos e ilusões. Parece 
que estamos, ou estaremos 
mesmo? O que estará do 
outro lado desses reflexos 
e ilusões? Há quem diga 
que a «arte reflete a vida». 
Será que sim? Será que as 
obras refletem o mundo, ou 
constroem novos mundos? 
E onde se encontrarão esses 
mundos?
Uma visita que nos leva 
para discussões centradas 
na autorrepresentação, na 
identidade, em alegorias, 
metáforas e projeções de 
desejos. Será que os espelhos 
também mentem ou só 
revelam?

Conceção e orientação: Ana Rito

nota: esta visita realiza-se apenas  
no período de 26 de outubro  
a 5 de fevereiro. 

Exposições 
temporárias
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

10H10 -17H30 / 1,5€

Ao longo do ano, o Museu 
Calouste Gulbenkian 
realiza diferentes expo-
sições temporárias sobre 
temáticas variadas, muitas 
vezes ampliando as leituras 
e as relações com as obras 
das suas coleções. Por este 
motivo, além das restantes 
visitas temáticas presentes 
na programação, é sempre 
possível realizar visitas espe-
cíficas a cada exposição tem-
porária, para um conheci-
mento mais aprofundado da 
proposta curatorial, das obras 
e dos artistas representados.

v is i tA OR ientAdA

Marie José Burki –  
Às vezes sombra,  
às vezes luz 
15 set A 20 nOv

esPAÇO PROJetO –  

COLeÇÃO MOdeRnA

Marie José Burki (Biel, 
Suíça, 1961) trabalha 
sobretudo em suporte 
fílmico, mas recorre também 
à fotografia, à serigrafia e a 
objetos em instalações, que 
valoriza do ponto de vista 
formal e espacial, geomé-
trico, sonoro e linguístico.
A exposição que realiza na 
Coleção Moderna do Museu 
Calouste Gulbenkian é uma 
adaptação de um projeto 
realizado para o Kunsthaus 
Pasquart, em Biel, na Suíça, 
durante o ano de 2017.

v is i tA OR ientAdA

Ana Hatherly  
e o Barroco
13 Out A 15 JAn 

gALeR iA P i sO inFeR iOR – 

COLeÇÃO dO FundAdOR

Exposição que cruza as 
duas coleções a partir do 
importante e extenso acervo 
de obras de Ana Hatherly 
(Porto, 1929 – Lisboa, 
2015) na Coleção Moderna, 
explorando e questionando 
a relação e o interesse da 
artista pelo Barroco, nomea- 
damente no campo da lite-
ratura. Ana Hatherly é uma 
artista e escritora que marcou 
fortemente a cultura e a arte 
portuguesas, sendo hoje uma 
referência para muitos artistas 
das gerações mais novas.

v is i tA OR ientAdA

Do outro lado  
do espelho 
26 Out A 5 Fe v 

gALeR iA PR inC iPAL –  

ed iF ÍC iO sede

Do outro lado do espelho, 
título que remete intencio-
nalmente para o mundo de 
Alice Liddell, a heroína de 
Lewis Carroll (1832-1898), 
é uma exposição temática, 
que tem o espelho como foco 
principal e que pretende 
demonstrar a sua presença 
polissémica na iconografia 
da arte europeia, sobretudo 
na pintura, mas também em 
obras com outros suportes, 
como a escultura, a arte do 
livro, a fotografia e o cinema.

ver destaque na página 100.

v is i tA OR ientAdA

Mariana Silva –  
O olho zoomórfico
8 de z A 26 Fe v

esPAÇO PROJetO –  

COLeÇÃO MOdeRnA

O trabalho artístico de 
Mariana Silva é marcado 
por uma forte componente 
conceptual, que reflete a sua 
preocupação com questões 
culturais, museológicas e 
sociológicas. Este projeto 
expositivo é centrado na 
instalação de um trabalho 
em filme, dedicado à análise 
dos comportamentos de 

massas, humanos e animais, 
sobretudo do ponto de vista 
da sua movimentação,  
e questiona recursos e  
tecnologias na nossa forma 
de reconhecer esses sistemas 
coletivos.

v is i tA OR ientAdA

As incontáveis  
flores do Oriente –  
do bolbo ao tapete
9 Fe v A 21 M A i 

gALeR iA dO P isO inFeR iOR – 

COLeÇÃO dO FundAdOR

Ao longo do século xvi, a 
abertura dos europeus ao 
mundo redimensionou o 
seu conhecimento acerca 
da natureza. Das Índias, 
aportaram novos produtos 
e novas espécies de plantas 
e de animais. Do Levante, 
chegaram sementes e bolbos 
de flores exóticas. Muito 
requeridas e apreciadas, 
estas flores foram plantadas, 
descritas e representadas em 
álbuns botânicos ricamente 
ilustrados, que, levados pelos 
europeus nas suas missões 
diplomáticas, religiosas e 
comerciais, chegaram à corte 
mogol. Neste novo contexto, 
os artistas locais ensaiaram 
os modelos de representação 
botânica propostos pelos 
compêndios ocidentais na 
produção têxtil local. Esta 
exposição reflete sobre a cir-
culação, à escala global, de 
pessoas, livros, representações 
e espécimes botânicos, entre 
Oriente e Ocidente, ao longo 
do século xvii.



ens inO suPeR iOR 8382 ens inO suPeR iOR

v is i tA OR ientAdA

Contra-Pop
20 ABR A 10 set 

gALeR iA PR inC iPAL –  

ed iF ÍC iO sede

A Pop Art respondeu com 
ironia e sagacidade à nova 
cultura urbana, tecnológica  
e de consumo que se instalou 
na Europa a partir de finais 
da década de 1950, com a sua 
imagética tirada das imagens 
publicitárias e cinematográfi-
cas, utilizando os novos  
e poderosos instrumentos  
de comunicação de massas. 
A partir de finais da década 
de 1960, muitos artistas 
mostraram sinais de cansaço 
relativamente ao excesso 
figurativo criado pela Pop e 
procuraram outras formas 
de expressão. Esta exposição 
parte de um núcleo de 
obras da artista Teresa de 
Magalhães e reflete sobre  
este movimento de reação  
à Pop como linguagem 
artística dominante.

nota: Para saber mais sobre toda 
a programação de exposições 
temporárias, consulte o site 
gulbenkian.pt e aconselhe-se com  
a nossa central de marcações.

VIS ITAS À MEDIDA

v is i tA OR ientAdA

Biblioteca  
de Arte
dAtA A deF in iR

B iB L iOteCA de ARte

HOR ÁR iO A deF in iR / 60 M in

M Á X . 15 / gR Atu itO

Visitas para estudantes 
(ensino profissional artístico 
e superior), professores, 
investigadores e profis-
sionais que necessitem de 
informação especializada 
nas áreas da História da 
Arte, da Arquitetura, das 
Artes Visuais e do Design. 
Cada visita será preparada 
de acordo com o perfil do 
grupo e com os requisitos 
solicitados. Estas visitas têm 
como objetivo aperfeiçoar 
os conhecimentos sobre os 
diversos recursos informa-
tivos disponibilizados pela 
Biblioteca de Arte, com 
destaque para as especifici-
dades e o valor patrimonial 
do fundo documental e para 
o catálogo; alargar o conhe-
cimento em metodologias de 
recuperação da informação 
em geral; divulgar caracte-
rísticas especiais de algumas 
coleções.

Conceção e orientação: equipa  
da Biblioteca de Arte

nota: Requer marcação prévia para  
o e-mail artlib@gulbenkian.pt.

v i s i tA OR ientAdA

Jardim e/ou  
Edifício 
Gulbenkian
Out A Jun / d iAs Úte is 

JARd iM / ed iF ÍC iO sede

10H30 -17H30 / 90 M in

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

Os professores que desejem 
desenvolver temas específi-
cos de interesse curricular 
para os seus grupos devem 
encaminhar para o Descobrir 
as suas sugestões. A equipa 
educativa poderá estrutu-
rar visitas em função das 
sugestões apresentadas, 
desde que os temas a tratar se 
integrem no âmbito das suas 
atividades. A equipa também 
poderá realizar visitas de pre-
paração para os próprios pro-
fessores, caso haja um grupo 
que o solicite. Os percursos, 
estratégias e recursos utiliza-
dos são adaptados de acordo 
com os temas a trabalhar,  
o património, o monitor e  
o nível de ensino dos alunos.

Conceção e orientação: equipa 
educativa do Jardim

nota: Requer marcação prévia com 
a coordenadora do setor educativo 
e reunião com os professores 
responsáveis.

A realização das visitas ao Jardim  
está sujeita às condições atmosféricas.

v is i tA OR ientAdA

Museu  
Calouste 
Gulbenkian
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR / 

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 -17H30 / 60 A 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: PROJetOs 

esPeCÍF iCOs, CRuz A MentO, 

PARCeR iA

Os professores que desejem 
trabalhar um tema específico 
ou que tenham grupos com 
características e objetivos 
que não se enquadrem na 
restante programação em 
oferta poderão solicitar uma 
visita à medida.
Sempre que possível, desde 
que os temas a tratar se 
integrem no âmbito das 
coleções do Museu e/ou  
dos seus pressupostos peda-
gógicos de base, a equipa 
educativa procurará desenhar 
visitas específicas para dar 
resposta a estas solicitações. 

Conceção e orientação: variável em 
função das características dos projetos

nota: Requer marcação prévia com 
a coordenadora de programação 
escolar e reunião com os professores 
responsáveis.

v i s i tA OR ientAdA

Música – 
Ensaios gerais
Out A Jun

diA A deF in iR / HOR ÁR iO  

e duR AÇÃO A deF in iR

gR Atu itO

Assistência a ensaios-gerais 
da Orquestra Gulbenkian ou 
de agrupamentos convidados 
da Temporada Gulbenkian 
Música 17/18.

Conceção e orientação: equipa 
educativa da Música/Orquestra 
gulbenkian

v is i tA OR ientAdA

Música – 
Encontros 
informais
Out A Jun

diA A deF in iR / HOR ÁR iO  

e duR AÇÃO A deF in iR

gR Atu itO

Encontros informais com 
músicos e maestros da 
Orquestra Gulbenkian ou  
de agrupamentos convidados 
da Temporada Gulbenkian 
Música 17/18.

Conceção e orientação: equipa 
educativa da Música/Orquestra 
gulbenkian

VIS ITAS PEDAGÓGICAS

v is i tA OR ientAdA

Museu  
Calouste 
Gulbenkian
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As 

COLeÇÃO MOdeRnA / 

COLeÇÃO dO FundAdOR 

10H10 -17H30 / 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: MetA-

v is i tA , MetA-APRendiz AgeM, 

MetOdOLOgiAs, estR AtÉgiAs , 

FeRR A MentAs

Quais as questões e processos 
que levaram à criação de 
uma determinada visita 
guiada? Como escolher o 
enfoque e a abordagem mais 
adequados? Como desenhar 
estratégias para uma criança 
de três anos? E para uma de 
seis? Como criar materiais 
mediadores que reforcem 
verdadeiramente o trabalho 
de exploração de uma obra e 
potenciem a aprendizagem?
Estas visitas pedagógicas 
pretendem ser uma possibi-
lidade de responder a estas 
e outras questões a partir da 
demonstração e desconstru-
ção dos nossos projetos edu-
cativos, dando a conhecer  
as suas premissas, opções  
e estratégias. 

Conceção e orientação: Andreia dias, 
diana Pereira, susana gomes da silva

nota: na altura da marcação o 
professor deverá indicar se pretende 
visitar a Coleção do Fundador ou a 
Coleção Moderna.
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ARQUITETUR A

v is i tA OR ientAdA

Visita ao 
Edifício 
Gulbenkian
set A Jun / d iAs Úte is

JARd iM / ed iF ÍC iO sede 

10H0 0 -17H30 / 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

ARquitetuR A , MOv iMentO 

MOdeRnO, PROJetO

O conjunto Sede, Museu 
e Jardim da Fundação 
Calouste Gulbenkian é uma 
obra de referência da arquite-
tura moderna em Portugal. 
A inovação que o projeto 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian representou 
no panorama arquitetónico 
e paisagístico português 
dos anos 60, em termos de 
conceção e construção, em 
simultâneo com a manu-
tenção do nível de excelên-
cia ao longo dos anos, foi 
determinante para que este 
conjunto fosse classificado 
como Monumento Nacional. 
Com sessenta anos, esta obra 
paradigmática do movimento 
moderno, espelha ainda a 
personalidade do Fundador, 
o génio da vasta equipa que 
a concebeu e um momento 
único na história da arquite-
tura e cultura portuguesas.

Conceção e orientação: equipa 
educativa do Jardim

v is i tA OR ientAdA

Visita ao 
Jardim 
Gulbenkian 
set A Jun / d iAs Úte is

JARd iM / ed iF ÍC iO sede 

10H0 0 -17H30 / 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

ARquitetuR A PA isAgistA , 

PROJetO, PA isAgeM, CuLtuR A

«Na idealização deste jardim, 
procurou-se que a forma dos 
bosques e clareiras, a presença 
da água, o contraste da luz 
e da sombra respondessem ao 
apelo de uma cultura mediter-
rânica e à essência das nossas 
paisagens.» 

gOnÇALO R iBe iRO teLLes

Esta visita explora o Jardim 
Gulbenkian e o seu projeto, 
revelando a relação sim-
biótica do Jardim com os 
edifícios da Fundação e o 
modo como se concretiza 
esta obra-prima da arquite-
tura paisagista do século xx.

Conceção e orientação: equipa 
educativa do Jardim

nota: A realização da atividade fica 
sujeita às condições atmosféricas.

COLEC IONISMO

v is i tA OR ientAdA

Calouste 
Gulbenkian:  
um homem 
entre o Oriente 
e o Ocidente
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR 

10H10 -17H30 / 60 A 90 M in

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: CALOuste 

guLBenK iAn, COLeC iOnisMO, 

ARte, v iAgeM, M igR AÇÃO, 

e X Í L iO, OR iente, OCidente, 

teMPO

Calouste Gulbenkian nasce 
perto de Istambul, estuda 
em França e em Inglaterra, e 
passa os últimos anos da sua 
vida em Lisboa. Engenheiro, 
diplomata, homem de 
negócios e colecionador visio-
nário, começa a sua coleção 
quando muito jovem, com a 
compra de uma moeda antiga.
Ao longo da sua vida reunirá 
peças provenientes do 
Oriente e do Ocidente, as 
quais datam da Antiguidade 
ao início do século xx. Nesta 
visita, através das obras de 
uma das mais interessantes 
e importantes coleções par-
ticulares da primeira metade 
do século xx, faremos um 
percurso que nos leva do 
Egito faraónico até à Europa 
do século xx.

Conceção e orientação: Carlos 
Carrilho, Cristina Campos, Filipa 
soares, Hilda Frias, Margarida 
Carmona Rodrigues, Mariana Abreu, 
Paula Ribeiro, Raquel Feliciano, 
Ricardo Mendes, sílvia Moreira

v is i tA OR ientAdA

Migrações e 
cruzamentos –  
uma coleção 
através das 
culturas e  
dos tempos
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -17H30 / 60 A 90 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: CALOuste 

guLBenK iAn, COLeC iOnisMO, 

ARte, viAgeM, MigRAÇÃO, eXÍLiO, 

OR iente, OCidente, teMPO

Será possível dar a volta ao 
mundo numa coleção? Viajar 
por diferentes continentes 
e tempos no espaço de um 
museu?
Amuletos do Egito, tapetes 
(voadores?) da Pérsia, caixas 
de laca do Japão, dragões 
chineses, mobiliário de 
palácios franceses… muitas 
são as origens dos objetos 
da coleção de Calouste 
Gulbenkian. Através destas 
peças, podemos revisitar 
rotas de comércio variadas, 
conhecer crenças e costumes 
muito particulares, e descobrir 
técnicas guardadas em segredo 
durante séculos. Do Oriente 
ao Ocidente, da Antiguidade 
ao século xx, num percurso 
por diferentes culturas, 
esta visita ajuda a descobrir 
artistas, estéticas, estilos e 
movimentos artísticos dos 
mais diversos horizontes.

Conceção e orientação: Cristina 
Campos, Filipa soares, Mariana Abreu, 
Paula Ribeiro, Ricardo Mendes, sílvia 
Moreira, susana guerreiro, susana Pires

HISTÓRIA 

SOC IEDADE 

CULTUR A

O poder da 
arte: época  
a época
De que modo a arte expressa 
a mudança dos tempos?  
E como a provoca? Será que 
a mudança de ideologia da 
Revolução Francesa tem 
impacto na forma de ver  
e representar o mundo?  
E a mudança de um Portugal 
de ditadura para um Portugal 
democrático, que obras 
produz, que artistas implica? 
E a descoberta da perspetiva, 
que revoluções provoca?  
De quantas viragens se faz  
a leitura artística do mundo?
Nas coleções do Fundador e 
Moderna, as possibilidades 
de leitura são múltiplas  
e cobrem um período muito 
alargado de tempo. Estas 
visitas centram-se nos 
momentos de viragem  
e oferecem percursos dife-
renciados, explorando quer 
as relações da arte com as 
mudanças políticas, sociais  
e culturais do seu tempo, 
quer os avanços da técnica  
e da perspetiva e seus efeitos 
na criação artística e estética.

v is i tA OR ientAdA

Civilizações 
fundadoras –  
Egito, Grécia,  
Roma, Mesopotâmia, 
Terras do Islão
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -17H30 / 90 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: C iv i L i z AÇÃO, 

ReL ig iÃO, CuLtuR A , H istÓR iA , 

COnte X tO

O que podemos aprender 
de civilizações como as do 
Egito, Mesopotâmia, Grécia, 
Roma e Islão a partir dos 
objetos da Coleção? De que 
modo arte, religião e poder 
se encontram? Que histórias 
contam? Que legados nos 
deixaram? De que formas 
marcaram o nosso pensa-
mento e a nossa visão do 
mundo?
Nesta visita, faremos uma 
viagem no tempo e no 
espaço, promovendo uma 
leitura e uma interpretação 
das peças expostas, explo-
rando alguns dos elementos 
das civilizações que mais 
marcaram a história do 
mundo ocidental.

Conceção e orientação: diana 
Pereira, Filipa soares, Hilda Frias, 
Mariana Abreu, Margarida Carmona 
Rodrigues, Raquel Feliciano, Ricardo 
Mendes, susana Pires
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v is i tA OR ientAdA

O que fica a Oriente? 
Do Oriente Islâmico  
ao Extremo Oriente 
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -17H30 / 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: CuLtuR A , 

ReL ig iÃO, OR iente, OCidente, 

e XÓt iCO, inteRCuLtuR AL idAde

De que falamos quando 
falamos de Oriente? A noção 
de Oriente está enraizada 
na construção do imagi-
nário europeu, remetendo 
para conotações geográfi-
cas, políticas e culturais, 
por contraste com a noção 
de Ocidente. Muitas vezes 
simplificado no nosso ima-
ginário, na realidade o que 
se denomina como Oriente 
ou Médio Oriente engloba 
culturas muito distintas.
Na sua coleção, Calouste 
Gulbenkian reuniu um 
conjunto significativo de 
obras que nos remetem 
para as cortes turcas, 
persas, indianas, chinesas e 
japonesas entre os séculos xiv 
e xviii. Culturas admiradas 

na Europa pela sua diferença, 
sofisticação e exotismo. 
De que forma estes objetos 
testemunham as relações 
entre o Ocidente e o Oriente? 
Como tem o Oriente exercido 
o seu fascínio sobre nós? 
De que modo contaminou 
o nosso imaginário e o 
nosso fazer artístico? Sendo 
Gulbenkian um homem 
entre o Oriente e o Ocidente, 
como se verifica isso nas suas 
escolhas?

Conceção e orientação: diana 
Pereira, Filipa soares, Hilda Frias, 
Mariana Abreu, Margarida Carmona 
Rodrigues, Raquel Feliciano, Ricardo 
Mendes, susana Pires

v is i tA OR ientAdA

Da Idade Média  
ao Renascimento
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -17H30 / 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

CR istAndAde, PAR AdigM A, 

RenAsC iMentO

O que haverá em comum 
entre um monge copista de 
um mosteiro medieval e um 
artista do Renascimento? 
A Idade Média e o 
Renascimento são períodos 
históricos com visões do 
mundo muito distintas, 
apesar de partilharem alguns 
valores centrais. O que há de 
comum entre ambos e o que 
mudou radicalmente?

Será que através de um 
manuscrito medieval conse-
guimos compreender como 
era o dia-a-dia de um homem 
da Idade Média? E de que 
maneira um retrato renas-
centista traduz o pensamento 
de quem pediu para ser 
representado? Ainda domina-
remos os mesmos códigos de 
comunicação?
Quando pensamos nestes 
períodos da história europeia, 
pensamos sobretudo do 
ponto de vista da história 
cristã. Porém, vale a pena 
debruçarmo-nos sobre 
as relações com a cultura 
islâmica. Como eram os 
contactos e as trocas? 
Algumas destas questões irão 
guiar-nos enquanto explo-
ramos as obras da Coleção, 
e vão levar-nos a refletir 
sobre diferentes construções 
de paradigmas e leituras do 
mundo.

Conceção e orientação: Ana João 
Romana, Carlos Carrilho, diana 
Pereira, Filipa soares, Hilda Frias, 
Mariana Abreu, Ricardo Mendes

v is i tA OR ientAdA

De Versalhes aos 
impressionistas – 
percursos de poder  
e de mudança
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H10 -17H30 / 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

ABsOLut isMO, POdeR , 

RePResentAÇÃO, 

i LuMin isMO, Re vOLuÇÃO, 

PeRsPet ivA , nAtuR AL isMO, 

iMPRess iOnisMO

De que nos fala a arte deco-
rativa do século xviii? Que 
tipo de sociedade serve? De 
que modo materializa uma 
forma de poder e uma visão 
do mundo? Que alterações se 
revelam nos objetos artísticos 
com a Revolução Francesa 
e os seus profundos ventos 
de mudança? De que formas 
a Revolução Industrial e o 
advento das democracias 
propiciam novos posiciona-
mentos e formas de represen-
tação? Que outras revoluções 
acontecem neste período?

A arte devolve-nos um 
mundo em constante 
mudança. Esta visita percorre 
assim o vasto núcleo de 
arte francesa da Coleção do 
Fundador, possibilitando 
um olhar atento e questiona-
dor sobre as manifestações 
artísticas deste período de 
grandes transformações. 

Conceção e orientação: Ana João 
Romana, Carlos Carrilho, Cristina 
Campos, diana Pereira, Filipa soares, 
Hilda Frias, Hugo Barata, Ricardo 
Mendes

v is i tA OR ientAdA

Séculos XX e XXI –  
Portugal em perspetiva 
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 -17H30 / 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: MOdeRnO, 

COnteMPOR ÂneO, H istÓR iA , 

sOCiedAde, CuLtuR A , 

MudAnÇA , i  R ePÚBL iCA , 

PR iMe iR A e segundA gueRR As, 

estAdO nOvO, 25 de ABR i L

De que modo as obras 
da Coleção Moderna nos 
permitem visitar a história 
de Portugal dos séculos xx 
e xxi? Como podem estas 
espelhar ou contrapor visões 
do que se vai passando 
dentro e fora destas fron-
teiras? De que formas 
respondem os artistas ao 
tempo em que vivem? Que 
outras visões sugerem?

A nova montagem da 
Coleção Moderna propõe 
uma leitura abrangente e cro-
nológica do Portugal recente. 
A instauração da República e 
a Primeira Guerra Mundial, 
o Estado Novo, a industria-
lização e as grandes obras 
públicas, a propaganda 
de Estado através da ação 
artística e da arquitetura, o 
ativismo político e as formas 
de resistência ao regime, a 
integração do país na União 
Europeia e a atual crise cons-
tituem grandes momentos a 
partir dos quais se reúnem 
obras de arte e diversos 
documentos. 

Conceção e orientação: Ana João 
Romana, Andreia dias, Carlos 
Carrilho, Cristina Campos, Hilda 
Frias, Hugo Barata, Raquel Feliciano, 
sílvia Moreira, susana Pires
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PENSA MENTO  

CRÍTICO E CRIATIVO

v is i tA OR ientAdA

Isto é arte?!  
Desafios e 
questões 
da arte 
contemporânea
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 -17H30 / 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

MOdeRnidAde, 

COnteMPOR Ane idAde, 

tR AnsFOR M AÇÃO, 

MOv iMentOs 

Como compreender e debater 
os desafios colocados pelas 
obras e pelos artistas nossos 
contemporâneos? O que 
aconteceu nos últimos cem 
anos de produção artística? 
Que papel é exigido ao 
visitante? Como mudam e  
se transformam as premissas 
da criação artística nos 
nossos dias?

Tomando como ponto de 
partida as obras expostas 
na Coleção Moderna, esta 
visita promove um percurso 
panorâmico pelas grandes 
questões e desafios da arte 
moderna e contemporânea, 
do início do século xx aos 
nossos dias, com particular 
enfoque na produção por-
tuguesa do mesmo período. 
Os percursos, estratégias e 
recursos utilizados variam 
de forma a potenciar uma 
relação dinâmica e interativa 
com o que está exposto.

Conceção e orientação: Ana João 
Romana, Andreia dias, Carla Rebelo, 
Carlos Carrilho, Cristina Campos, 
Hilda Frias, Hugo Barata, Raquel 
Feliciano, sara inácio, sílvia Moreira, 
susana Pires

nota: se o professor tiver um interesse 
particular num autor, obra ou período 
histórico, deverá mencioná-lo na 
altura da marcação.

v is i tA OR ientAdA

Ser moderno 
é...? 
Modernismo, 
modernidade  
e vanguardas
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 -17H30 / 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: 

MOdeRnidAde, MOdeRnisMO, 

vAnguARdA , CuB isMO, 

suRRe AL isMO, ABstR AÇÃO

O que será ser-se moderno? 
De onde surge a ideia de 
vanguarda? O que preconiza 
o pensamento sobre a moder-
nidade e que reflexos dele 
encontramos ainda hoje?
Esta visita proporciona um 
olhar sobre o modernismo, as 
vanguardas e a própria ideia 
de modernidade, procurando 
abordar e levantar questões 
em torno das obras, dos 
artistas e dos contextos portu-
gueses mais significativos no 
seu surgimento e repercussões. 
A visita decorrerá no espaço 
da Coleção Moderna, explo-
rando o rico acervo de obras 
em exposição.

Conceção e orientação: Ana João 
Romana, Andreia dias, Carla Rebelo, 
Carlos Carrilho, Cristina Campos, 
Hilda Frias, Hugo Barata, Raquel 
Feliciano, sara inácio, sílvia Moreira, 
susana Pires

nota: O núcleo de obras modernistas 
na nova montagem da Coleção 
Moderna exige que as entradas de 
grupos sejam feitas com 40 minutos 
de intervalo, uma vez que não permite 
a coexistência de mais do que um 
grupo no mesmo espaço.

Exposições 
temporárias
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

10H10 -17H30 / 1,5€

Ao longo do ano, o Museu 
Calouste Gulbenkian 
realiza diferentes expo-
sições temporárias sobre 
temáticas variadas, muitas 
vezes ampliando as leituras 
e as relações com as obras 
das suas coleções. Por este 
motivo, além das restantes 
visitas temáticas presentes 
na programação, é sempre 
possível realizar visitas espe-
cíficas a cada exposição tem-
porária, para um conheci-
mento mais aprofundado da 
proposta curatorial, das obras 
e dos artistas representados.

v is i tA OR ientAdA

Marie José Burki –  
Às vezes sombra,  
às vezes luz 
15 set A 20 nOv

esPAÇO PROJetO –  

COLeÇÃO MOdeRnA

Marie José Burki (Biel, 
Suíça, 1961) trabalha 
sobretudo em suporte 
fílmico, mas recorre também 
à fotografia, à serigrafia e a 
objetos em instalações, que 
valoriza do ponto de vista 
formal e espacial, geomé-
trico, sonoro e linguístico.
A exposição que realiza na 
Coleção Moderna do Museu 
Calouste Gulbenkian é uma 
adaptação de um projeto 
realizado para o Kunsthaus 
Pasquart, em Biel, na Suíça, 
durante o ano de 2017.

v is i tA OR ientAdA

Ana Hatherly  
e o Barroco
13 Out A 15 JAn 

gALeR iA P i sO inFeR iOR – 

COLeÇÃO dO FundAdOR

Exposição que cruza as 
duas coleções a partir do 
importante e extenso acervo 
de obras de Ana Hatherly 
(Porto, 1929 – Lisboa, 
2015) na Coleção Moderna, 
explorando e questionando 
a relação e o interesse da 
artista pelo Barroco, nomea- 
damente no campo da lite-
ratura. Ana Hatherly é uma 
artista e escritora que marcou 
fortemente a cultura e a arte 
portuguesas, sendo hoje uma 
referência para muitos artistas 
das gerações mais novas.

v is i tA OR ientAdA

Do outro lado  
do espelho 
26 Out A 5 Fe v 

gALeR iA PR inC iPAL –  

ed iF ÍC iO sede

Do outro lado do espelho, 
título que remete intencio-
nalmente para o mundo de 
Alice Liddell, a heroína de 
Lewis Carroll (1832-1898), 
é uma exposição temática, 
que tem o espelho como foco 
principal e que pretende 
demonstrar a sua presença 
polissémica na iconografia 
da arte europeia, sobretudo 
na pintura, mas também em 
obras com outros suportes, 
como a escultura, a arte do 
livro, a fotografia e o cinema.

ver destaque na página 100.

v is i tA OR ientAdA

Mariana Silva –  
O olho zoomórfico
8 de z A 26 Fe v

esPAÇO PROJetO –  

COLeÇÃO MOdeRnA

O trabalho artístico de 
Mariana Silva é marcado 
por uma forte componente 
conceptual, que reflete a sua 
preocupação com questões 
culturais, museológicas e 
sociológicas. Este projeto 
expositivo é centrado na 
instalação de um trabalho 
em filme, dedicado à análise 
dos comportamentos de 
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massas, humanos e animais, 
sobretudo do ponto de vista 
da sua movimentação,  
e questiona recursos e  
tecnologias na nossa forma 
de reconhecer esses sistemas 
coletivos.

v is i tA OR ientAdA

As incontáveis  
flores do Oriente –  
do bolbo ao tapete
9 Fe v A 21 M A i 

gALeR iA dO P isO inFeR iOR – 

COLeÇÃO dO FundAdOR

Ao longo do século xvi, a 
abertura dos europeus ao 
mundo redimensionou o 
seu conhecimento acerca 
da natureza. Das Índias, 
aportaram novos produtos 
e novas espécies de plantas 
e de animais. Do Levante, 
chegaram sementes e bolbos 
de flores exóticas. Muito 
requeridas e apreciadas, 
estas flores foram plantadas, 
descritas e representadas em 
álbuns botânicos ricamente 
ilustrados, que, levados pelos 
europeus nas suas missões 
diplomáticas, religiosas e 
comerciais, chegaram à corte 
mogol. Neste novo contexto, 
os artistas locais ensaiaram 
os modelos de representação 
botânica propostos pelos 
compêndios ocidentais na 
produção têxtil local. Esta 
exposição reflete sobre a cir-
culação, à escala global, de 
pessoas, livros, representações 
e espécimes botânicos, entre 
Oriente e Ocidente, ao longo 
do século xvii.

v is i tA OR ientAdA

Contra-Pop
20 ABR A 10 set

gALeR iA PR inC iPAL –  

ed iF ÍC iO sede

A Pop Art respondeu com 
ironia e sagacidade à nova 
cultura urbana, tecnológica  
e de consumo que se instalou 
na Europa a partir de finais 
da década de 1950, com a sua 
imagética tirada das imagens 
publicitárias e cinematográfi-
cas, utilizando os novos  
e poderosos instrumentos  
de comunicação de massas. 
A partir de finais da década 
de 1960, muitos artistas 
mostraram sinais de cansaço 
relativamente ao excesso 
figurativo criado pela Pop e 
procuraram outras formas 
de expressão. Esta exposição 
parte de um núcleo de 
obras da artista Teresa de 
Magalhães e reflete sobre  
este movimento de reação  
à Pop como linguagem 
artística dominante.

nota: Para saber mais sobre toda 
a programação de exposições 
temporárias, consulte o site 
gulbenkian.pt e aconselhe-se com  
a nossa central de marcações.

VIS ITAS À MEDIDA

v is i tA OR ientAdA

Biblioteca  
de Arte
dAtA A deF in iR

B iB L iOteCA de ARte

HOR ÁR iO A deF in iR / 60 M in

M Á X . 15 / gR Atu itO

Visitas para estudantes 
(ensino profissional artístico 
e superior), professores, 
investigadores e profis-
sionais que necessitem de 
informação especializada 
nas áreas da História da 
Arte, da Arquitetura, das 
Artes Visuais e do Design. 
Cada visita será preparada 
de acordo com o perfil do 
grupo e com os requisitos 
solicitados. Estas visitas têm 
como objetivo aperfeiçoar 
os conhecimentos sobre os 
diversos recursos informa-
tivos disponibilizados pela 
Biblioteca de Arte, com 
destaque para as especifici-
dades e o valor patrimonial 
do fundo documental e para 
o catálogo; alargar o conhe-
cimento em metodologias de 
recuperação da informação 
em geral; divulgar caracte-
rísticas especiais de algumas 
coleções.

Conceção e orientação: equipa  
da Biblioteca de Arte

nota: Requer marcação prévia  
para o e-mail artlib@gulbenkian.pt.

v i s i tA OR ientAdA

Jardim e/ou  
Edifício 
Gulbenkian
Out A Jun / d iAs Úte is 

JARd iM / ed iF ÍC iO sede

10H30 -17H30 / 90 M in

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

Os professores que desejem 
desenvolver temas específi-
cos de interesse curricular 
para os seus grupos devem 
encaminhar para o Descobrir 
as suas sugestões. A equipa 
educativa poderá estrutu-
rar visitas em função das 
sugestões apresentadas, 
desde que os temas a tratar se 
integrem no âmbito das suas 
atividades. A equipa também 
poderá realizar visitas de pre-
paração para os próprios pro-
fessores, caso haja um grupo 
que o solicite. Os percursos, 
estratégias e recursos utiliza-
dos são adaptados de acordo 
com os temas a trabalhar,  
o património, o monitor e  
o nível de ensino dos alunos.

Conceção e orientação: equipa 
educativa do Jardim

nota: Requer marcação prévia com 
a coordenadora do setor educativo 
e reunião com os professores 
responsáveis.

A realização das visitas ao Jardim  
está sujeita às condições atmosféricas.

v is i tA OR ientAdA

Museu  
Calouste 
Gulbenkian
Out A Jun / d iAs Úte is , 

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR / 

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H10 -17H30 / 60 A 90 M in 

M Ín. 10 – M Á X . 25 / 1,5€

PAL AvR As -CHAve: PROJetOs 

esPeCÍF iCOs, CRuz A MentO, 

PARCeR iA

Os professores que desejem 
trabalhar um tema específico 
ou que tenham grupos com 
características e objetivos 
que não se enquadrem na 
restante programação em 
oferta poderão solicitar  
uma visita à medida.
Sempre que possível, desde 
que os temas a tratar se 
integrem no âmbito das 
coleções do Museu e/ou  
dos seus pressupostos peda-
gógicos de base, a equipa 
educativa procurará desenhar 
visitas específicas para dar 
resposta a estas solicitações. 

Conceção e orientação: variável em 
função das características dos projetos

nota: Requer marcação prévia com 
a coordenadora de programação 
escolar e reunião com os professores 
responsáveis.

v i s i tA OR ientAdA

Música – 
Ensaios gerais
Out A Jun

diA A deF in iR / HOR ÁR iO  

e duR AÇÃO A deF in iR

gR Atu itO

Assistência a ensaios-gerais 
da Orquestra Gulbenkian ou 
de agrupamentos convidados 
da Temporada Gulbenkian 
Música 17/18.

Conceção e orientação: equipa 
educativa da Música/Orquestra 
gulbenkian

v is i tA OR ientAdA

Música – 
Encontros 
informais
Out A Jun

diA A deF in iR / HOR ÁR iO  

e duR AÇÃO A deF in iR

gR Atu itO

Encontros informais com 
músicos e maestros da 
Orquestra Gulbenkian ou  
de agrupamentos convidados 
da Temporada Gulbenkian 
Música 17/18.

Conceção e orientação: equipa 
educativa da Música/Orquestra 
gulbenkian
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Necessidades 
Educativas 
Especiais
A nossa oferta pedagógica 
parte dos diferentes acervos 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian, procurando, 
de uma forma transversal, 
cruzar atividades que vão 
ao encontro do público com 
necessidades educativas 
especiais.
As atividades que realizamos 
com populações portadoras 
de deficiência e/ou doença 
mental assenta numa lógica 
de trabalho que pretende 
alargar a acessibilidade, 
promover os museus, a 
música e os jardins enquanto 
espaços inclusivos, e reforçar 
a ideia de uma educação 
artística como parte inte-
grante da formação completa 
de qualquer indivíduo.
Existem propostas artís-
ticas para serem tocadas, 
cheiradas, ouvidas, ou 
somente observadas. Estas 
atividades adaptam-se de 
acordo com as característi-
cas específicas do público 
visitante, e adequam-se tanto 
a grupos de ensino especial 
como a turmas mistas, no 
âmbito do ensino integrado.

v is i tA -OFiC inA

O mundo  
no Jardim
M AR A Jun / se X .

JARd iM

10H30; 14H0 0 / 90 M in

MÍn. 5 – M Á X . 12 / gR Atu itO

PAL AvR As -CHAve: MundO 

e X teR iOR , JARd iM, 

MetA MORFOses, FOR M As 

vegetA is , COnsCiÊnCiA de s i , 

iM AginAÇÃO

As formas e padrões 
orgânicos do Jardim 
expressam a sua dinâmica, 
vitalidade e interdependên-
cia! Observando cuidado-
samente, vamos descobrir 
no Jardim a riqueza destas 
formas, cores e metamorfo-
ses, ciclos e ritmos. 
As nossas experiências  
multissensoriais, reforçadas 
com momentos de expressão 
corporal, permitirão que 
nos aproximemos do mundo 
vegetal ao mesmo tempo 
que trabalhamos a perceção 
do corpo, as emoções e a 
abertura relacional com os 
outros, despertando a cons- 
ciência de um «eu» que habita 
um mundo encantador...

Conceção e orientação: Ana Manta, 
susana varatojo

nota: Marcação sujeita às condições 
meteorológicas existentes.

v i s i tA / v is i tA -OFiC inA

Geometrias do 
corpo e do som
Out A Jun / seg., quA ., se X .

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H30; 14H30 / 60 ( v i s i tA )  

90 M in ( v i s i tA -OFiC inA)

M Ín. 5 – M Á X . 12 / gR Atu itO

PAL AvR As -CHAve: ident idAde, 

COnsCiÊnCiA CORPOR AL, 

esPAÇO, COMPOs iÇÃO, 

COMuniCAÇÃO

Nesta oficina, vamos brincar 
com geometrias variáveis. 
Os tamanhos, formatos e 
sensações do corpo de cada 
obra de arte serão observados 
minuciosamente e trans-
formados em som. Usamos 
caixas, altifalantes, tablets 
e sensores de movimento 
para estudar a distribuição 
espacial dos seus átomos. 
Apelando ao tato do corpo 
inteiro, convidamos todos 
a inventar novas teorias de 
geometria molecular.

Conceção e orientação: Margarida 
vieira, simão Costa

v is i tA / v is i tA -OFiC inA

À flor da pele
Out A Jun / seg., quA ., se X .

COLeÇÃO MOdeRnA 

10H30; 14H30 / 60 ( v i s i tA )  

90 M in ( v i s i tA -OFiC inA)

M Ín. 5 – M Á X . 12 / gR Atu itO

PAL AvR As -CHAve: ident idAde, 

COnsCiÊnCiA CORPOR AL, 

MOv iMentO, ROstO, tR AÇO, 

e XPRessÃO, COMuniCAÇÃO

Visitas e/ou oficinas que 
convidam o participante a 
mergulhar nas obras de arte 
da Coleção Moderna.
Através de diferentes 
percursos, e utilizando 
diversos recursos e estraté-
gias, pretende-se estimular 
o contacto sensorial com 
objetos e situações que estão 
fora e dentro de nós. A dança 
e o movimento, o desenho e 
a pintura, o som e a música; 
o que vejo, o que toco, o que 
sinto, o que escuto são pontos 
de partida para o trabalho 
a desenvolver com estes 
públicos.

Conceção e orientação: Andreia 
dias, Hugo Barata, Joana Andrade, 
Margarida Rodrigues, Margarida 
vieira, Miguel Horta, sofia Martinho

v is i tA OR ientAdA

Sentir o Museu
Out A Jun / seg., quA ., se X .

COLeÇÃO dO FundAdOR

10H30; 14H30 / 60 M in

MÍn. 5 – M Á X . 12 / gR Atu itO

PAL AvR As -CHAve: sent idOs, 

M AteR iA is , nAtuRe z A , tR A JO, 

te X tuR As, RePResentAÇÃO

Um museu é um espaço 
acessível para todos?
Um museu é um espaço 
inclusivo?
Que desafios e alternativas 
pode um museu propor aos 
públicos com necessidades 
especiais?
A partir da Coleção do 
Fundador, vamos tentar 
responder a estas e a outras 
perguntas através de um 
conjunto de atividades que 
visam a interação com as 
obras de arte através dos 
sentidos.
Os recursos exploratórios 
serão adequados às diferen-
tes necessidades especiais e 
interesses específicos, desper-
tando novos conhecimentos  
e competências.

Conceção e orientação: Ana 
Margarida Campos, diana Pereira, 
Miguel Horta

nota: todas as atividades para 
grupos/pessoas com necessidades 
educativas especiais requerem 
marcação prévia e reunião com os 
técnicos responsáveis pelo grupo.  
O número de sessões, a sua duração 
e tipologia são desenhados a partir 
dessa reunião prévia, constituindo  
um programa específico adaptado  
ao perfil e ao ritmo de cada grupo.
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Do outro  
lado do 
espelho

Exposição
Galeria Principal
26 de outubro 2017  
a 5 de fevereiro 2018

Do outro lado do espelho, 
título que remete intencio-
nalmente para o mundo de 
Alice Liddell, a heroína de 
Lewis Carroll (1832-1898), 
é uma exposição temática, 
que tem o espelho como foco 
principal e que pretende 
mostrar os múltiplos sentidos 
da sua presença na icono-
grafia da arte europeia, 
do século xv à atualidade, 
sobretudo na pintura, mas 
também em obras com outros 
suportes, como a escultura,  
a arte do livro, a fotografia  
e o cinema.
Está organizada em cinco 
núcleos temáticos, num total 
de 69 obras (número-espe-
lho), que traçam um percurso 
marcadamente habitado por 
mulheres e que, partindo de 
uma abordagem geral em que 
o espelho surge como auxiliar 
imprescindível à identidade 
de cada um de nós enquanto 
ser humano, termina com 
exemplos circunscritos 
ao uso que dele fazem os 
homens. 
Tomando como ponto de 
partida as coleções do Museu 
Calouste Gulbenkian,  
a exposição congrega um 
conjunto importante de 
pintura antiga (séculos xv-xix), 
vinda de museus e coleções 
particulares da Europa,  
a que se associam obras de arte 
contemporânea de diversos 
acervos nacionais, num 
conjunto que se pretende esti-
mulante, lúdico e inesperado 
para o público que a visita. 

Curadoria: Maria Rosa Figueiredo 
Apoio: Leonor nazaré

v is i tA OR ientAdA

Espelho meu, 
espelho meu, 
este sou  
mesmo eu?!
Out A Fe v

d iAs Úte is , e XCetO  

teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR 

10H10 -17H30 / 60 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

1º e 2 º C iCLOs  

dO ens inO BÁs iCO

PAL AvR As -CHAve: RetR AtO, 

ident idAde, RePResentAÇÃO, 

s ÍMBOLO

O que nos revelam os 
espelhos? Quem nos olha do 
outro lado? O que se mostra e 
o que se esconde? Quem sou 
eu, espelho meu? 
Numa exposição em que 
o espelho é a personagem 
principal, iremos explorar 
as suas múltiplas facetas, 
significados e funções. 
Um espelho poderá ser um 
elemento transformador 
do espaço? Um criador de 
ilusões? Uma superfície que 
nos mostra o que não está 
presente? Uma maneira de se 
fazer um autorretrato? Uma 
forma de sabermos – este sou 
mesmo eu? 
O que sabemos sobre todas 
estas pessoas que se olham  
ao espelho? 
Nesta visita, exploraremos as 
questões da identidade através 
da observação das muitas 
obras expostas, recorrendo  
a estratégias participativas e  
a materiais de apoio apelativos.

Conceção e orientação: Paula Ribeiro, 
sara inácio, susana guerreiro

OFiC inA

Histórias 
desfiadas, 
histórias 
espelhadas
Out A Fe v / qui .

COLeÇÃO MOdeRnA e 

COLeÇÃO dO FundAdOR 

10H10 Às 12H10

MÍn. 10 – M Á X . 25 / 2,5€

1º e 2 º C iCLOs  

dO ens inO BÁs iCO

PAL AvR As -CHAve: esCR itA 

CR iAt ivA , nARR At ivA , 

PeRsOnAgeM, AÇÃO, F iCÇÃO, 

e XPRessÃO

Partindo das obras em 
exposição, esta oficina 
propõe trabalhar a cons-
trução narrativa, descobrir 
ideias escondidas e desafiar 
para a construção e descons-
trução de uma história muito 
particular, feita a partir de 
desafios, decisões coletivas 
e objetos inusitados. Nesta 
exposição, os espelhos são 
os protagonistas – objetos 
especiais que captam a nossa 
atenção e abrem portas para 
outras dimensões, onde se 
ocultam histórias sem fim. 
No final do processo criativo, 
cada turma leva para a escola 
a sua história e propostas 
de continuação do trabalho 
iniciado na exposição.

Conceção e orientação: Andreia dias, 
Maria de Fátima Menezes, Margarida 
Rodrigues, sofia Martinho

v is i tA OR ientAdA

Viagem ao 
outro lado  
do espelho
Out A Fe v / d iAs Úte is ,  

e XCetO teRÇAs -Fe iR As

COLeÇÃO dO FundAdOR 

10H10 -17H30 / 90 M in

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 1,5€

3º C iCLO dO ens inO BÁs iCO, 

ens inO seCundÁR iO e 

PROFiss iOnAL, ens inO 

suPeR iOR 

PAL AvR As -CHAve: ident idAde, 

RePResentAÇÃO, s ÍMBOLO, 

ALegOR iA , i LusÃO

Encontramos espelhos que 
projetam o mundo e obras 
que refletem o mundo. 
Deparamo-nos com artistas 
que se projetam em espelhos 
e em obras. Nesta exposição, 
parece que estamos constan-
temente dentro de um jogo 
de reflexos e ilusões. Parece 
que estamos ou estaremos 
mesmo? O que estará do 
outro lado desses reflexos 
e ilusões? Há quem diga 
que a «arte reflete a vida». 
Será que sim? Será que as 
obras refletem o mundo, ou 
constroem novos mundos? 
E onde se encontrarão esses 
mundos?
Uma visita que nos leva 
para discussões centradas 
na autorrepresentação, na 
identidade, em alegorias, 
metáforas e projeções  
de desejos. Será que os 
espelhos também mentem  
ou só revelam?

Conceção e orientação: Ana Rito
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Dia aberto – 
Universidades
Conversas
Visitas
Música
Informações

A 25 de outubro, abrimos  
as portas para um dia de 
programação inteiramente  
destinada a estudantes 
universitários.
Mais informações a partir  
de 18 de setembro de 2017  
em gulbenkian.pt

LivrObjecto –  
Anatomia e  
Arquitectura

Em outubro, a Biblioteca 
de Arte participa no projeto 
LivrObjecto – Anatomia e 
Arquitectura, que pretende 
abordar o «objecto livro, 
criado ou alterado pela 
visão ampliada de artistas 
plásticos e outros criativos», 
de acordo com a sua autora, 

Inês Correia – conservadora/
restauradora de documentos 
gráficos e investigadora  
na área do livro manuscrito. 
Com esta participação,  
a Biblioteca de Arte terá 
oportunidade de mostrar  
e divulgar a sua coleção  
de livros de artista.

PROgR A M A

Abertura, com uma pequena 
exposição de livros de 
artista na Sala de Leitura, 
onde ficarão em livre acesso 
durante todo o mês.

Realização de uma conversa 
à volta do tema «Livros e 
Leituras», que contará com 
a participação da Biblioteca 
de Arte, de colecionadores 
de livros de artista, de um 
curador e de uma livreira  
especializada em publicações 
e livros de artista (nomes  
a anunciar).

3 Out / teR .

17H0 0 Às 19H0 0 

ÁtR iO dA B iB i LOteCA de ARte

entR AdA L ivRe, seM 

M ARCAÇÃO (suJe itA AOs 

LugARes d isPOnÍve is )

+16

As sessões de visita realizam-
-se na Biblioteca de Arte, 
onde será possível experi-
mentar a leitura acompa-
nhada de livros de artista 
representados na coleção de 
livros de artista da Biblioteca 
de Arte (nomes a anunciar), 
na presença e sob a orienta-
ção dos seus autores.

11, 18, 25 Out / quA . 

16H45 Às 18H30

B iBL iOteCA de ARte

M Á X . 12 / entR AdA L ivRe, 

suJe itA A M ARCAÇÃO:  

ARtL iB@guLBenK iAn.P t

+16

Biblioteca de Arte
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Concertos 
comentados
ACOnseLHÁve is A PARt iR  

dO 1º AnO dO ens inO BÁs iCO

Senhoras e senhores, eis  
a Orquestra Gulbenkian! 
Pensados para estimular 
o interesse e o gosto pela 
música, os concertos 
escolares da Orquestra 
Gulbenkian são uma forma 
diferente e divertida de 
aprender. Com o recurso a 
um comentador e a exemplos 
musicais, pretende-se uma 
maior identificação do 
público com o repertório 
escolhido. 
Senhoras e senhores,  
abram alas para o maestro!

Pedro, o Lobo  
e outros 
carnavais 
Sergei Prokofiev – 
Pedro e o Lobo, op. 67

Camille Saint-Saëns –  
O Carnaval dos Animais
29, 30 nOv / quA ., qui .

gR Ande AuditÓR iO –  

ed iF ÍC iO sede

11H0 0 / 60 M in

M Á X . 80 0 / 4€

ORquestR A guLBenK iAn

M AestRO: J e An-M ARC BuRF in

P iAnO: AntÓniO ROsAdO 

P iAnO: euR iCO ROsAdO 

nARR AdOR A AnunCiAR

Mozart a  
quatro mãos
Wolfgang Amadeus 
Mozart – Rondo alla 
turca (da Sonata para 
Piano nº- 11, K. 331); 
Concerto para dois 
Pianos em Mi bemol 
maior, K. 365;  
Serenata para Cordas  
nº- 13, em Sol maior,  
K. 525, Pequena 
Serenata Noturna
15, 16 M AR / qui .,  se X .

gR Ande AuditÓR iO –  

ed iF ÍC iO sede

11H0 0 / 60 M in

M Á X . 80 0 / 4€

ORquestR A guLBenK iAn

M AestRO: nunO COeLHO 

P iAnO: LuCAs Jussen

P iAnO: ARtHuR Jussen 

nARR AdOR A AnunCiAR

Que a força 
esteja com  
a Orquestra!
John Williams –  
Suite de A Guerra  
das Estrelas

Samuel Barber –  
Adagio para Cordas

Piotr Ilitch Tchaikovsky –  
O Ano de 1812, 
abertura festiva  
em Mi bemol  
maior, op. 49
3, 4 M A i / qui .,  se X .

gR Ande AuditÓR iO –  

ed iF ÍC iO sede

11H0 0 / 60 M in

M Á X . 80 0 / 4€

ORquestR A guLBenK iAn

M AestRO: PedRO ne ves

nARR AdOR A AnunCiAR

COnCeRtOs

Concertos 
comentados
107

Guias de 
audição
108
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Guias de 
audição
FoYEr  dA zOnA de 

COngRessOs – ed iF ÍC iO sede

duR AÇÃO CeRCA 30 M in

entR AdA L ivRe (suJe itA À 

d isPOniB i L idAde de LugARes)

COMentAdORes A AnunCiAR

+16

Os «Guias de audição» 
pretendem dar ao público 
uma informação complemen-
tar acerca dos repertórios a 
apresentar nos concertos da 
Orquestra Gulbenkian. Estas 
intervenções permitem uma 
ampliação do conhecimento 
sobre as obras e os composi-
tores, através de comentários 
e da audição de excertos 
musicais. Com início uma 
hora antes do concerto, e sem 
necessidade de levantamento 
de bilhete, as sessões têm 
lugar no Foyer da Zona de 
Congressos ou num auditório 
do Edifício Sede.

Jonathan Dove –  
O Monstro do Labirinto 
27 A 29 set / quA . A se X . 

19H0 0

Eurico Carrapatoso – 
Salve Regina

James MacMillan –  
The Sun Danced

Henryk Górecki –  
Sinfonia nº- 3,  
op. 36, «Das 
lamentações»
15 Out / dOM . 17H0 0

Sergei Rachmaninov –  
Concerto para Piano  
e Orquestra nº- 2,  
em Dó menor, op. 18

Ottorino Respighi – 
Fontane di Roma;  
Pini di Roma
20 Out / se X . 20H0 0

21 Out / sÁB . 18H0 0

Igor Stravinsky – 
Canção fúnebre, op. 5

Edvard Grieg – 
Concerto para Piano  
e Orquestra, em  
Lá menor, op. 16

Nikolai Rimsky- 
-Korsakov – 
Shéhérazade, op. 35
26 Out / qui . 20H0 0

Georg Friedrich  
Händel – Funeral 
Anthem for Queen 
Caroline, HWV 264

Johann Sebastian 
Bach – Concerto 
Brandeburguês nº- 3, 
em Sol maior, BWV 
1048 (versão Bach / 
Koopman); Magnificat 
em Ré maior, BWV 243
9 nOv / qui . 20H0 0

Claude Debussy – 
Noturnos

Matthias Pintscher – 
Mar’eh, para violino  
e orquestra

Igor Stravinsky –  
O Pássaro de Fogo 
(versão integral  
do bailado)
16 nOv / qui . 20H0 0

Wolfgang Amadeus 
Mozart – Concerto para 
Oboé e Orquestra,  
em Dó Maior, K. 314

Franz Liszt –  
Les Préludes, S. 97

Wolfgang Amadeus 
Mozart – Temas das 
óperas Don Giovanni  
e A Flauta Mágica

Franz Schubert – 
Sinfonia nº- 4,  
em Dó menor,  
D. 417, Trágica
24 nOv / se X . 20H0 0

Johann Sebastian  
Bach – Oratória  
de Natal, BWV 248 
(Cantatas I, II, V, VI)
15 de z / se X . 20H0 0

16 de z / sÁB . 18H0 0

Wolfgang Amadeus 
Mozart – Música de 
bailado da ópera 
Idomeno, K. 366; 
Concerto para Piano  
e Orquestra nº- 23,  
em Lá maior, K. 488

Igor Stravinsky – 
Pétrouchka
12 JAn / se X . 20H0 0

13 JAn / sÁB . 18H0 0

Einojuhani  
Rautavaara –  
Cantus Arcticus, op. 61

Robert Schumann – 
Concerto para Piano  
e Orquestra, em  
Lá menor, op. 54

Jean Sibelius – Sinfonia 
nº- 2, em Ré maior,  
op. 43
19 JAn / se X . 20H0 0

20 JAn / sÁB . 18H0 0

Sergei Rachmaninov –  
Concerto para Piano  
e Orquestra nº- 4,  
em Sol menor, op. 40; 
Sinfonia nº- 2, em  
Mi menor, op. 27
25 JAn / qui . 20H0 0

26 JAn / se X . 18H0 0

Antonín Dvořák – 
Canções bíblicas,  
op. 99 (seleção)

Johannes Brahms –  
Um Requiem alemão, 
op. 45
1 Fe v / qui . 20H0 0

2 Fe v / se X . 18H0 0

Luís Antunes Pena – 
Off-balance 

Celso Loureiro  
Chaves – Museu  
das coisas inúteis

John Luther Adams – 
Become Ocean
22 Fe v / qui . / 20H0 0

Ludwig van Beethoven –  
Sinfonia nº- 6, em Fá 
maior, op. 68, Pastoral; 
Concerto para Piano  
e Orquestra nº- 4,  
em Sol maior, op. 58
1 M AR / qui . 20H0 0 

2 M AR / se X . 18H0 0

Gustav Mahler – 
Sinfonia nº- 2,  
em Dó menor, 
Ressurreição
8 M AR / qui . 20H0 0

9 M AR / se X . 18H0 0

Johann Sebastian  
Bach – Paixão segundo 
São Mateus, BWV 244
26 M AR / seg. 19H0 0 

27 M AR / teR . 19H0 0

28 M AR / quA . 19H0 0

Johannes Brahms – 
Sinfonia nº- 3,  
em Fá maior, op. 90

Ludwig van Beethoven –  
Concerto para Piano  
e Orquestra nº- 5,  
em Mi bemol maior,  
op. 73
12 ABR / qui . 20H0 0

13 ABR / se X . 18H0 0

Wolfgang Amadeus 
Mozart – Concerto  
para Piano e Orquestra 
nº- 27, em Si bemol 
maior, K. 595

Anton Bruckner – 
Sinfonia nº- 7,  
em Mi maior
19 ABR / qui . 20H0 0

Wolfgang Amadeus 
Mozart – Serenata nº- 6, 
para duas pequenas 
orquestras, em Ré 
maior, K. 239, Serenata 
noturna; Concerto 
para Flauta, Harpa 
e Orquestra, em Dó 
Maior, K. 299; Sinfonia 
nº- 40, em Sol menor,  
K. 550
26 ABR / qui . 20H0 0

27 ABR / qui . 18H0 0

Krzysztof Penderecki – 
Trenos à memória das 
vítimas de Hiroxima

Richard Strauss – 
Metamorfoses

Dmitri Chostakovitch –  
Sinfonia nº- 7,  
em Dó maior, op. 60, 
Leninegrado
11 M A i / se X . 20H0 0

12 M A i / sÁB . 18H0 0

Richard Strauss –  
Assim falava 
Zaratustra, op. 30

John Adams – Short 
Ride in a Fast Machine

Gustav Holst –  
Os Planetas
18 M A i / se X . 20H0 0 

Piotr Ilitch Tchaikovsky –  
Concerto para Violino  
e Orquestra em Ré 
maior, op. 35; Sinfonia 
nº- 6, em Si menor,  
op. 74, Patética
25 M A i / se X . 20H0 0
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CURSOS

Glória e pranto: 
a representação 
da guerra na 
história da 
música
113

Aula no  
Jardim – 
ensinar a 
aprender com  
a natureza
113

10 × 10 – 
Ensaios  
entre Arte  
e Educação
114

FÁBRICA DE PROJETOS

Museu  
Calouste 
Gulbenkian –  
ponto de 
encontro
114

FÓRUNS DE PARTILHA

Encontro com 
professores
115

MATERIAIS DIDÁTICOS

Arte e 
matemática
116

Escrever  
sobre mim
116

Construção  
de narrativas
117

Livro de autor
117

Ilustração
117

Criar com o 
retroprojetor
118

Vamos som’  
dar o que  
é o som
118

O jazz e a 
improvisação
118

Descobrir 
o Jardim 
Gulbenkian
119

It Sketches
119

Cubo 
secundárias
119

CURSOS

CuRsO L ivRe 

Glória e pranto: 
a representação 
da guerra  
na história  
da música
8, 10, 14 M A i / teR .,  qui .,  seg.  

3 sessões / 18H30 Às 20H30

AuditÓR iO 3 – ed iF ÍC iO sede

30 €

Orientador: Rui vieira nery

CuRsO teÓR iCO-PR Át iCO 

Aula no  
Jardim –  
ensinar a 
aprender com  
a natureza
24 Fe v, 14 ABR / sÁB .

10H0 0 Às 13H0 0  

14H30 Às 17H30

duR AÇÃO tOtAL 12H  

(ed iÇÃO nÃO CRed itAdA)

21 ABR , 26 M A i / sÁB .

10H0 0 Às 13H0 0  

14H30 Às 17H30

27 M A i / dOM .

10H0 0 Às 13H0 0

duR AÇÃO tOtAL 15H

(ed iÇÃO CRed itAdA)

JARd iM / ed iF ÍC iO sede 

M in. 10 – M Á X . 20 / 50 €

CuRsO de FOR M AÇÃO PAR A 

PROFessORes dO 1º e dO 2º 

C iCLOs dO ens inO BÁs iCO

A familiaridade das crianças 
com o mundo natural é indis-
pensável para uma aprendi-
zagem solidificada pela expe-
riência e com entusiasmo, 
trazendo benefícios a muitos 
níveis, do educacional ao 
bem-estar físico e emocional.

Neste curso, propõe-se  
a exploração de estratégias 
práticas para o ensino e  
a aprendizagem fora da sala  
de aula, em contacto com  
o exterior.
Tendo como ponto de 
partida alguns conteúdos 
curriculares do 1º- e do 2º- 
ciclos, leva-se a matemática, 
o português e as ciências 
ao encontro da arte, numa 
exploração direta ao ar livre.
A natureza e os seus 
elementos tornam-se ferra-
menta e laboratório para a 
aquisição de conhecimentos 
de uma forma lúdica, criativa 
e experimentalista.
As propostas deste curso 
inserem-se numa filosofia de 
aprendizagem em contacto 
com a natureza e com o 
espaço exterior. Pretende-se 
estimular o desenvolvimento 
psicológico, social, inter-
pessoal e estético através do 
aguçar da curiosidade e do 
despertar dos sentidos.

Conceção e orientação: Catarina dias 
Pereira, Leonor Pêgo, vanda vilela

nota: grande parte do curso acontece 
no Jardim, independentemente  
das condições climatéricas.  
Os participantes devem trazer 
vestuário e calçado adequados.

PROFessORes
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WorKsHoP

10 × 10 – 
Ensaios entre 
Arte e Educação
21 e 28 Out / sÁB .

sAL A 4 – ed iF ÍC iO sede

10H0 0 Às 13H0 0

MÍn. 10 – M Á X . 20 / 7,5€

PROFessORes de tOdOs Os 

n Íve is de ens inO e OutROs 

Agentes de AÇÃO eduCAt ivA

Como desenvolver estratégias 
de aprendizagem eficazes 
na captação de atenção, 
motivação e envolvimento  
dos alunos em sala de aula?
Partindo do livro 10 × 10 – 
Ensaios entre Arte e Educação, 
este workshop pretende dis-
seminar o conhecimento 
gerado e testado por profes-
sores, alunos e artistas, que 
integraram o Projeto 10 × 10 
nas suas cinco edições. A 
partir das principais difi-
culdades identificadas pelos 
professores em sala de aula, 

apresentar-se-ão micropeda-
gogias que contribuem para a 
construção de grupos e para o 
relacionamento interpessoal, 
visando promover atitudes 
de motivação, atenção e con-
centração, facilitadoras da 
aprendizagem.
Nesta formação, as ferramentas 
artísticas servem de porta de 
entrada para os alunos com-
preenderem melhor a matéria 
e para os professores compre-
enderem melhor os alunos.

Conceção e orientação: Aldara 
Bizarro, Margarida Mestre

nota: A conceção deste workshop 
contou com a participação de outros 
artistas envolvidos no Projeto 10 × 10.

FÁBRICA DE PROJETOS 

Museu  
Calouste 
Gulbenkian –  
ponto de 
encontro
set A Out / seg. A se X .

PROFessORes e eduCAdORes 

de inFÂnCiA Ou OutROs 

MediAdORes

Tem uma ideia? Gostava  
de fazer um projeto com  
o Museu? 
Venha falar connosco! 
Queremos desenhar projetos 
a meias. 
Este ano estamos a preparar 
uma programação em torno 
da ideia do cruzamento de 
culturas, das diásporas e 
das emigrações, e estamos 
a apostar em projetos que 
nascem entre professores, 
alunos e o nosso museu. 
Gostávamos de conversar 
mais, de encontrar projetos 
comuns, de desenhar em 
conjunto, de nos tornarmos 
um verdadeiro ponto de 
encontro!
Traga as suas ideias, vamos 
criar juntos.

nota: Requer marcação de reunião 
prévia e avaliação das propostas de 
trabalho e da capacidade de resposta 
do Museu. As reuniões deverão ser 
realizadas nos meses de setembro e 
outubro. Para marcação de reunião 
contactar afdias@gulbenkian.pt ou 
217 823 410.

FÓRUNS DE PARTILHA

Encontro com 
professores
6 set / quA . 

14H0 0 Às 18H0 0

esPAÇO dO seRv iÇO 

eduCAt ivO – COLeÇÃO  

dO FundAdOR

14 Out / sÁB .

10H0 0 Às 14H0 0

sAL A 1 – ed iF ÍC iO sede

entR AdA L ivRe MediAnte 

M ARCAÇÃO PRÉ v iA

Realizado num registo 
informal de convívio e de 
partilha, o encontro entre 
os educadores da Fundação 
Calouste Gulbenkian e os 
professores pretende ser uma 
mais-valia para a criação de 
propostas educativas dife-
renciadoras dos programas 
complementares da relação 
escola-museu.
À semelhança do ano 
anterior, a proposta está 
estruturada por níveis de 
ensino e apoia-se em diferen-
tes tipologias de atividades 
educativas, que abrangem 
diferentes áreas temáticas 
e espaços distintos da 
Fundação.
Sob a forma de visitas-
-demonstração in loco, o 
encontro pretende ser um 
espaço de reflexão conjunta 
sobre o trabalho educativo 
e a prática dos processos 
inerentes à conceção de  
atividades e construção  
dos materiais de apoio.

PROgR A M A  

dOs enCOntROs

6 SET / QUA.

14h00 Receção dos  
participantes/secretariado

14h30 sessão de abertura 

PRÉ-esCOL AR

15h00 era uma vez...  
e depois logo vês! (Música)

15h45 Com conta, peso e medida! 
(Coleção Moderna)

16h30 Com conta, peso e medida! 
(Coleção do Fundador)

17h15 um Jardim para descobrir 
(Jardim)

1º C iCLO

15h00 nos bolsos dos... artistas 
(Coleção Moderna) 

15h45 eu, compositor?!? (Música)

16h30 Aula no Jardim (Jardim)

17h15 Arte em movimento  
(Coleção do Fundador) 

2 º e 3 º C iCLOs

15h00 Há vida no lago! (Jardim)

15h45 Olhar, ver, interpretar  
(Coleção Moderna)

16h30 Olhar, ver, interpretar  
(Coleção do Fundador)

17h15 eu, compositor?!? (Música)

seCundÁR iO  

e PROFiss iOnAL

15h00 Bem-vindos  
ao Jardim! (Jardim)

15h45 o que fica a Oriente?  
do Oriente islâmico ao extremo 
Oriente (Coleção do Fundador)

16h30 isto é arte?! desafios e 
questões da arte contemporânea  
(Coleção Moderna)

neCess idAdes  

eduCAt ivAs esPeC iA is  

(ens inO integR AdO  

e ens inO esPeC iAL)

17h15 À flor da pele  
(Coleção Moderna)

14 OUT / SÁB.

9h30  Receção dos  
participantes/secretariado

10h00  sessão de abertura

PRÉ-esCOL AR

10h30 era uma vez...  
e depois logo vês! (Música)

11h15 Com conta, peso e medida! 
(Coleção moderna)

12h00 nos bolsos de...  
um colecionador  
(Coleção do Fundador)

12h45 um Jardim para  
descobrir (Jardim)

1º C iCLO

10h30 nos bolsos dos... artistas 
(Coleção Moderna)

11h15 eu, compositor?!? (Música)

12h00 Aula no Jardim (Jardim)

12h45 nos bolsos dos... artistas 
(Coleção do Fundador)

2º e 3 º C iCLOs

10h30 Há vida no lago! (Jardim)

11h15 Olhar, ver, interpretar  
(Coleção Moderna)

12H00 Olhar, ver, interpretar  
(Coleção do Fundador)

12H45 eu, compositor?!? (Música)

seCundÁR iO  

e PROFiss iOnAL

10H30 Bem-vindos  
ao Jardim! (Jardim)

11H15  que fica a Oriente?  
do Oriente islâmico ao extremo 
Oriente (Coleção do Fundador)

12H00 isto é arte?! desafios e 
questões da arte contemporânea  
(Coleção Moderna)

neCess idAdes  

eduCAt ivAs esPeC iA is  

(ens inO integR AdO  

e ens inO esPeC iAL)

12h45 À flor da pele  
(Coleção Moderna)
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MATERIAIS DIDÁTICOS

Disponibilizamos materiais 
de apoio ao trabalho do 
professor, dentro e fora da 
sala de aula (guiões, video- 
tutorias, jogos e materiais 
interativos). Neles, encontra 
pistas para renovar o 
repertório de técnicas e 
materiais, sugestões para 
explorar outras abordagens 
a conteúdos de disciplinas 
nucleares, como o Português 
ou a Matemática, bem como 
contributos para enriquecer 
as atividades que realiza 
na Fundação Calouste 
Gulbenkian. 
Para saber mais, visite-nos 
em gulbenkian.pt.

v ideOtutOR iA e guiÃO 

Arte e 
matemática
M AteM Át iCA / ARte / 

geOMetR iA / F i LOsOFiA

A PARt iR dO 2º C iCLO  

dO ens inO BÁs iCO

É um facto que podemos 
encontrar matemática em 
tudo – e a arte não é exceção. 
Esta videotutoria assume 
a forma de uma visita 
orientada a várias obras da 
Coleção Moderna do Museu 
Calouste Gulbenkian, para 
explorar uma viagem por 
entre dimensões, do plano ao 
espaço. Abordando conceitos 
matemáticos que fazem parte 
do currículo escolar a partir 
do 2º- ciclo, esta videotutoria 
pretende proporcionar abor-
dagens novas, explorando as 
dimensões poéticas dos cru-
zamentos disciplinares entre 
arte, matemática, geometria 
e filosofia.

Conceção e orientação: Cecília Costa

Realização e produção: tiago Augusto

v ideOtutOR iAs e guiões

Escrever  
sobre mim
esCR itA / Le i tuR A / 

nARR At ivAs / i LustR AÇÃO

ens inO seCundÁR iO

Como pôr os alunos a 
escrever? Como pôr os alunos 
a escrever de uma forma que 
não seja penosa, dolorosa 
para eles e, por arrasto, para 
os professores. Eis uma das 
razões que nos levaram a 
realizar estas videotutorias: 
partilhar estratégias e exer-
cícios que permitam aos 
alunos escrever muito, não 
em dimensão, mas muitas, 
muitas, muitas vezes, até que 
esta atividade se transforme 
numa rotina, até que a escrita 
deixe de ser um bicho, uma 
coisa muito assustadora, para 
ser algo que se sentem capazes 
de fazer e de fazer bem. 

Conceção e orientação:  
Maria Bárcia, Maria gil 

Realização e produção:  
vende-se Filmes

v ideOtutOR iAs e guiões

Construção  
de narrativas
esCR itA / Le i tuR A / 

nARR At ivAs / i LustR AÇÃO

1º e 2 º C iCLOs  

dO ens inO BÁs iCO

Incentivar os alunos para a 
escrita nem sempre é tarefa 
fácil. É preciso muita energia 
para ultrapassar certos 
bloqueios, entre eles o medo 
da folha em branco. A partir 
destas videotutorias, poderá 
experimentar várias ferra-
mentas e dispositivos para 
«massajar a criatividade» dos 
seus alunos, introduzindo 
no processo de escrita um 
caráter lúdico que pode 
facilitar a concretização dos 
objetivos. Descobrirá que 
podemos escrever a partir 
de palavras, de letras, de 
imagens, de sons, e que o 
treino é tão importante como 
em qualquer outra tarefa. 
Uma longa caminhada pelas 
possibilidades da escrita 
criativa! 

Conceção e orientação:  
Catarina Requeijo

Realização e produção: tiago Augusto

v ideOtutOR iAs e guiões

Livro de autor
esCR itA / Le i tuR A / 

nARR At ivAs / i LustR AÇÃO

1º e 2 º C iCLOs  

dO ens inO BÁs iCO

O livro de autor, ou livro 
de artista, começou com 
William Blake, no século 
xviii. Este foi o primeiro 
artista a pensar o livro como 
suporte para uma obra de 
arte. Desde então, e até aos 
nossos dias, muitos autores 
têm pensado esse objeto como 
meio para o seu trabalho, 
desafiando os conceitos de 
forma e conteúdo. Além de 
abordar a temática do livro 
de autor, este conjunto de 
vídeos aborda de forma muito 
prática diferentes tipos de 
construção, ensinando a fazer 
um livro pop-up, um leporello, 
um livro instantâneo ou uma 
encadernação japonesa.

Conceção e orientação:  
Ana João Romana

Realização e produção: tiago Augusto

v ideOtutOR iAs e guiões

Ilustração
esCR itA / Le i tuR A / 

nARR At ivAs / i LustR AÇÃO

1º e 2 º C iCLOs dO ens inO 

BÁs iCO

Vamos fazer a ilustração de 
um livro de autor. Por onde 
se começa? Como fazer um 
storyboard? Que técnicas 
plásticas temos à nossa dispo-
sição? Como fazer a composi-
ção gráfica de um livro,  
a relação texto-imagem? 
Estas videotutorias convi-
dam-no a fazer uma viagem 
pelo processo criativo da 
ilustração para livros, com 
muitos exemplos práticos 
de utilização de diferentes 
técnicas e materiais. 

Conceção e orientação:  
Margarida Botelho

Realização e produção: tiago Augusto
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v ideOtutOR iAs e guiões

Criar com o 
retroprojetor
esCR itA / Le i tuR A / 

nARR At ivAs / i LustR AÇÃO

tOdOs Os n Íve is de ens inO

Como utilizar materiais 
transparentes e objetos do 
quotidiano para criar imagens 
projetadas? Como conjugar 
as sombras de recortes com 
as nossas próprias sombras? 
Como fotografar e usar 
essas imagens? Como criar 
dinâmicas teatrais com o 
retroprojetor? O artista visual 
António Jorge Gonçalves 
demonstra nestas videotuto-
rias algumas das técnicas que 
tem usado nos seus espetácu-
los e que estão ao alcance de 
todos e de várias disciplinas 
(como o Desenho, a Educação 
Visual e a Educação Teatral). 

Conceção e orientação: António Jorge 
gonçalves

Realização e produção: Kinéma – 
Associação Cinematográfica 

L i vRO inteR At ivO

Vamos som’ 
dar o que  
é o som
sOM / MÚs iCA / R i tMO / 

instRuMentOs

2.º C iCLO dO ens inO BÁs iCO

Dentro ou fora... mas... 
podemos ver e tocar no som? 
O som é a propagação de 
uma frente de compressão 
mecânica ou onda mecânica.
Esta onda propaga-se de 
forma circuncêntrica, apenas 
em meios materiais que têm 
massa e elasticidade, como 
os sólidos, os líquidos ou os 
gasosos. O Armando Som,  
a personagem principal deste 
livro interativo, vai ajudar-
-nos a compreender o som  
e as suas particularidades. 

Conceção e orientação: simão Costa

v ideOtutOR iAs

O jazz e a 
improvisação
sOM / MÚs iCA / R i tMO / 

instRuMentOs

A PARt iR dO 1º C iCLO  

dO ens inO BÁs iCO

Tendo nascido nos Estados 
Unidos no princípio do século 
passado, o jazz é um estilo 
de música cheio de variantes, 
hoje propagado por todo o 
mundo. Para dar conta de 
algumas características fun-
damentais do jazz, fizemos 
pequenos vídeos dedicados 
a cada um dos instrumentos 
nucleares de uma banda jazz 
– o trompete, o saxofone,  
o piano, a bateria e o contra-
baixo –, bem como um vídeo 
sobre a forma como estes 
instrumentos conversam  
uns com os outros, desde  
o lançamento dos temas até 
às estruturas rítmicas e ao 
papel fundamental da impro-
visação. Pela voz de Gonçalo 
Marques, estas videotutorias 
podem servir de apoio a uma 
aula de Educação Musical. 

Conceção e orientação: gonçalo 
Marques 

Realização e produção: Márcia Lessa

L ivRO d ig itAL PAR A v is i tA 

seM MOnitOR AO JARd iM 

guLBenK iAn

Descobrir 
o Jardim 
Gulbenkian
JARd iM / nAtuRe z A / 

B iOdiveRs idAde

1º, 2 º e 3 º C iCLOs  

dO ens inO BÁs iCO

Neste livro encontra ideias 
e atividades para conhecer 
e explorar o Jardim 
Gulbenkian. O formato é 
self-service. É só ler, imprimir 
e experimentar. O material 
didático foi concebido a 
pensar nos professores do 
ensino básico que podem 
visitar o Jardim Gulbenkian 
com os seus alunos sem 
recorrer a um monitor.  
O professor, antes de nos 
visitar, pode usar este 
material na sala de aula e 
explorá-lo com os alunos.  
Ao longo deste passeio 
encontra curiosidades, 
dicas, links e propostas de 
atividades, que pode depois 
explorar. 

Conceção e orientação: Leonor Pêgo, 
Paula Côrte-Real, vanda vilela

nota: verifique na página 123  
das informações úteis como marcar  
uma visita sem monitor.

APL iCAÇÃO PAR A i Pad

It Sketches
desenHO / esBOÇO / tR AÇO 

ens inO seCundÁR iO,  

ens inO PROFiss iOnAL  

e ens inO suPeR iOR

It Sketches é uma aplicação 
para exercício do olhar. 
Transforma olhar em ver 
através do exercício do 
desenho. É uma ferramenta 
para desenhar, desenhar  
e desenhar outra vez.  
O desafio é apanhar as 
formas, esboçar rapidamente 
a realidade visível com rigor 
de proporção e perspetiva. 
Sem detalhe de representa-
ção mas como exercício de 
esboço. Foi desenvolvida 
para ser usada por todos 
os que dizem que sabem 
desenhar e por aqueles 
que dizem que não sabem 
desenhar. O enfoque está 
no desenho como processo, 
como exercício. Treinar 
a síntese, treinar o olhar, 
aprender a desenhar à vista. 

Conceção: simão Costa, Mário 
Rainha Campos, Rui Madeira  
© gulbenkian descobrir

Parceria: Câmara Municipal de 
Almada / Casa da Cerca – Centro  
de Arte Contemporânea

nota: Aplicação disponível para 
download e instalação na APP store.

M AnuAL PAR A v is i tA  

seM MOnitOR AO Museu 

CALOuste guLBenK iAn 

Cubo 
secundárias
PensA MentO  

CR Ít iCO e CR iAt ivO

ens inO seCundÁR iO 

O «Cubo secundárias» é um 
jogo de exploração, inter-
pretação e descoberta da 
Coleção do Fundador do 
Museu Calouste Gulbenkian, 
pensado para ser conduzido 
autonomamente pelo 
professor, num registo 
original e dinâmico. 
O jogo estimula a observa-
ção atenta de 36 objetos, 
levando os alunos a encontrar 
relações temáticas inespera-
das entre peças muito dife-
rentes, reveladoras da diversi-
dade e do caráter da Coleção. 
O processo pressupõe a 
partilha de experiências e o 
debate em torno das obras 
de arte e das suas múltiplas 
narrativas. 
Para uma fruição mais 
completa deste jogo e visando 
uma experiência preparató-
ria do que será vivenciado, 
o professor pode encontrar 
em gulbenkian.pt o manual 
de utilização, onde se dis-
ponibilizam sugestões de 
atividades para desenvolvi-
mento em contexto de sala 
de aula (depois da visita), e 
que incidem sobre diferentes 
áreas disciplinares.

Mais detalhes sobre a visita-jogo 
«Cubo secundárias» na página 64.



«Não faltam livros, teorias 
pedagógicas nem conselhos para 
apontar caminhos a um professor  
que aspire a tornar-se o expert  

que sonhou ser; mas a pedagogia  
é uma sala de muitas portas, onde  
a mesma ação raramente conduz 

aos mesmos resultados. São precisos 
muitos anos de experimentação, 

tentativa e erro, para transformar  
um professor num profissional  

da improvisação planificada (...).»
ÂngeL A ReBORdÃO, 10×10 – Ensa ios EntrE artE E Educ aç ão  (2017 )
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gLOssÁRiO ReseRvAs e  
inFORMAÇões Úteis

VIS ITAS ORIENTADAS

Partindo do património 
da Fundação, estas visitas 
procuram estimular os 
sentidos, sobretudo o ver e 
o ouvir, estabelecendo uma 
atmosfera de diálogo com 
os grupos participantes 
e utilizando materiais 
de exploração para 
promoverem uma análise 
vivenciada das obras, das 
situações e dos espaços 
envolventes. Abordam 
conceitos-chave que 
permitem contextualizar, 
descodificar, interpretar  
e relacionar os elementos 
em análise.

VIS ITAS -JOGO

Visitas em forma de jogo, 
dirigidas a um público 
mais jovem, onde o diálogo 
orientado e o recurso a 
materiais de apoio, únicos 
e extremamente apelativos, 
reforçam um processo de 
descoberta e aprendizagem 
lúdica através do contacto 
com o património da 
Fundação.

VIS ITAS MUSICAIS

Sob a orientação de 
formadores especializados, 
trabalham-se conceitos 
musicais adaptados à idade 
e formação do grupo, 
visando fornecer pistas 
para estimular o diálogo, a 
aprendizagem e a partilha 
de experiências, com o 
objetivo de potenciar 
a fruição dos objetos 
artísticos e promover a 
experiência musical, por 
exemplo do Coro e da 
Orquestra Gulbenkian. 
Nestas atividades, o 
grupo é convidado a ter 
uma atitude de «fazedor», 

de criador, ao invés de 
espectador, potenciando-se 
a audição ativa e crítica e 
o envolvimento de todo o 
grupo enquanto entidade 
orgânica, bem como  
o dos professores que  
o acompanham, aos quais 
são fornecidas pistas que 
lhes permitirão continuar  
a trabalhar em ambiente  
de sala de aula.

OFIC INAS

Atividades centradas 
no fazer, tendo como 
traço característico a 
interdisciplinaridade e a 
interatividade. Propõem-se 
ideias, materiais e 
ferramentas para 
explorar ações criativas, 
que os participantes 
têm a oportunidade de 
desenvolver individual ou 
coletivamente, utilizando 
diferentes expressões 
artísticas: dramática, 
corporal, audiovisual, 
escrita, plástica e musical. 
Estão sempre associadas ao 
património da Fundação, 
incluindo a multiplicidade 
de plantas e outros seres 
vivos que habitam o seu 
jardim.

VIS ITAS / V IS ITAS - 

-OFIC INA PAR A 

NECESSIDADES 

EDUCATIVAS  

ESPEC IAIS

Partindo dos diferentes 
acervos da Fundação 
Calouste Gulbenkian,  
estas visitas procuram,  
de uma forma transversal, 
cruzar atividades que 
vão ao encontro do 
público com necessidades 
educativas especiais. As 
propostas apresentadas 

podem ser tocadas, 
cheiradas, ouvidas, ou 
somente observadas; são 
adaptadas e acordo com as 
características específicas 
do público visitante e são 
adequadas tanto para 
grupos de ensino especial 
como para turmas mistas, 
no âmbito do ensino 
integrado.

CONCERTOS 

COMENTADOS

Concertos concebidos com 
o intuito de estimular o 
interesse e o gosto pela 
música, recorrendo a estra-
tégias de aproximação/
identificação do público 
com o repertório escolhido, 
designadamente através de 
comentários, da execução 
de exemplos musicais ou  
da participação ativa  
do público.

GUIAS DE AUDIÇãO

Pequenas intervenções 
antes de alguns dos 
concertos, a título de 
apresentação do repertório 
em programa, no 
sentido de o tornar mais 
acessível e de promover 
o aprofundamento de 
conhecimentos. O lugar 
escolhido para a sua 
realização, o Foyer da 
Zona de Congressos, 
serve o duplo propósito 
de dinamizar o espaço 
circundante à sala onde 
decorre o concerto e o 
de acrescentar alguma 
simbologia celebrativa  
ao momento.

CURSOS

Os cursos têm formatos, 
horários e durações 
variados, de forma a 
servirem diferentes tipos 
de interesses, objetivos e 
disponibilidades. Incluem 
desde cursos teóricos ao 
final do dia, dirigidos  
a todos os interessados, a 
cursos intensivos ao fim de 
semana, com uma compo-
nente teórico-prática, para 
agentes de ação educativa, 
passando por formações 
específicas para guias e 
intérpretes, e por cursos de 
caráter puramente oficinal 
de técnicas artísticas. Estão 
agrupados de acordo com 
a sua natureza, em Cursos 
Práticos, Cursos Teóricos 
e Cursos de Formação 
Pedagógica, e muitos deles 
possibilitam a creditação 
de professores.

VIDEOTUTORIAS

As videotutorias, conforme 
o nome indica, consistem 
em filmes de cariz didático, 
apresentados por um tutor, 
normalmente um artista.

GUIÕES

Documentos onde se 
especifica a estrutura de 
uma atividade educativa, 
incluindo informação sobre 
os objetivos, as estratégias  
e as ferramentas utilizadas.

FÓRUNS DE PARTILHA

Eventos de formatos 
diversificados em que 
se procura refletir 
com o contributo de 
todos, orientadores e 
participantes, sobre 
questões nucleares das 
práticas educativas.

VIS ITAS  

E OFIC INAS

Marcação prévia: 
217 823 800
decobrirmarcacoes@ 
gulbenkian.pt

Para contactos por e-mail, 
solicita-se aos interessados 
que forneçam informações 
o mais completas possível, 
com indicação do nome  
da escola e do responsável 
pela marcação e dos respe-
tivos contactos, bem como 
da designação da atividade  
e do nível de ensino.

Todas as marcações 
exigem confirmação pelo 
Descobrir e pela escola  
ou grupo.

É necessário apresentar  
a ficha de confirmação  
para levantar os bilhetes.

VIS ITAS SEM  

MONITOR

Pede-se a todas as escolas 
e grupos organizados que 
desejem visitar o Museu 
Calouste Gulbenkian  
sem recurso aos nossos 
educadores que façam  
a marcação prévia junto  
do Descobrir. As visitas 
livres requerem bilhete  
de entrada no Museu 
Calouste Gulbenkian e  
só é autorizada a entrada 
de uma turma (média de 
20 alunos) de cada vez. 
Poderemos assim melhorar 
a nossa organização, 
evitando a sobreposição  
de grupos e a concentração 
excessiva de pessoas,  
o que muito beneficiará  
a qualidade das visitas. 
Neste sentido, e à seme-
lhança do que acontece  
nas visitas orientadas,  
a marcação prévia é 

obrigatória e deverá ser feita 
através do telefone  
217 823 800 ou do e-mail 
decobrirmarcacoes@ 
gulbenkian.pt, ficando 
sujeita a confirmação.

CURSOS

Em geral, não requerem 
marcação prévia, exceto 
em caso de se pretender 
creditação. Os bilhetes 
podem ser comprados por 
telefone, pela Internet ou 
diretamente na bilheteira 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian.

CONCERTOS

A marcação prévia não  
é obrigatória, embora seja 
possível reservar bilhetes 
através dos contactos do 
Descobrir. É obrigatório 
o levantamento dos 
bilhetes até 15 dias 
antes do concerto; após 
essa data, as reservas 
serão automaticamente 
canceladas. 

Os bilhetes podem ser 
comprados por telefone, 
pela Internet ou dire-
tamente na bilheteira 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian.

OBSERVAÇÕES

É de grande utilidade 
que no ato da compra dos 
bilhetes para concertos e 
cursos sejam fornecidos 
os elementos de contacto: 
nome, idade, telefone  
e e-mail.

O atraso da escola pode  
pôr em causa a realização 
da atividade.

Agradece-se que a escola 
comunique ao Descobrir 
sempre que o número  

de alunos for alterado  
relativamente aos dados  
da marcação.

As desistências devem ser 
comunicadas com a maior 
antecedência possível, ou 
pelo menos até 20 dias 
antes da data da atividade. 
Quando feitas no próprio 
dia, obrigam o grupo 
ao pagamento do valor 
mínimo de 10 euros.  
O mesmo se aplica às  
faltas de comparência.

REGISTO DE IMAGENS

O Descobrir reserva-se  
o direito de recolher 
imagens das ativida-
des para uso interno do 
programa e para efeitos  
de divulgação.

A programação está  
sujeita a alterações.

BILHETES

Os preços estão indicados 
junto de cada atividade.

Nos concertos, os grupos 
com mais de 20 elementos 
beneficiam de um desconto 
de 20%. 

Os descontos não são 
acumuláveis.

INÍC IO DAS 

MARCAÇÕES

13 de setembro de 2017

ATENDIMENTO 

DESCOBRIR

Dias úteis (exceto terças), 
das 10h00 às 12h00  
e das 15h00 às 17h00, 
através do telefone  
217 823 800, ou do  
site gulbenkian.pt  
(a partir de 13 de setembro)

MUSEU CALOUSTE 

GULBENKIAN

Segunda a domingo, das 
10h00 às 18h00 (encerra 
às terças e nos dias 25 de 
dezembro, 1 de janeiro,  
1 de maio e Domingo  
de Páscoa)

BILHETE IR A

Segunda a sexta, das 
10h00 às 19h00, sábados 
e feriados das 10h00 às 
17h30 e uma hora antes  
do início dos espetáculos 
217 823 700
bilheteira@gulbenkian.pt

ACESSOS

Metro: São Sebastião 
(Linha Azul e Linha 
Vermelha) / Praça de 
Espanha (Linha Azul)

Autocarros: 716, 756, 718, 
726, 742, 746

Estacionamento: Parque 
Berna (subterrâneo), 
Parque Valbom (subter-
râneo), Parque Praça de 
Espanha (exterior, junto ao 
restaurante La Gondola); 
o parque da Fundação 
Calouste Gulbenkian está 
aberto ao público nos dias 
dos concertos e dos cursos.

GPS: 38.737541,-9.154649

MOR ADAS

Edifício Sede e  
Coleção do Fundador
Av. de Berna 45A
1067-001 Lisboa

Coleção Moderna
Rua Dr. Nicolau  
de Bettencourt
1050-078 Lisboa
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ANFITEATRO  
AO AR LIVRE

FundAÇÃO
CALOuste 
guLBenKiAn

1
EDIF ÍC IO SEDE
AuditÓR iOs, 

B i LHete iR A , 

C AFetAR iA , 

L i vR AR iA ,  

LOJA , wC

2
MUSEU CALOUSTE 
GULBENKIAN
COLEÇãO DO 
FUNDADOR
B i LHete iR A , 

C AFetAR iA ,  

LOJA , wC

3
MUSEU CALOUSTE 
GULBENKIAN
COLEÇãO 
MODERNA
B i LHete iR A , 

C AFetAR iA ,  

L i vR AR iA , wC

4
C ENTRO 
INTERPRETATIVO  
GONÇALO  
R IBE IRO TELLES
C AFetAR iA , wC
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3

MUSEU  
CALOUSTE 
GULBENKIAN
diRetOR A

Penelope Curtis

equiPA eduC At ivA

susana gomes da silva 
(coordenadora)
Andreia dias 
diana Pereira
Margarida vieira
Maria de Fátima Menezes
Rita Luiz

GULBENKIAN  
MúSICA
diRetOR

Risto nieminem

diRetORes AdJuntOs

Miguel sobral Cid
José Pinto

equiPA eduC At ivA

Catarina Lobo 
(coordenadora)

SERVIÇOS  
CENTR AIS
diRetOR

António Repolho Correia

d iRetORes AdJuntOs

Maria João Botelho
Paulo Madruga

equiPA eduC At ivA  

dO JARd iM 

Paula Côrte-Real 
(coordenadora)

equiPA desCOBR iR

Adriana Pardal
Ana Maria Lopes
Ana teresa santos
Filipa Moreira
Joana vitorino 
Jorge santos
Luísa Monteiro
teresa Bolas

FOtOgR AF iAs

Carlos Azevedo
Filipe Ferreira
gonçalo Barriga
Maria João Carvalho
Paulo Costa

dEs ign

Luís Alexandre/
silvadesigners

COORdenAÇ ÃO

Ana teresa santos

Re v isÃO

Conceição Candeias

COMPOs iÇ ÃO, 

iMPRessÃO e 

AC ABA MentO

Jorge Fernandes, Lda.

t iR AgeM

4000 exemplares

dePÓs itO LegAL

298 235/09

ediÇ ÃO dA  

FundAÇ ÃO  

C ALOuste  

guLBenK iAn

Av. de Berna, 45A
1067-001 Lisboa
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