Oficinas adultos e jovens
Ver a desenhar: Álbum de desenhos
Muitos foram os desenhos de Francisco de Holanda que chegaram até nós,
num vasto legado que permite aprender sobre as técnicas artísticas do
Renascimento e a importância do desenho para memória futura de uma
época. Sépia, sanguínea e pena são alguns dos materiais
e técnicas que usou e que se exploram ao longo das três sessões.
29 ABR / 11H30, 20 MAI / 18H00 e 10 JUN / 11H30 (120 min.)
Adultos e jovens (>14 anos)

Oficinas pais e filhos
Viajar com Francisco de Holanda
Ser pintor, desenhador, arquiteto, pensador, escritor...é muito para uma
vida só! Viajar e desenhar era o que Francisco de Holanda mais gostava
de fazer. À sua maneira iremos desenhar um mundo novo.
Crianças (>6 anos) acompanhadas
15, 22 ABR / 10H30 e 6 MAI, 3 JUN / 15H00 (90 min.)

Aberto de quarta a sábado,
das 10H00 às 18H00
Largo de S. Julião, Lisboa
Baixa/Chiado

www.museudodinheiro.pt

Entrada e atividades gratuitas
As atividades têm marcação
prévia obrigatória:
T. +351 213 213 240
info@museudodinheiro.pt

PROGRAMA
ATIVIDADES

Desejo Desígnio Desenho

Visitas Orientadas

Francisco de Holanda (1517–1584), um homem ímpar
na história da cultura portuguesa.

Visita Comentada com os Curadores

Pintor, desenhador, arquiteto, iluminador, ensaísta, idealista,
foi um intelectual com o verdadeiro peso que a palavra tem.
Para assinalar os 500 anos do seu nascimento, apresenta-se
uma exposição marcadamente gráfica, que propõe um olhar
de síntese sobre a vida e a obra deste artista de relevo
na cena renascentista nacional e internacional.
Projeto expositivo e curadoria de Francisco Providência,
Margarida Cunha Belém e Gabriella Casella.

Orientados pelo desenho e conhecimento do artista propõe-se uma
viagem pela exposição que reflete sobre a sua biografia, obra e o
propósito de uma vida dedicada à manifestação da pintura como cosa
mentale. Abordaremos ainda a sua visão sobre o papel do artista na
sociedade e, nesse contexto, a emancipação da ciência do desenho.
Margarida Cunha Belém e Gabriella Casella
29 ABR / 15h00 (60 min.) | Adultos e jovens (>14 anos)
Visita Desejo Desígnio Desenho
Visitas orientadas à exposição dinamizadas pela equipa do serviço
educativo do Museu.
6 e 13 MAI, 3 e 10 JUN / 16H00 (45 min.)

Seminário e Debate
Francisco de Holanda, cinco séculos depois: facetas de uma vida singular
Quem foi? com quem partilhou ideias, por onde viajou, o que fez, o que
trouxe para Portugal e que legado nos deixou? De que forma se projeta a
sua obra na contemporaneidade? O seminário convida à partilha de visões
sobre o artista que marcou a cultura renascentista portuguesa, Francisco
de Holanda um nome que é, para muitos, desconhecido.
Teresa Lousa, José Sarmento Matos, Margarida Cunha Belém,
Jorge Vaz de Carvalho
27 MAI / 15H00 (120 min.) | Adultos e jovens (>14 anos)

Teatro
Quem é Quem? Francisco de Holanda
E se o artista viesse visitar a exposição, como a interpretaria?
Em 2017 como vê Francisco de Holanda a sua obra?
O mestre encarna na voz do ator Luís Godinho para uma visita muito
peculiar!
22 ABR / 15H00 e 20 MAI / 16H00 e 21H00 (30 min.)
Todos os públicos

