ESTE MUSEU TAMBÉM É MEU
Caderno de Arte
Caderno de Arte

Desenha a capa do teu caderno de Arte.

À Descoberta de Nadir Afonso
Percurso de vida
O Nadir Afonso nasceu em 1920, em Chaves.
Aos 12 anos o pai oferece-lhe um cavalete e ele começa a ir pintar para a rua
onde retrata vários jardins, a ponte e as margens do rio Tâmega da cidade de
Chaves.
Em 1938 vai estudar Arquitectura na Escola de Belas-Artes do Porto.
Em 1939 expõe pela primeira vez.
Com os seus amigos artistas, participou em várias exposições.
Trabalha como arquitecto em Paris mas nunca deixa de pintar.
Expõe as pinturas em várias galerias e Museus e recebe muitos prémios pelas
suas obras.
Além de ser arquitecto e pintor também é escritor.
A sua pintura é tão importante que estão a construir uma Fundação para o artista ter as suas pinturas e o seu atelier.
Hoje o Nadir, tem 91 anos, continua a pintar e a expor.
O nosso grande pintor vive em Chaves com a sua mulher Laura.

Proposta de Actividades
Que pinturas divertidas. Vamos escolher uma e fazer um jogo. Querem?
Vamos olhar para este Estudo (Período egípcio; anos 40-50).
Descobre onde estão formas redondas.

Estudo
Período egípcio; anos 40-50
Técnica mista; 13 x 22,5cm
.

O Nadir gosta muito de cor.
Vamos observar a Tapeçaria “A cidade dos príncipes”.

A cidade dos príncipes, 1999
Acrílico sobre tela, 135x96 cm
Conta as cores que estão na tapeçaria.
Há cores que te fazem lembrar o Verão.
São cores quentes.
Há cores que dão uma sensação de frio.
Vamos procurar as cores das árvores, do céu e do gelo
Boa! Acabaste de reconhecer as cores frias.

Se repares com atenção as pinturas do Nadir têm muitas linhas.
Vamos ouvir um poema sobre as linhas da Maria Alberta Menéres.
“Uma linha
Convicta e correcta
É um grito de linha
Que chega ao infinito
É a única estrada
Que não vai dar a nada!”
Proposta Lúdica
Usa o teu corpo e constrói linhas e formas no chão. Conseguiste?

Agora vamos usar o nosso corpo para representar formas.
As formas mais arredondadas lembram o colo, o mimo, o afecto, a tranquilidade.
Vamos transmitir o nosso bem estar através do movimento do nosso corpo
Em pequenos grupos constrói com o teu corpo um quadro para representares no teatro de sombras.
Ouve a música que te ajuda no o movimento. Os filtros de cor são para usares na construção do teu
teatro de sombras, para colorir à tua obra artística.
Atelier
Com cartões recortados com várias formas geométricas podes fazer um móbil muito divertido.
Precisas de…
Cartão
Cordel de atar embrulhos, lã grossa, corda de ráfia,
Tesoura
Tintas

À descoberta…
Como observaste na exposição, o Nadir Afonso gosta muito de retratar cidades.
Faz uma composição plástica que represente a tua cidade.

Pede ajuda à tua Professora ou à tua família e procura obras de Nadir Afonso.
Escolhe duas. Imprime-as e cola-as aqui.

