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20 e 21 de Junho
WORKSHOP DE PINTURA AGUARELA NO JARDIM BOTÂNICO — SUMMER KIDS PAINTING

Nos
ESTE VERÃO
OFEREÇA ARTE!
Já pensou em
oferecer um presente

próximos dias 20 e 21 de Junho o Atelier
realizá novamente workshops de pintura a
Aguarela para crianças que gostem de pintar!
Mas desta vez ao ar livre! Este workshop foi
desenvolvido para as crianças que gostam de
pintar e querem dar o próximo passo. Nele
serão ensinadas algumas das técnicas básicas
como a ordem e o processo de construção de
uma pintura a aguarela.

bastante diferente
Máximo de 8 participantes Incluí material (papel tintas, etc) Duração: 2 (meios) dias (total de 6h — (15:00h às 18:00h) Lançhe incluido No final do workshop será entregue a cada participante as pinturas realizadas O valor do Workshop de Pintura é 50€ Clique aqui para saber mais detalhes -

para alguém muito
especial neste
Verão?
Contacte-nos para
saber todas as

No final deste workshop de pintura o participante
ficará com as noções básicas da técnica da
pintura em aguarela e respetivos materiais. Ficará
a saber como construir uma pintura de forma a
começar a pintar sozinho!

soluções que temos!
Cursos, Workshops,
ou Kit´s com
material de pintura!

20 a 25 de Junho
WORKSHOP DE PINTURA IMPRESSIONISTA AO AR LIVRE NO JARDIM BOTÂNICO
DA AJUDA

Na

Clique aqui para ver a
reportagem da CM Tv
referente a nossa
última iniciativa ao ar
livre que decorreu no
no largo do Carmo!

próxima semana de 20 a 25 o Atelier será
“transferido” para o exterior, mais concretamente para
o Jardim Botânico da Ajuda pelo que todos os alunos
serão convidados a pintar ao ar livre! Assim, as aulas
de aguarela e acrílico/óleo irão decorrer ao ar livre. Em
Portugal, o jardim botânico mais antigo é o da Ajuda. A
sua história remonta a 1755, depois do Terramoto de
Lisboa, em que o rei D. José I transferiu a sua corte,
dos arredores da capital, para a Ajuda. Este local foi
escolhido
por esta zona não ter sido afetada aquando Terramoto.
Este jardim do tipo italiano com dois níveis, é um oásis
no meio da cidade de Lisboa. O jardim inclui árvores
tropicais e uma das sebes de buxo dentro das maiores
da Europa, com cerca de 2 km de cumprimento,
desenhando diversos desenhos geométricos em volta
de canteiros de flores….
- Custo deste Workshop 75 Euros (1 dia e incluí materiais)
- Gratuito para alunos (exclui materiais)
- Clique aqui para mais detalhes
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10 de Julho - 10:30H - Workshop CCB
WORKSHOP - DESCUBRA O SEGREDO DAS OBRAS DOS GRANDES MESTRES
ATRAVÉS DA PERSPECTIVA DE UM ARTISTA PLÁSTICO

Trata-se de uma visita com o objetivo de
CALOUSTE
GULBENKIEN
foi um amante da arte
que reuniu obras que
vão desde os Mestres
primitivos à pintura

- Custo deste Workshop 15€ (gratuito para alunos)
- Limitado a um máximo de 20 participantes
- Clique aqui para mais detalhes

aumentar o conhecimento dos novos
alunos do Atelier. Mais do que uma
tradicional visita guiada
à colecção
Berardo no CCB, este workshop interativo
visa desvendar aos participantes os vários
segredos subjacentes à criação das obras!
De que modo o artista utilizou os
materiais? Qual o processo criativo? Quais
as motivações e qual o racional estético?

impressionista. Figuram
na coleção obras de
Rubens, van Dyck,
Rembrandt, Renoir,

Manet,, Degas, Claude
Monet entre outros...

24 de Julho - 10:30H - Workshop Calouste Gulbenkian
WORKSHOP - DESCUBRA O SEGREDO DAS OBRAS DOS GRANDES MESTRES
ATRAVÉS DA PERSPECTIVA DE UM ARTISTA PLÁSTICO

Venha conheçer e analisar na qualidade de artista os
pintores: Rembrandt, Monet, Rubens, Turner, entre
outros… que fazem parte da fantástica coleção do
Museu Gulbenkian! Trata-se da primeira visita que o
atelier promove a este museu… sempre com o objectivo
de aumentar o conhecimento dos seus alunos!
Custo deste Workshop 15€ (gratuito para alunos) Limitado a um máximo de 20 participantes Clique aqui para mais detalhes -

10 E 11 DE SETEMBRO — CASTELO DE PORTALEGRE
MUSEU DA
TAPECARIA DE
PORTALEGRE
A Tapeçaria mural de
Portalegre é uma obra
de arte original.
Utilizando uma técnica
totalmente manual,
tem como ponto de
partida um original de
pintores conhecidos,
portugueses ou

VI EXPOSIÇÃO DOS ALUNOS DO ATELIER INTERNACIONAL DE BELAS ARTES
“UM OLHAR PELO ALENTEJO” NA GALERIA DO CASTELO DE PORTALEGRE
Após o sucesso das exposições anteriores, os Alunos do
Atelier Internacional de Belas Artes têm agora um novo
desafio! A próxima exposição irá realizar-se no coração de
Portalegre, na Galeria do Castelo, a convite da Câmara
Municipal– Será sobre o tema “Um olhar pelo
Alentejo”. E a interpretação é livre bem como a
técnica e execução.
Estamos todos ansiosos para ver os óleos, acrílicos e
aguarelas... A exposição estará integrada na festa
regional de Portalegre, a festa das Cebolas!
Aguardem pelas surpresas!... o atelier está a
organizar um fim de semana divertido e com
condições muito especiais para os artistas…

estrangeiros.
- Oportunamente o Atelier enviará todos os detalhes!
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18, 20 e 23 de Julho e 22, 24 e 27 de Agosto

às câmaras

WORKSHOP DE FOTOGRAFIA

fotográficas,

Nos

transformou o ato de

Rua Tristão Vaz, 15 C Restelo 1400-350 Lisboa

próximos meses de Julho e Agosto o Atelier irá promover um workshop de fotografia em
parceria com o fotógrafo João Sá Leão.

fotografar em algo
Este workshop teórico-prático procura dar a
conhecer aos participantes não só as capacidades
reais das suas máquinas fotográficas mas também
os conceitos básicos e fundamentais da técnica
fotográfica, o que lhes permitirá evoluir e criar
fotografias incríveis.

simples e banal, hoje
somos todos
fotógrafos e temos
sempre
uma máquina

As artes estão todas interligadas sendo esta mais
uma oportunidade para os alunos do atelier
desenvolverem os seus conhecimentos!

fotográfica à mão.
Num qualquer evento
são quase mais os
fotógrafos que os
protagonistas. Passou

a haver a tendência de
fotografar sem ver,
sem olhar pois já não
existe o dispendioso
processo de revelação
e impressão, basta um
click e já está, não
precisamos de pensar,
de construir a
fotografia. Na era do
analógico, tal como na

era digital, uma boa
fotografia depende
não só da nossa visão
e criatividade
enquanto fotógrafos,
mas também do

PROGRAMA (resumido)
Sessão 1 (teórico-prático) 15:00H às 18:00H ATELIER
 Apresentação do curso; Fotografia e as suas vertentes;
 A máquina fotográfica e as Objetivas; Sensor;
 Fotómetro, Acessórios/equipamentos, Ficheiros RAW vs.
JPEG, Balanço de brancos; tipos de focagem;
 Modo de exposição P (autoexposure programe);
 Balanço de brancos e tipos de focagem;
 Exploração dos diferentes tipos de medição (fotómetro);
Sessão 2 (teórico-prático) 15:00H às 18:00H ATELIER
 Exposição: Abertura do Diafragma; Velocidade;
 Sensibilidade (ISO); Lei da reciprocidade;
 Compensação da exposição;
 Exploração dos diferentes fatores que influenciam a profundidade de campo: abertura de diafragma, distância ao
objeto focado e distância focal das objetivas;
 Exploração do tempo de exposição e da sua relação com o
aspeto do movimento na fotografia, “panning” entre outros;
 Exploração da sensibilidade e da sua relação com o tempo de exposição, e com o ruído digital.
Sessão 3 (teórico-prático) 15:00H às 18:00H JARDIM + ATELIER
 Aplicação dos conhecimentos adquiridos nas sessões anteriores através de exercícios práticos
no exterior e posterior análise das fotografias
feitas nas seções práticas.

domínio técnico da
fotografia, sendo
imprescindível a
prática constante.[…]”
João Sá Leão

Formador: João Sá Leão Mínimo: 6 participantes Os formandos deverão levar as suas próprias câmaras
fotográficas (reflex ou compactas) Duração Total: 9 horas (3h p/dia) — (15:00h às 18:00h) O valor deste Workshop de Fotografia é de 100€ (75€ para os alunos do atelier) Clique aqui para saber mais detalhes -
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ACONTECIMENTOS

V EXPOSIÇÃO DOS ALUNOS DO ATELIER INTERNACIONAL DE BELAS ARTES
“LISBOA EM PERSPECTIVA”

A
“Lisboa em

última exposição dos nossos alunos foi um verdadeiro sucesso com 5 quadros vendidos!!!
O acontecimento inaugurado no passado dia 2 de
Março no Espaço Cultural Santa Catarina em Lis-

perpectiva”
foi a maior exposição do
Atelier Internacional de
Belas Artes que contou
com mais de 50 obras
de diferentes
participantes! Também
foi a primeira vez que os
alunos de agurela se
juntaram às exposições!

boa foi um verdadeiro sucesso tendo contado
com mais de 200 visitantes, música e muita
animação!
Nesta exposição o visitante poderia contemplar
vários trabalhos com técnicas, execuções, ritmos
e estilos diferentes! Desde o iniciados aos mais
avançados já com estilos e ideias próprias! Pela primeira vez a exposição com os nossos fantásticos aguarelistas!
Clique aqui para ver todos os detalhes!

EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL DE CARRUÇO “MOMENTOS” NA GALERIA DE SÃO
SEBASTIÃO EM PORTALEGRE

No

Na exposição
“Momentos” Carruço
apresentou a sua

pintura moral
“Portalegre”
Veja aqui mais detalhes!

passado dia 12 de Março a
exposição "momentos" de Carruço
foi inaugurada na Galeria de S. Sebastião em Portalegre.
Foi uma oportunidade para o artista
se aproximar desta fabulosa comunidade e dar a conhecer a sua obra.
m obrigado muito especial à equipa
da Câmara Municipal de Portalegre,
à Escola da Sociedade Musical
Euterpe e a todos os visitantes e
apoio!

Clique aqui para ver todos os detalhes!

amigos pela presença e

EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL DE CARRUÇO “A ARTE NA COMUNICAÇÃO” NA GALERIA
ESPAÇO PT DA FUNDAÇÃO PORTUGAL TELECOM

No passado dia

31 de Maio inaugurouse a exposição individual "A arte na comunicação" de Carruço no Espaço PT, onde o
artista teve a oportunidade de apresentar
a sua abordagem do tema através das
várias formas e comunicar como a música,
a dança entre outras.
Nesta exposição Carruço apresentou a
sua primeira instalação “Early years” (à
esquerda). A exposição encontra-se ainda
patente e poderá ser visitada até ao
próximo dia 24 de Junho.

Clique aqui para ver todos os detalhes!

