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NOVIDADES & ACONTECIMENTOS
EXPOSIÇÃO DE PINTURA “ LX PAINTING”

AS MULHERES DE ARGEL

de Picasso tornou-se no
passado dia 11 de Maio
na tela mais cara
alguma vez vendida em
leilão, ao ser
arrematada por 161
milhões de euros.

No passado dia 13 de Dezembro foi inaugurada no Carmo Hotel a II Exposição dos Alunos do Atelier de Belas
Artes intitulada “LX Painting”.
A inauguração foi um sucesso tendo contado com mais
de 150 visitantes! Guitarra portuguesa e muita animação
marcaram o ritmo de mais uma exposição neste espaço
que já nos é muito familiar e sempre acolhedor! Nesta
exposição os visitantes tiveram oportunidade de apreciar
várias interpretações sobre Lisboa. Entre paisagens, objetos e simbologia representativa da cidade de
Lisboa, os artistas apresentaram trabalhos com técnicas e
execuções bastante diferentes criativas!
Parabéns a todos pela qualidade e Sucesso dos trabalhos
apresentados na exposição!
Parabéns redobrados aos alunos Dalila Soares, Manuela
Morais e Pedro Queirós pelos quadros vendidos!
Clique aqui para ver a reportagem!

III EXPOSIÇÃO DE PINTURA ”MEMÓRIAS COM COR”

No passado dia 6 de Fevereiro o Palácio da IndependênO HOMEM A APONTAR
de Giacometti é agora a
escultura mais cara a
ser vendida num leilão
por 126,6 milhões de
euros

DALÍ ESCREVEU AS
SUAS MEMÓRIAS AOS

37 ANOS!
"Normalmente os
escritores começam a
escrever as suas
memórias depois de
viver a sua vida, mas,
com o meu vício de fazer
tudo diferente, achei
que era mais inteligente
começar a escrever as
minhas memórias e vivê-

las depois!”

cia recebeu o Atelier Belas Artes com a III Exposição de
Pintura dos alunos intitulada “Memórias com Cor”! Tratou-se de um evento muito especial atento à circunstância histórica que
remete para as
comemorações
dos “200 anos
do Reino Unido
de Portugal, Brasil e Algarves”!
Entre
índios,
onças, caravelas e paisagens os nossos alunos fizeram
pinturas fantásticas pelo que um enorme parabéns para
todos! Os nossos agradecimentos ao Dr. Fernando e Dra.
Madalena Larcher por todo o apoio nesta iniciativa!
Clique aqui para ver todas as pinturas e detalhes!

ATELIER INTERNACIONAL DE BELAS ARTES APOIA FUNDAÇÃO VOX POPULI

No passado dia 29 e 30 de Março o Atelier realizou um Workshop para crianças no espaço
“Cantinho das mãos” com o objetivo de pintar a “Primavera em Telheiras”!
A Fundação Vox Populi tem como Missão aprofundar e
divulgar de modo significativo o conhecimento para o
desenvolvimento social e económico português.
Desenvolve a sua atividade essencialmente em
questões sociais, culturais, ambientais e económicas
fundamentais na vida das populações, fato que alinha
a 100% com os princípios do nosso Atelier!
Obrigado à equipa da Fundação pela oportunidade e a
todos os pequenos artistas pelas duas tardes
fantásticas!

Clique aqui para ver todas as pinturas!
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PRÓXIMOS EVENTOS
1 a 6 de Junho - “Almeida com Chapéu”

WORKSHOP DE PINTURA AO AR LIVRE PARA 100 CRIANÇAS EM ALMEIDA

Convidados

Tenho opinião,

e patrocinados pela
fundaçao Vox Populi o Atelier
Internacional de Belas Artes irá estar em
Almeida durante a primeira semana de
Junho, integrando a “Festa do Chapéu” e
desenvolvendo worshops de pintura ao ar
livre para as crianças do concelho. Um
total de 100 crianças!

Cuido o futuro!

O Atelier utiliza
materiais Talens nas
suas iniciativas!

Trata-se de uma excelente oportunidade para as
crianças do concelho realizarem uma experiência única!
Terminará com uma Exposição de todos os trabalhos em
vários espaços da Vila, e será inaugurada no dia 6 pelas
18:30h!
Venham visitar-nos à festa do chapéu em Almeida e
visitem a promissora Exposição !
“[…] Da matéria

foram criadas
formas, nasceram
esculturas e a pulsão
das mãos ficaram
vincadas na
superfície do
mármore.”
Rogério Timóteo

CCB
Este workshop foi

concebido para os que
querem aumentar os
seus conhecimentos
sobre uma obra de
arte. Nele serão
interpretadas as várias
obras residentes na

13 de Junho - 10:30H
WORKSHOP — CONHEÇA O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA
VISITA AO ATELIER DO ESCULTOR ROGÉRIO TIMÓTEO

Localizado em Sintra, encontra-se um sitio mágico e inspirador:

o
atelier do escultor Rogério Timóteo — um dos nomes mais
proeminentes da escultura contemporânea!
Este amigo do atelier, concedeu-nos uma manhã para estar
connosco no seu atelier e de nos
mostar todo o processo criativo
inerente ao nascimento de uma
escultura! Trata-se de uma viagem
verdadeiramente inspiradora e
enrriquecedora para quem sempre desejou conheçer o lado
tridimensional das artes: a escultura!
- Gratuito para alunos (possibilidade de levar um acompanhante)
- Clique aqui para saber mais sobre o escultor Rogério Timóteo

5 de Julho - 10:30H (05 Julho e 23 de Agosto)
WORKSHOP - DESCUBRA OS SEGREDOS DAS OBRAS DOS GRANDES MESTRES
ATRAVÉS DA PERSPECTIVA DE UM ARTISTA
PLÁSTICO!

coleção Berardo no
Centro Cultural de
Belém e serão também
reveladas respostas
para muitas questões!

- Custo deste Workshop 25 Euros
- Gratuito para alunos
- Clique aqui para mais detalhes

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 suas motivações e qual o racional estético?
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SUMMER KID´S
PAINTING
A pintura em acrílico
consiste numa
excelente solução
para começar a pintar
uma vez que requer
menos
conhecimentos do
que a técnica da
pintura a óleo. Por
outro lado o acrílico
possui um odor menos
intenso e seca
rapidamente
(evaporação) o que se
traduz em várias

PRÓXIMOS EVENTOS

MAIO DE 2015

3 e 17 de Julho
WORKSHOP DE PINTURA CUBISTA A ACRÍLICO — SUMMER KID´S PAINTING

Nos

próximos dias 3 e 17 de Julho o
Atelier realizá novamente workshops de
pintura para crianças e adolescentes que
gostem de pintar!
Este workshop foi desenvolvido para as
crianças e adolescentes 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. No final deste
workshop de pintura o participante ficará
com as noções básicas da técnica da
pintura em acrílico e respectivos materiais.
Ficará a saber como construir uma pintura
de forma estruturada - permitindo-lhe
começar a pintar sozinho!

vantagens nesta

iniciação pela pintura.

Máximo de 8 participantes Incluí material (tela, tintas, etc) Duração: 1 dia (total de 6h (9:30h às 16:30h com 1h de almoço) Almoço (piquenique McDonald's) incluido No final do workshop será entregue a cada participante a pintura realizada O valor do Workshop de Pintura é 50€ Clique aqui para saber mais detalhes -

Na

WORKSHOP DE

- Ex de pintura: “Natureza morta com viola”
de Pablo Picasso

PINTURA AO AR LIVRE
Luz, movimento,
pinceladas soltas,

perspectiva cubista, o pintor cubista tenta
representar os objetos em três dimensões, numa
superfície plana, sob formas geométricas e com o
predomínio de linhas retas. Não representa, mas
sugere a estrutura dos corpos ou objetos. Representaos como se movimentassem em torno deles, vendo-os
sob todos os ângulos visuais, por cima e por baixo,
percebendo todos os planos e volumes. Para nós, e na
prática, esta técnica revela-se muito útil quando
estamos a desenhar o nosso esboço! Mas existem
outros segredos na técnica cubista de Picasso! Vem
descobri-los!

reflexos cromáticos da

8 a 11 de Julho

natureza! Neste estilo

WORKSHOP DE PINTURA IMPRESSIONISTA AO AR LIVRE “CHAFARIZ DO CARMO”

de pintura, em que o
Sol é o mestre, só faz
sentido que o exterior
seja o nosso atelier!

Na primeira semana de Julho o Atelier será
“transferido” para o exterior pelo que todos os alunos
serão convidados a pintar ao ar livre! Localizada no
Largo do Carmo a esplanada Maria do Carmo (parte
integrante do Lisboa Carmo Hotel) proporciona uma
perspectiva única para contemplar o Chafariz do
Carmo! E foi à luz dessa oportunidade que o Atelier
Internacional de Belas Artes preparou este workshop
em parceria com o LCH. No estilo de pintura
impressionista o artista procura captar as impressões
de luz que serão refletidas pelas figuras! Por essa
razão, as figuras nunca possuem contornos nítidos e
raramente conseguimos identificar uma linha!

Custo deste Workshop 75 Euros Gratuito para alunos (exclui materiais) Clique aqui para mais detalhes -
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19 de Setembro - 18:30H
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INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO SOLIDÁRIA “GOLFE & PAISAGEM”
IV EXPOSIÇÃO DOS ALUNOS DO ATELIER INTERNACIONAL DE BELAS ARTES

Após o sucesso das Exposições anteriores, os Alunos do Atelier Internacional de
Belas Artes têm agora um novo desafio!
O Golf & CoutryClub na Quinta do Perú
irá receber o Atelier belas Artes e os seus
alunos irão pintar sobre o tema “Golf &
Paisagem”.
E o mais importante é que a venda dos
quadros irá reverter para a iniciativa do
nosso amigo, inspirador e colega Pedro
Queirós “ajudar o Nepal”!
Estamos todos muito expectantes para
ver os novos trabalhos!!!

Queridos Rui e Sofia e
alunos do Atelier
Internacional de
Belas Artes. No
passado dia 25 de
Abril fui apanhado em
ano terramoto do
Nepal. A tragédia

- Em breve o atelier divulgará todos os detalhes.

O VALOR DAS VENDAS REVERTERÁ PARA AJUDAR O NEPAL ATRAVÉS DO NOSSO
QUERIDO ALUNO E AMIGO PEDRO QUEIRÓS!

humana derivada
desta catástrofe é
imensa. Milhões de
desalojados e
pessoas esfomeadas.
Eu e meu amigo
Lourenço não
conseguimos virar as
costas. Ficamos para
ajudar. E precisamos
que toda a gente nos

ajude a ajudar.
Divulguem a nossa
causa. Obrigado
Portugal, nós também
somos Nepal!
P.s. - muitas saudades
vossas. Boas pinturas
para todos.
Pedro Queirós

- Se quer ajudar já clique aqui para saber mais detalhes!
- Siga o Pedro no Facebook!

24 de Setembro - 18:30H
INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL “OFÍCIOS” DE CARRUÇO
CNAP GALERIA DE ARTE — TELHEIRAS
[…] Exercer um ofício,
uma ciência ou uma arte
é muito mais do que receber uma retribuição –
uma vez que é no seu
exercício que o homem se
conhece, se desenvolve e
se define!
Apenas quando for coerente com a sua natureza, o homem
conseguirá construir um sentido para o mundo em que vive.
- Em breve o atelier divulgará mais detalhes.

Carruço

