
Curso prático on-line com a artista Carla Rebelo - criação artística a partir do

lugar, real ou imaginário. 

- Datas: 10, 17, 24 de Fevereiro e 3 e 13 (sábado) Março 

- Horário: 18h/19:30h - (1:30h cada aula) 

- Apresentação/exposição presencial ou on-line dia 13 Março (Sábado) 11h na Rama.

- Propina: 75 euros

Programa:

 

Proposta de criação a desenvolver com os participantes partindo do lugar:  

 

1. Escolha do lugar; 

2. recolha de elementos sobre/do ou no lugar: tirar fotos, registar sons, 

registos desenhados, recolher elementos com plantas, pedras, etc. 

(conforme os projectos); 

3. pensar em temas a trabalhar ancoradas já em pesquisas e ou conceitos 

trabalhados pelo aluno por exemplo: elementos da natureza - árvores, 

uma planta local, um fenómeno da Natureza; histórias ou lendas locais; 

conhecer alguém que ali viva e explorar a relação dessa pessoa com o 

local; um ponto de vista especial na paisagem; um caminho …;

4. decidir onde vai instalar a peça no local real, na Maceira ou num lugar 

imaginado; 



5. pensar em criar uma peça ou conjunto de peças; “arquitectar” a ideia, 

esboçar; 

6. escrever sobre o que se quer criar e porquê - ligações a cores, formas, 

sentidos, metáforas ou simbologia;

7. construir a peça - podem ser desenhos, uma pintura, uma escultura, uma 

instalação, uma intervenção na paisagem ou performance, uma peça 

sonora etc. que melhor traduza a ideia mas que leve em conta o lugar 

onde vai ser instalada; 

8. Instalação da peça no lugar real ou imaginado;

9. Apresentação 

 

Estruturação do curso pelas 5 sessões: 

 

Online: 

 

1- Apresentação da proposta e metodologia de trabalho - apresentação dos alunos e 

ideias que trabalham na sua prática artística ou que lhes interessa trabalhar;

2- Mostra, pelos alunos, das recolhas feitas no lugar e as ideias desenvolvidas a partir 

daí. Esta aula pressupõe uma visita ao local, se este for real, para a recolha de 

elementos feita individualmente, ou por outros processos de definição do lugar se este

for imaginado; 

3- Acompanhamento dos projectos  - entrega da parte escrita 

4- Acompanhamento da construção das peças 

 

Apresentação final presencial ou online: 

5- Instalação e apresentação das peças no lugar. Discussão coletiva dos resultados, 

presencial ou online 


