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1 OBRA X 1 DESENHO 

Semana 1 | 19 fevereiro | LISTA DE COMPRAS VISUAL 

 

Reúne 3 a 5 itens que comprarás uma vez mais na próxima ida ao supermercado (do pacote de 

arroz à penca, do champô ao detergente, escolhe os que que te apetecer). Acrescenta ainda 3 

folhas de papel e riscadores a teu gosto. 

Agora desenha cada um deles seguindo as instruções: 

- Na folha 1 desenha os contornos dos vários itens. 

- Na folha 2 desenha uma vez mais os contornos dos vários itens; preenche de seguida o seu 

interior com os materiais que entenderes - (marcadores, guaches, aguarelas...). 

- Procura uma fonte de luz que crie a sombra dos teus itens sobre a folha 3. Utiliza um 

riscador para captar as várias sombras em desenho. 

- No final sobrepõe as três folhas numa janela; observa a composição que resultou da 

justaposição das tuas fases de desenho. 

 

Conceção: Ana Maçã 

Palavras-chave: figura, desenho, composição, processo  

 

Este exercício foi baseado na obra Sombra projectada de uma mala (1966) da artista Lourdes 

Castro (Portugal, 1930), que se pode encontrar na Coleção Norlinda e José Lima. 

 

 

Lourdes Castro. Sombra projectada de uma mala (1966) © André Rocha 

 

 

http://centrodearteoliva.pt/colecao/colecao-de-arte-contemporanea-norlinda-e-jose-lima/


 

 

 

 

1 OBRA X 1 FILME 

Semana 2 | 26 fevereiro | QUANDO ESTIVERES A... 

 

Nestes dias mais caseiros reparei que a água tem sido um dos elementos que mais se encontra 

presente no meu dia-a-dia. 

E convosco? Já repararam? 

Desde o lavar constante das mãos às tarefas diárias, este elemento parece estar agora, mais do 

que nunca, em todo o lado. 

De phones nos ouvidos ouve e lê com atenção o que se encontra no ficheiro de vídeo que 

preparei e durante os próximos dias: 

1. Pensa nas tuas ações e em como manipulas a água no teu quotidiano; 

2. Concretiza as ações propostas no vídeo; 

3. Grava com um telemóvel as tuas ações e cria uma pequena coleção desses momentos; 

4. Usa a imaginação e dá continuidade às tuas próprias ações. 

 

... CONTA UM SEGREDO. 

 

Conceção: Rebecca Moradalizadeh 

Palavras-chave: som; ação; corpo; dia-a-dia; rotina; tempo; emoção 

 

Este exercício foi pensado a partir da obra A Ferver, da Série Segredo (2+More), 2008, do artista 

Pedro Tudela (Portugal, 1952), que integra a Coleção Norlinda e José Lima. 

 

  

Pedro Tudela. A Ferver, da Série Segredo (2+More), 2008. Foto: cortesia do artista 



 

 

 

 

1 OBRA X 1 TEXTO 

Semana 3 | 5 de março | EM CASA DESCOBRI 

 

Era uma vez um homem que vivia nas palavras. Não as procurava, apareciam-lhe. Aos olhos, às 

vezes aos ouvidos, outras vezes quase o tropeçavam. Gostava muito delas - o homem - mas não 

as entendia. Eram apenas linhas. Querendo guardá-las a todas, colecionava numa 

página/caixa/grelha/trama/malha/pauta/rede - cada uma no lugar certo. Num movimento 

exaustivo, compulsivo, meditativo. Tramas deslizantes, quase desistentes. Pequenas, grandes, 

mais abertas ou mais fechadas, aquelas páginas/ caixas/ grelhas/ tramas/ malhas/ pautas/ redes 

- guarda-palavras - amontoadas, distantes, sozinhas, empoleiradas, umas gordas, outras 

magricelas, incompletas, trapalhonas, intermitentes ou barrigudas... Não eram letras, não, eram 

linhas. Uma escrita inscrita numa teia, em linhas ondulantes, ordenadas ou sem ordem. Palavras 

prisioneiras mais ou menos felizes, que se organizam, nas linhas que as prendem. Caderno de 

duas linhas - para uma caligrafia desenhada - ainda hoje tenho letra feia - qual pauta musical. 

 

 

Q U A N D O A C H A S Q U E S Ã O L E T R A S , L E M B R A - T E Q U E S Ã O L I N H A S | Q 

U A N D O A C H A S Q U E S Ã O L I N H A S , L E M B R A - T E Q U E S Ã O L E T R A S 

 

 

Em casa, por estes dias, tenho descoberto coisas 

Em casa tenho-me dedicado à escrita 

Em casa tenho-me dedicado às artes têxteis 

Descobri o Harald Stoffers com a Coleção Treger/Saint Silvestre. Coincidência. Não é que era 

mesmo isto que tenho andado a magicar e não sabia? 

Partilho. 

Precisamos de tecidos, tesouras, tintas, qualquer coisa que risque, papéis... 

Agora escrevo uma carta para alguém muito especial 

Agora escrevo a mesma carta mas sem deixar espaço entre as palavras 

Agora repito sobrepondo dois riscadores diferentes (caneta bic e lápis de cor, por exemplo) 

Agora corto um pequeno retângulo de tecido. Observo bem de perto 

Agora em papel, tento reproduzir o que vi só com linhas 

Agora em papel, tento reproduzir o que vi só com letras 

Agora rasgo o tecido e retiro alguns fio 

 



 

 

 

 

Agora emaranho-os 

Agora observo - Parece-me uma letra? Qual? 

Agora desenho essa letra repetidamente até criar um retângulo do tamanho do tecido inicial 

Agora observo um novo tecido 

Agora arranjo uma segunda pessoa muito especial 

Agora volto ao início 

 

Conceção: Angelina Nogueira 

 

Este exercício foi pensado a partir da obra Sem título (2009) do artista Harald Stoffers (Alemanha, 

1961), que integra a Coleção Treger/Saint Silvestre. 

 

 

Harald Stoffers. Sem título, 2009 © André Rocha 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 OBRA X 1 SOM 

Semana 4 | 12 de março | O QUE FAZ DE UM LAR UMA CASA? 

 

“O que faz de uma casa um lar?” 

O António Olaio fez a pergunta ao contrário, “O que faz deste lar uma casa?”; fez uma série de 

pinturas com esse título e compôs uma música homónima com o João Taborda que podem 

ouvir aqui. 

Observa a pintura, caminha por casa e descobre relações estranhas e disposições involuntárias 

entre objetos e entre objetos e pessoas. 

 

Conceção: Daniel Costa 

Palavras fechadura: casa, vida suspensa, objetos 

 

Este exercício foi pensado a partir da série de pinturas O que faz deste lar uma casa do artista 

António Olaio (Portugal, 1963), que integra a Coleção Norlinda e José Lima. 

 

 

António Olaio. What Makes a Home a House? #5, 2002 © Paulo Cunha Martins 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oBigmdZqofY


 

 

 

1 OBRA X 1 DESENHO 

Semana 5 | 19 de março 

 

Uma folha qualquer e um material que risque. Vais desenhar. 

Também podes escrever, às vezes não se sabe muito bem onde acaba uma e começa a outra. 

Abana o esqueleto. 

Pensa em alguém, talvez alguém que já não vês há algum tempo, um familiar, um amigo ou 

porque não, um animal ou ainda uma criatura de outra categoria qualquer. 

Não a deixes fugir da mente, começa a desenhar sem pensar em quê, apenas que esse alguém 

te está a guiar a mão. 

Faz isto até estranhares o desenho e disseres “que curioso desenho fez tal e tal”. 

Ah! Usa os dois lados da folha. 

 

Conceção: Daniel Costa 

 

Este exercício parte da obra Sem título (n.d.) de Madge Gill (Inglaterra, 1882-1961) que integra 

a Coleção Treger/Saint Silvestre. 

 

 

Madge Gill. Sem título, n.d. © André Rocha 

  



 

 

 

 

1 OBRA X 1 FILME 

Semana 6 | 26 de março 

 

Henri Michaux atravessou a ponte entre desenho e escrita vezes sem conta. Dos seus desenhos 

disse que o que lhe interessava era o movimento. Em 1963 colaborou com Eric Duvivier no 

filme “Images Du Monde Visionnaire”, que pode ser visto aqui. 

 

Sugestão: Daniel Costa 

 

Esta sugestão parte de um desenho de Henri Michaux (Bélgica, 1899 – França, 1984) da 

Coleção Norlinda e José Lima. 

 

 

Henri Michaux. Título desconhecido, n.d. [1960-1980] © Aníbal Lemos 

  

https://ubu.com/film/michaux_images.html


 

 

 

 

 

1 OBRA X 1 TEXTO 

Semana 7 | 2 de abril | E TU? CONSEGUES VER O QUE JÁ FOI? 

 

 

“Ver o que já foi e o que ainda não é: quando se consegue perceber que algo foi importante, 

mas que ainda não é pó. Interessa-me este estado intermédio. Interessam-me as cidades 

quando caem em desuso e ficam desabitadas. E os vestígios, aquilo que fica, as ruínas. 

... 

Há algo terrivelmente mortífero na fotografia, porque as coisas nunca mais serão como na 

fotografia. E essa capacidade terrível que a fotografia tem de para sempre congelar o momento 

está ligada à morte. A fotografia é a morte.” 

["Paulo Nozolino: o Fotógrafo das Imagens Difíceis", in Público, 12 de maio de 2013] 

Hoje, mais do que nos últimos tempos da nossa vida, temos tempo de olhar. Mas saberemos 

olhar? A ruína existe desde que a civilização nasceu há cerca de 5000 anos a.C. na região da 

Mesopotâmia, ou terá sido antes? Desde que o Homem anda por cá assistimos a fenómenos 

como a perda, a degradação. 

Associamos a palavra ruína à destruição ou abandono de monumentos ou edifícios. 

Nesta relação mais direta com a arquitetura consegues identificar ruínas à tua volta? E que 

histórias contam essas ruínas? 

 

Epígrafe  

 

A sala do castelo é deserta e espelhada. 

Tenho medo de Mim. Quem sou? De onde cheguei?... 

Aqui, tudo já foi... Em sombra estilizada, 

A cor morreu --- e até o ar é uma ruína... 

Vem de Outro tempo a luz que me ilumina --- 

Um som opaco me dilui em Rei...      

 

Mário de Sá-Carneiro 

 

 

Conceção: Susana Rodrigues 

Palavras-chave: ruína, vestígios, edifícios, fotografia, viagem 



 

 

 

 

 

Este exercício parte da obra Fim, da Série Macau (1999) de Paulo Nozolino (Portugal, 1955) 

pertencente à Coleção Norlinda e José Lima. 

 

 

Paulo Nozolino. Fim, da Série Macau, 1999 © André Rocha 

 

  

http://centrodearteoliva.pt/colecao/colecao-de-arte-contemporanea-norlinda-e-jose-lima/


 

 

 

1 OBRA X 1 SOM 

Semana 8 | 9 de abril 

 

A que soam as cores? 

Conseguem ouvir as notas profundas dos instrumentos de madeira, como os fagotes, com a cor 

violeta? 

Será que a cor amarela são os sons graves do baixo? 

E a cor azul clara? Poderá ser o som de uma flauta? 

E a cor laranja? Será o som vindo de um contrabaixo? 

E a cor verde, poderá ser antes o som amplo e calmo de um violino? 

Conseguem ouvir o tom forte dos trompetes da cor vermelha? 

Será que a cor preta se refere ao silêncio fúnebre, ou ao som do piano? 

Será então esta obra um concerto? Ou um monólogo de cores/sons, como o título sugere? 

Se para ti também as cores têm sentimentos, sensações ou sons, faz uma lista das principais 

cores e o que elas te transmitem. 

 

Conceção: Susana Rodrigues 

Palavras-chave: cores, sons, instrumentos, sensações 

 

Este exercício parte da obra Monologic (2010) de Ana Cardoso (Portugal, 1978). A obra integra 

atualmente a exposição RED LIGHT: Sexualidade e Representação na Coleção Norlinda e José 

Lima.   

 

 

Ana Cardoso. Monologic, 2010 © Blues Photography Studio. Cortesia: Galeria Nuno Centeno 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1t1He-BnXGc

