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6 anos +

1.
Entro na exposição e reparo no título
A Prototype: Um Protótipo.
O termo protótipo é usado para referir
o primeiro dispositivo que se cria de algo
e que serve como modelo para fabricar
outros.
2.
Talvez esta exposição seja apenas de
protótipos.
As obras mesmo que pareçam terminadas,
podem sempre servir de modelo de
criação para uma obra nova, tornando-se
assim num protótipo.

Footnote 15: A Prototype
Ana Cardoso, Union Gaucha Productions (Karin Schneider,
Nicolás Guagnini), Eileen Quinlan, Jorge Pinheiro, Igor Krenz,
Józef Robakowski, Monika Sosnowska, Tomás Cunha Ferreira
curadoria / curated by: Barbara Piwowarska

3.
Encontramos aqui obras terminadas
e obras por terminar.
Contribui e ajuda a criar novas obras.
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4.
Segue os passos que estão na parte de trás
da folha e diverte-te a descobrir
mais sobre o trabalho de todos estes artistas.

1. Recorta o quadrado
pelo picotado e depois
dobra todos os cantos até
o centro do papel.

6. Dobra agora o papel
ao meio, vertical
e horizontalmente.

Que formas geométricas
encontras nas obras
da artista Ana Cardoso?

2. Neste momento o teu papel
deve parecer-se com:

Como se chamam os
autores dos vídeos?

Cria a tua obra com
os triângulos coloridos
que estão na entrada
da galeria.

Que materiais encontro
na instalação do artista
Tomás Cunha Ferreira?

Quantas obras estão
expostas na parede?

Identiﬁca o
protótipo na obra
de Monika Sosnowska.

5. Neste momento o teu
papel deverá parecer-se
com algo assim:

7. Insere os dedos indicador
e polegar por baixo/dentro
das abas laterais.
3. Vira o teu papel de forma
a que as dobras que ﬁzeste
ﬁquem voltadas para baixo.

8. Eis o resultado ﬁnal.

4. Tal como no passo 2,
dobra todos os cantos
para o centro do papel.

Olhando para as
polaroids, distingue as
que têm tons quentes
e tons frios.

Por quantos rectângulos
é formada a peça do
artista Jorge Pinheiro?

