Desenhos da Vida
Exposição de Desenho
21 de fevereiro a 19 de abril 2020
Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior / Núcleo da Real Fábrica Veiga
Inauguração: 21 de fevereiro às 17h00
Organização Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior e Projecto Pontes.
Mapas - Desenhos da Vida
“Mapas – Desenhos da Vida” é um projecto que compreende a investigação, a selecção e recolha das
memórias das pessoas seniores.
Procura promover sessões de Desenho no sentido de estimular nos participantes a activação da memória de
uma geração que nunca se exprimiu através do desenho, tornando presente um património imaterial
esquecido e que através do desenho se expõe na sua autenticidade.
O Projecto Pontes e o Museu de Lanifícios da UBI convidam a visitar os arquivos dos Desenhos da Vida.
O Projecto
O projecto artístico do Projecto Pontes teve início em 2008 em Vila Franca das Naves, com a autoria e
acompanhamento de Maria Lino e de Carlos Fernandes.
O projecto retomou em 2017 e pretende organizar e documentar sessões de desenho contínuas que possam
vir a constituir um levantamento etnográfico de populações de diferentes regiões.
No conjunto de participantes maioritariamente de idade avançada, as pessoas são chamadas a desenhar de
memória, lembranças de histórias, objectos, ambientes vividos.
Estão em Exposição as sessões da freguesia de Caria, Município de Belmonte, e da freguesia de Vila Franca das
Naves e Feital.
.
Filmes
Filme - 2017
"Desenhos da Vida, Caria", por Ana Rodrigues
https://youtu.be/dkFtkhUNnMs
Filme - 2009
"Desenhos da Vida, O Desenho como Documento Etnográfico", por Carlos Fernandes
https://youtu.be/8zm-fVlaHY4
..
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