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INICIADOS (dos 6 aos 9 anos)
datas
novembro a junho
frequência
1 vez/semana
duração
90 minutos
horário
a definir
n.º total de horas
48 horas
inscrição *
20€
mensalidade **
40€
Iniciação às técnicas de desenho, pintura, colagem e recortes, entre
outras técnicas de expressão criativa. Nesta aula os alunos terão
contacto com materiais variados para explorarem de forma livre.
ELEMENTAR (dos 10 aos 11 anos)
datas
novembro a junho
frequência
1 vez/semana
duração
120 minutos
horário
a definir
n.º total de horas
64 horas
inscrição *
20€
mensalidade **
50€
Desenvolvimento de capacidades visuais e manuais no âmbito do
pensamento de soluções criativas. Os alunos serão confrontados
com várias propostas para melhorar a sua capacidade de pensar
o mundo que os rodeia, aprendendo a explorar novas técnicas.
INTERMÉDIO (dos 12 aos 14 anos)
datas
novembro a junho
frequência
1 vez/semana
duração
120 minutos
horário
a definir
n.º total de horas
64 horas
inscrição *
20€
mensalidade **
50€
Iniciação aos processos artísticos para a criação de corpo de
trabalho único e original que, através do acompanhamento necessário,
revele a identidade artística de cada aluno. Estimular a imaginação e a
criatividade através do contacto com outros artistas e ainda a partilha
de dúvidas e resultados.

AVANÇADO (dos 15 aos 17 anos)
novembro a junho
datas
1 vez/semana
frequência
120 minutos
duração
a definir
horário
64 horas
n.º total de horas
20€
inscrição *
60€
mensalidade **
Aquisição de conhecimentos sobre as várias técnicas artísticas e
preparação para o Ensino Superior em áreas criativas. As aulas serão
dinâmicas pela diversidade de propostas e soluções que os alunos
terão de encontrar para os desafios colocados.
SÉNIOR
datas
novembro a junho
frequência
1 vez/semana
duração
120 minutos
horário
a definir
n.º total de horas
64 horas
inscrição *
20€
mensalidade **
60€
Desenvolvimento de técnicas de desenho e pintura, entre
outras técnicas de expressão plástica. Os alunos vão contactar
com materiais teórico-práticos, com foco na prática artística
contemporânea, revelando novas formas de pensar e representar.

Número máximo de alunos por curso: 10
* A inscrição é gratuita para Amigos do Lugar do Desenho —
Fundação Júlio Resende com anuidade em dia.
** A mensalidade não inclui os materiais.

As Academias Criativas Júlio Resende consistem num projeto
de formação contínua em diversas áreas artísticas, para todas as
idades, com data de início prevista para o mês de novembro (2019).
Assumindo como ponto de partida as Artes Plásticas, o Lugar do
Desenho abre pré-inscrições para o curso de Práticas Artísticas
em horário ainda a definir. De salientar a intenção de incluir,
futuramente, nas Academias Criativas Júlio Resende, outras
formas de arte, nomeadamente a Música e a Dança.
ORIENTAÇÃO
Luísa Abreu (Amarante, 1988) é artista. Vive e trabalha no Porto.
Licenciada em 2011 pela FBAUP em Artes Plásticas (Multimédia)
e Mestre em Artes Plásticas pela ESAD.CR, é representada pela
galeria SALA 117, no Porto. Desenvolve, desde 2014, o projeto do
Serviço Educativo da Fundação Júlio Resende. Integra o coletivo
Rua do Sol e gere a Galeria do Sol, no Porto, onde desenvolve
um projeto curatorial independente.
Tem realizado diversas exposições e residências artísticas em
Portugal e no estrangeiro. Destacam-se, em 2019, as exposições
A Política das Imagens, Mupy Gallery/Maus Hábitos (Guimarães),
Problemáticas do Lugar, Silo Espaço Cultural (Porto), I Will Take
the Risk, Tomaz Hipólito Studio (Lisboa), O Caminho que Corre
pelo Silêncio, Espaço Mira (Porto) e ainda a residência artística
ENCONTRARTE ’19 (Amares). Em 2016 foi seleccionada para
o Jovens Criadores do Clube Português de Artes e Ideias.

A criação do Lugar do Desenho — Fundação Júlio Resende foi um
dos principais projetos a que o pintor se dedicou a partir da década
final do século XX e que foi constituído em 1993.
A inauguração das suas instalações ocorreu a 23 de outubro de 1997
em Gondomar. Instituição privada, reconhecida de Utilidade Pública,
dedica-se à preservação e à divulgação do acervo de desenhos de
Júlio Resende que é composto por mais de duas mil e quinhentas
obras que o pintor reuniu ao longo da sua carreira.
A Fundação Júlio Resende organiza diversas atividades, tais como
concertos, conferências, cursos, workshops, serviço educativo
e encontros nos domínios que se propõe estudar. A realização
de visitas guiadas e de outras ações de cariz cultural completam
o conjunto de atividades que a instituição promove.
JÚLIO RESENDE (1917 | 2011)
Natural do Porto, é autor de uma obra de pintura vastíssima,
desenvolvida entre os anos 30 do século XX e a primeira década do
século XXI. Concluiu a formação em Pintura, no ano de 1945, na Escola
de Belas Artes do Porto, onde seria docente entre 1958 e 1987. Ao longo
da sua carreira, foi distinguido com relevantes prémios. Realizou obra
pública com trabalhos executados em técnicas que vão da cerâmica
ao fresco, do vitral à tapeçaria, que se encontram em espaços do
norte a sul de Portugal. Em 1947 instala-se em Paris. Viajou por França,
Bélgica, Holanda, Inglaterra e Itália. Nos anos de 1949/50 foi professor
na pequena escola de cerâmica em Viana do Alentejo, período em
que privou com o escritor Vergílio Ferreira. Nos anos 50 promoveu
as Missões Internacionais de Arte.
Em 1970 seria responsável pela orientação estética do Espetáculo de
Portugal na “Exposição Mundial de Osaka”, momento relevante da sua
presença no estrangeiro. Nos anos 90, reforça a relação com os países
de língua portuguesa, promovendo diversas estadias artísticas em
Moçambique, Cabo Verde e Goa.
Faleceu aos 93 anos de idade, a 21 de setembro de 2011, na sua casa
em Valbom, Gondomar.
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HORÁRIO DE VISITA
Segunda a Sexta
09:30 — 12:30 | 14:30 — 18:30
Sábado
14:30 — 17:30
Encerra aos domingos, feríados,
carnaval, fim de semana e segunda
de Páscoa, 24 e 31 de dezembro
e mês de agosto.
HORÁRIO DE EXPEDIENTE
Segunda a Sexta
09:00 — 12:30 | 14:30 — 18:30
HORÁRIO DE VISITA
CASA-ATELIER
Abre ao público por marcação
dentro do seguinte horário:
Segunda a Sexta
09:30 — 12:00 | 14:30 — 17:00
Sábado
14:30 — 17:00
Encerra aquando do Lugar do
Desenho e em dias de eventos
na Fundação.
CONTACTOS
Rua Pintor Júlio Resende, 105
4420–534 Valbom Gondomar
224 649 061/2
www.lugardodesenho.org
visitas@lugardodesenho.org
info@lugardodesenho.org
REDES SOCIAIS
facebook.com/lugardodesenho

