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Quinta Magnolia - Centro Cultural

Serviço Educativo

lnformação às escolas da RAM - Ano letivo 202112022

(atualização programática - abril a junho/30 período)

A oferta expositiva da Quinta Magnolia - Centro Cultural para os proximos três meses contempla as
seguintes exposições:
A ilha do lmperador, exposição dedicada ao lmperador e Beato Carlos da Austria, por ocasião do
centenário do falecimento deste, nas salas do piso 1, para ver em abril e maio. lntegrada nesta exposiçã0,
Carla Cabral apresenta lnterlúdio na sala da lareira.
silent Frames de Pedro clode nas salas do piso 0, para ver de abril, até o fim de junho,

A exposiçã0, A llha do lmperador documenta e evoca a passagem do lmperador Carlos da Austria na
Madeira através de fotografias, documentos, objetos e peças adísticas. Nesta exposição podem ser
observadas obras de artistas internacionais oitocentistas, como por exemplo, duas paisagens marítimas a
óleo sobre tela, do pintor David James (pseudonimo para Joseph Donaghue) e uma escultura de Aimé
Millet, A imagem do lmperador Carlos da Austria foi também eternizada ãtravés das seguintes peças em
exposição: uma Máscara Mortuária de Francisco Franco, um Retrato, desenho a grafite de Ricardo Veloza
e uma Cabeça em bano de Martim Velosa.

lnterlúdio de Carla Cabral apresenta uma instalação e trabalhos em técnica mista e colagem sobre papel
que evocam a família do lmperador através da manipulação fotográÍica.

Em Silent Frames, Pedro Clode apresenta uma projeção em vídeo, em que procede à manipulação
anacrÓnica de algumas sequências de frames específicos em slowmotion do filme The Naked Krss (1964)
de Samuel Fuller, deturpando e subvertendo a sequência cronológica narrativa. Fazem também parte da
exposição um conjunto de cinco fotografias de frames do filme ampliados.

No mês de maio terá lugar a Residência Artística da artista Teresa Arega intitulada Trambolhão, projeto
que envolverá, conversas, oficinas criativas e uma exposição in progress, que poderá ser visitada nos
meses de maio e junho.

As marcações para visitas orientadas às exposições e para as visitas orientadas seguidas de atelier devem
ser Íeitas para os seguintes contactos:

ïel.: 291 146730 Emal: filipa.mq.venancio@madeira.qov,pt

0s grupos escolares devem ser acompanhados por professores/educadores ou outros membros
responsáveis, sendo obrigatorio o uso de máscara, Para as atividades de atelier os alunos devem ser
portadores dos seus instrumentos riscadores.
lnformamos que o Centro Cultural dispõe de uma rampa de acesso e elevador para visitantes com
mobilidade reduzida.

Horário das visitas orientadas e dos ateliers:
3.' feira a 6.a feira das 1 0h00 as 1 2h30 e das 14h00 às1 7h30

Agradecemos desde já a vossa atenção e aguardamos o vosso contacto
Atenciosamente,

Teresa Klut
Diretora da Quinta Magnolia - Centro Cultural


