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CASA DAS HISTÓRIAS PAULA REGO

ESTUDO PARA SEM TÍTULO_ + 10 anos

Proposta pedagógica para exploração a partir da Exposição 
Desenhar, encenar, pintar.

Porque é que Paula Rego cria obras com e sem título? Vamos desmistificar o antes 
e o depois de um trabalho final da artista, em que a tentativa e o erro são admitidos, 
“não é destruir, é fazer” e “só fazendo se descobre o que se está a fazer”, diz a artista.

Objetivos:
1_ Dar a conhecer diferentes metodologias de trabalho da artista ao longo da sua carreira;
2_ Abordar a arte como processo de construção e não de destruição — tentativa e erro;
3_ Estimular a discussão de temas relacionadas com o feminismo; direitos humanos; 
relações de poder e política, entre outras.

ANÁLISE E OBSERVAÇÃO 1_

No chão a esgravatar sobre a imaginação. Durante os anos 80 Paula Rego trabalhava no chão sem referentes 
externos daquilo que compulsivamente ia desenhando, muitas vezes seguindo o próprio gesto do pincel para 
definir as personagens das suas narrativas visuais.

1_ Observando os estudos para a série Dentro e fora do mar identifiquem: 
1a_ Tipos de figuras;
1b_ Composição;
1c_ Número de cenas (sub narrativas) e a sua ordem;
1d_ Tom geral dos desenhos.

2_ Tratando-se de estudos para um só trabalho final (série), que elementos veem que a artista vai repetindo 
e com que variações?

3_ Que diferenças interpretativas isso nos coloca?

Paula Rego
Estudo para a série Dentro e Fora do Mar, 1984-85

Paula Rego
Estudo para a série Dentro e Fora do Mar, 1984-85
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ANÁLISE E OBSERVAÇÃO 2_

Já na vertical, sentada junto do cavalete, Paula Rego começa a combinar desenhos de modelo com cenários 
retirados das suas memórias para realizar as suas pinturas - meados dos anos 80 e início dos anos 90. 

1_ Observando os estudos para a obra O cadete e a sua irmã identifiquem: 
1a_ Tipos de figuras;
1b_ Composição;
1c_ Número de cenas (sub narrativas) e a sua ordem;
1d_ Tom geral dos desenhos.

2_ Tratando-se de estudos para um só trabalho final, que elementos veem que a artista vai repetindo 
e com que variações?

3_ Que diferenças interpretativas isso nos coloca?

Paula Rego
Estudo para O Cadete e a sua irmã, 1988 

Paula Rego
Estudo para O Cadete e a sua irmã, 1987 

Paula Rego
Estudo para O Cadete e a sua irmã, 1988 
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ANÁLISE E OBSERVAÇÃO 3_

A partir dos anos 90, também os cenários são determinados no seu ateliê e transpostos para o papel a partir 
da observação. A artista não esconde o lado teatral do seu processo de trabalho, assumindo objetos utilitários 
presentes no seu ateliê (ex.: escadotes) como elementos cenográficos.

1_ Observando a obra Carga humana identifiquem: 
1a_ Tipos de figuras;
1b_ Composição;
1c_ Número de cenas (sub narrativas) e a sua ordem;
1d_ Tom geral dos desenhos.

2_ Tratando-se de um trabalho final, será que a ideia de repetição e variação se mantém? De que forma e com 
que intenção? Uma vez que já não se trata de um trabalho de pesquisa.

Paula Rego
Carga Humana, 2008 
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NOVA METODOLOGIA_

Neste último ano, 2019, Paula Rego inaugurou uma nova metodologia de trabalho. “Rasgou” o papel - processo 
ou produto - e partiu diretamente para o trabalho escultórico, e por ele aí tem ficado. Disso é exemplo 
a obra Orgulho.  

Desafio / Conclusão:

Em jeito de conclusão, propomos que cada um adote uma das metodologias de trabalho acima desenvolvidas, 
relacionadas com o percurso artístico de Paula Rego ao longo de 70 anos de trabalho. 
O trabalho deve ter por mote a ideia de construir e não destruir, isto é, para chegar a uma “imagem” 
é necessário tentar muito, ver onde o erro nos pode levar, talvez levar-nos a partes de nós que 
desconhecíamos… sobretudo, levar-nos a explorar o inesperado, a surpreendermo-nos com a nossa 
própria criação. 
No final, tentem chegar “ao personagem certo, na posição certa, na história certa, com o significado certo” 
(Paula Rego), todos eles não isentos de ambiguidade. 

Recursos complementares_

Visita virtual à exposição Desenhar, Encenar, Pintar 
https://my.matterport.com/show/?m=stLFzqAEgoK

A dantesca casa de bonecas 
http://www.casadashistoriaspaularego.com/pt/paula-rego-e-victor-willing/video-documentários.aspx

The process of creating a picture 31/51 Web of Stories 
https://www.youtube.com/watch?v=K4_qHk-CCRk

sce.chpr@bairrodosmuseus.pt
https://www.fundacaodomluis.pt
http://www.casadashistoriaspaularego.com/pt/

Paula Rego
Orgulho, 2019 
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