
 
 

MUSEU DO ORIENTE 
 

Ateliês de técnicas artísticas orientais 
 

A arte de pintar o Oriente 
 
Aguarela, pintura a óleo, porcelana e pintura chinesa - a arte oriental é extremamente rica na 
diversidade de técnicas, materiais utilizados e características, e é para as dar a conhecer que o 
Museu do Oriente organiza um conjunto de workshops durante o mês de Outubro. 
 
A água, o branco do papel, o contraste e o desfoque, apesar de volátil, a aguarela pode torna-
se numa técnica bastante difícil de trabalhar. Em apenas duas sessões, nos sábados 5 e 12 de 
Outubro, o workshop “Pensar a Aguarela” sugere uma viagem ao primórdios, para desvendar 
o segredo desta técnica de pintura. Começando com a apresentação da aguarela e seu 
enquadramento histórico, segue-se uma introdução aos materiais necessários e à cor, 
exemplificada por pequenas demonstrações. Aos participantes serão propostos exercícios de 
cor - cores primárias, secundárias e complementares -, de água - onde se aprenderá a 
controlar o uso de água na aplicação da cor -, de desfoque e de luz, para aperfeiçoarem a sua 
própria técnica. 
 
Para quem pretende aprofundar os conhecimentos sobre a estrutura e os materiais de uma 
pintura e como são produzidos, o Museu do Oriente sugere a oficina “A tecnologia dos 
materiais da pintura a óleo”, no dia 12. Orientada por Leonel Costa, Mestre em Conservação e 
Restauro, esta sessão é dedicada ao comportamento dos materiais, a maneira como se inter-
relacionam, os diferentes suportes que podem ser utilizados, como seleccioná-los e prepará-
los. Pretende-se ainda dar a conhecer o universo das tintas artísticas, as diferentes gamas 
disponíveis e qual a melhor forma de as identificar. O objectivo é que, no final, os participantes 
sejam capazes de seleccionar os materiais de melhor qualidade, para fazê-los corresponder 
aos fins desejados, entendendo as etapas da “construção de uma pintura”. 
 
A oferta artística no Museu do Oriente continua com o “Workshop de Porcelana”, um material 
delicado que surge na China durante a dinastia Tang, distinguindo-se pela sua composição e 
características únicas como a dureza, brancura, leveza e translucidez. Em cinco sessões, entre 
15 e 22 de Outubro, são dados a conhecer alguns destes elementos diferenciadores, 
ensinando os participantes a trabalhar a porcelana em pasta e em barbotina, levando o 
material aos seus limites e explorando diversas técnicas de decoração e outros materiais 
naturais. 
 
Muito diferente da pintura ocidental, a pintura chinesa não pretende criar uma cópia fiel da 
realidade, mas sim, representar a essência das coisas e procurar os traços mais característicos 
do modelo, sem entrar no pormenor. No workshop de “Iniciação à Pintura Chinesa”, nos dias 
19 e 26 de Outubro, abordam-se os materiais e as técnicas específicas desta maravilhosa 
forma de arte, os traços essenciais e a forma de os executar. 
 

Workshop “Pensar a aguarela” 
5 e 12 de Outubro, sábados 

Horário: 10.00-17.00 
Preço: 130 € (materiais incluídos) 

Participantes: mín. 6, máx. 12 
 

Workshop “A Tecnologia dos Materiais da Pintura a Óleo” 



 
 

MUSEU DO ORIENTE 
 

12 de Outubro, sábado 
Horário: 10.00-17.00 

Preço: 55 € 
Participantes: mín. 12, máx. 20 

 
“Workshop de Porcelana” 

15, 16, 17, 18 e 22 de Outubro 
Horário: 18.00-21.00 

Preço: 180 € 
Participantes: mín. 6, máx. 8 

 
Workshop “Iniciação à Pintura Chinesa” 

19 e 26 de Outubro 
Horário: 10.00-13.00 

Preço: 45 € 
Participantes: mín. 12, máx. 15 
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