
 
 

MUSEU DO ORIENTE 
 

Workshops em Novembro 
 

Artes asiáticas para aprender no Museu do Oriente 
 

Do Japão, da China e do mundo islâmico chegam as inspirações para os workshops que o 
Museu do Oriente organiza durante o mês de Novembro, dedicados às artes do Temari, 
Azulejo, Haiku, Pintura Chinesa e Ikebana. 
   
Em antecipação ao Natal, como ideia de presente ou ornamento original, desafia-se a 
construção de Temari, as bolas de mão japonesas, no workshop que se realiza no dia 9 de 
Novembro. Linhas coloridas, esticadas, cruzadas em torno de retalhos de quimonos podem 
resultar em Temari (Te - mão + Mari – bola), que começaram por ser confeccionadas com um 
propósito muito especial: brincadeiras de crianças. Com uma história ancestral, as Temari são, 
ainda hoje, uma oferta de considerável importância no Japão, como prova de grande amizade 
ou de amor maternal.  
 
Por influência islâmica, a arte da azulejaria chegou à Península Ibérica no século VII. No 
workshop de Azulejo, que se realiza em cinco sessões, aos sábados, de 9 de Novembro a 7 de 
Dezembro, os participantes têm a oportunidade de aprender a modelar azulejos em barro, 
com sobreposição de elementos florais, não sendo necessário qualquer requisito ou 
experiência para participar na actividade. 
 
No dia 12, o workshop de Ikebana ensina a arte do arranjo floral japonês, cujo propósito é o de 
criar uma harmonia de construção entre linhas, ritmo e cor, a partir de elementos naturais 
como flores, ramos e plantas. No Japão do século VI, o Ikebana era uma espécie de ritual de 
oferenda feito nos templos budistas. Actualmente, a par da sua enorme popularidade no 
Japão, esta arte tem vindo a conquistar adeptos um pouco por todo o mundo e está acessível a 
praticantes de todas as idades. 
 
Em duas sessões, a 14 e 21 de Novembro, realiza-se um workshop de consolidação e 
aprofundamento de conhecimentos sobre Haiku, dirigido a quem já teve um contacto prévio 
com este género poético japonês. Durante os encontros vão ser lidos e analisados poemas de 
autores orientais e ocidentais, bem como a obra de grandes Mestres japoneses, e abordada a 
actualidade e a magia do Haiku na vida quotidiana.  
 
Para quem pretende aperfeiçoar os seus conhecimentos, o workshop de Pintura Chinesa – 
Nível 2 dá continuidade às técnicas específicas, aos traços essenciais e à forma de os executar. 
Realiza-se em duas sessões, a 16 e 23 de Novembro. 
 

Workshop Temari – Bolas de Mão Japonesas 
9 de Novembro ou 7 de Dezembro 

Horário: 14.00-18.00 
Preço: 45 € (todos os materiais incluídos) 

Público-alvo: M/ 16 anos 
Participantes: mín. 5, máx. 10 

 
Workshop de Azulejo 

9 de Novembro a 7 de Dezembro 
Sábados, 9, 16, 23 e 30 de Novembro e 7 de Dezembro 
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Horário: 09.30-13.00 
Preço: 150 € 

Participantes: mín. 6, máx. 10 
 

Workshop Ikebana 
12 de Novembro 

Horário: 14.00-16.00 
Preço: 45 € 

Participantes: máx. 10 
 

Haiku – consolidar e aprofundar conhecimentos 
14 e 21 de Novembro 
Horário: 15.00-17.00 

Preço: 27 € 
Público-alvo: M/16 anos, este workshop destina-se a quem já teve um contacto prévio com 

este género poético japonês e pretende praticar, consolidar e aprofundar as suas 
competências. 

Participantes: mín. 10 
 

Workshop de Pintura Chinesa, Nível 2 
16 e 23 de Novembro 
Horário: 10.00-13.00 

Preço: 45 € 
Público-alvo: este workshop destina-se a quem frequentou o workshop iniciação e pretende 

praticar, consolidar e aprofundar as suas competências com esta técnica. 
Participantes: mín. 12, máx. 15 

 
www.museudooriente.pt 
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