#FAMINHA
vai até você

Uma ação voltada para as crianças e
seus familiares. Nesse momento sugerimos
algumas ações lúdicas e poéticas para
você conhecer obras e processos criativos
de artistas brasileiros que fazem parte do
acervo da FAMA.

LUIZ
ZERBINI

Luiz Zerbini é um artista multimídia
brasileiro que explora em sua produção
as artes visuais e a música. Iniciou sua
carreira no grupo musical Asdrubal Trouxe
o Trombone e anos mais tarde tornou-se
uma referência da Geração 80 no Brasil.
Em 1995, junto de Barrão e Sérgio Mekler,
dá vida ao Chelpa Ferro. O trabalho do
grupo cria de forma híbrida experiências
com a música eletrônica, esculturas,
instalações tecnológicas e performances.
Zerbini traz em seus trabalhos o contato
com as culturas populares e o contraste
da natureza e urbano.
O #EducativoFAMA convida você e
sua família para observar o Brasil em
detalhes, refletindo sobre a história e a
multiplicidade cultural que deu vida à esse
país. Pensando em seus costumes, cultura
e identidades, o que é o Brasil para você
e sua família?

BRASILIDADES
O que nos torna brasileiros? Como você e sua família
se identificam como brasileiras e brasileiros? Por um
comportamento? Uma tradição? Uma etnia? Uma roupa?
Uma dança? Uma paisagem? Uma música?
Convidamos você a gerar essa reflexão com sua família e
a dividir com a gente respondendo a pergunta:
O que é o Brasil para vocês?
Pensem em características, elementos, figuras e signos que
representam a ideia de Brasil e qual seria a trilha sonora
dessa imagem?

Sejam criativos!
Procurem por imagens na galeria do celular, criem
colagens, usem fotos de um cenário, paisagem, evento
ou objeto. Relembrem de músicas que marcaram vocês
e que melhor se encaixam com essa imagem. Vocês
podem usar a ferramenta de música do Instagram ou
escrever um trecho da canção.

Compartilhe com a gente marcando
#FAMAmuseu e @famamuseu
Vamos repostar todos os resultados em
nossos stories no Instagram.
Participe!

Vamos compartilhar nossas produções?
Se você entrou na brincadeira,
registre e mande para nós marcando
#FAMAmuseu e @famamuseu.
famamuseu.org
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