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Arte Itinerante



Esta apresentação tem como finalidade propor várias
atividades e recursos passíveis de serem realizados/usados
em espaço de sala de aula com o objetivo de dar a conhecer o
artista plástico Artur Bordalo, vulgo Bordalo II e a sua obra.
As atividades foram pensadas para os vários níveis etários,
cabendo a cada educador/professor selecionar as que melhor
se adaptam ao seu contexto escolar.
Agradecemos a partilha de outras atividades que não
constam desta apresentação, mas que irão de certeza
enriquecer esta maleta pedagógica, enviando para o
endereço creeb23palmela@gmail.com a descrição da
atividade, fotografias dos trabalhos realizados e materiais
utilizados. A B.E. responsabilizar-se-á pela sua divulgação no
instagram.

mailto:creeb23palmela@gmail.com


Bordalo II

“Arte e cultura são a base que pode mudar uma geração inteira, com todas as mensagens 
direcionadas para que as pessoas possam pensar sobre o que realmente interessa e 
eventualmente mudar algo neste mundo”, disse. “As crianças são o futuro, nascem como esponjas 
que absorvem tudo o que têm à sua volta. É importante que o meu trabalho tenha um interesse 
pedagógico, para passar mensagens importantes aos mais novos, que terão um poder importante 
num futuro próximo. Acho que a arte é muito importante, porque é um meio de comunicação 
muito forte.”

in Observador  25-01-2019

“Intitula-se “artivista” e espanta os olhares nacionais e internacionais com a sua arte feita de lixo,
um lixo que a sociedade tende a ignorar. Para ele, usando o lixo como uma mensagem direta de
que é preciso mudar o mundo, a natureza e os animais são veículo para uma arte difícil de
explicar, mas incrível de ver.”

in Revista Rua 21-12-18



Breve Biografia

Artur Bordalo nasce em Lisboa em 1987. O 
seu nome artístico Bordalo II nasce de 
uma homenagem ao seu avô, o pintor e 
artista plástico Real Bordalo, a quem, 
desde criança, viu representar as ruas de 
Lisboa.
Durante a adolescência, passou pelo 
graffiti.
Estudou na Faculdade de Belas-Artes de 
Lisboa, onde percebeu quais os materiais 
que mais  gostava de trabalhar e as 
técnicas que queria explorar.
Tornou-se conhecido pelas suas esculturas 
feitas com recurso a lixo e desperdícios.
Realizou a sua primeira exposição 
individual, “Tornar o banal original”,
em 2011. 
A sua obra encontra-se espalhada por 
várias partes do mundo.



Influências

Real Bordalo, paisagista

Vik Muniz, artista brasileiro



Utiliza na obra

Lixo (resíduos de grandes dimensões)

Alteração da escala

Alto relevo

Assemblage – Técnica  de colagem de objetos e 
materiais tridimensionais.



,

Obra



Série “Tornar banal o original”, 2011



Série “Tornar banal o original”, 2011





“Our gift to Mother Nature”, Lisboa, 27de dezembro de 2013



• Pânico, Drama, Terror

“O pânico de nos tornarmos naquilo que a sociedade quer que nos tornemos, 
o Drama da felicidade da vida se resumir aos interesses materialistas, e o 
Terror que se esconde por de trás das cortinas da verdade.”(…)

Bordalo II



“Fish no fish”, 2014

Técnica mista sobre Assemblage



“Realy Zoo”, 2015

Técnica mista sobre Assemblage



Big Trash Animals, 2018

“Para Bordalo II o verdadeiro sentido de usar lixo para formar animais não é a 
criação do belo mas antes fazer pensar sobre o mal da contaminação e a forma 
como estamos a tratar o mundo, os animais e a natureza em geral. Big Trash 
Animals é uma série de trabalhos escultóricos de grandes dimensões em que 
Bordalo II utiliza o lixo (“O lixo de uns é o tesouro de outros”) para criar uma 
imagem da sua vítima. Os animais aqui são simbólicos, mas a ideia é incluir toda 
a natureza e os animais que estão em perigo pelos nossos atos e estilo de vida.”

in Pós-Graduação em “Mercado de Arte e Colecionismo”, 2018/19



“Ouriço”, 2015, Ciudad del Este, Itália



Cena popular ribeirinha com vendedeiras de sardinhas, aguarela sobre papel de 1868.

“Weasel”, 2016, Hamburg, Alemanha



“Bear”, 2016, Turim, Itália



“Yuwana”, 2016, Sint Nicolaas, Aruba



“Flamingos”, 2016, Oeiras 



“Aterro”, 2017, Lisboa 



“Half fox”, 2017, Av. 24 de Julho, Lisboa



“Half chimp”, 2017, Xabregas, Lisboa



“Half rabit”, 2017, Vila Nova de Gaia



“Half bears”, 2018, Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa



“Plastic frog”, 2017, Rua da Manutenção, Lisboa



“Zebra”, 2017, “Attero”, Lisboa



“Plastic jellyfishes”, 2018, Barreiro



“O predador mais perigoso do oceano, não os tubarões, claro, mas o lixo.”



“Lince ibérico”, 2019, Parque das Nações, Lisboa



“Plastic Baby Owl”, 28 de janeiro de 2020



Atividades

(propostas)



“ Ciência”, 2015, Lisboa 

(A vingança dos ratos de laboratório)

Materiais usados: “Pequenas peças de
electrodomésticos, parafusos, fusíveis,
disjuntores e todos os detritos minuciosos que
permitem criar pormenores duma realidade em
pequena escala.”

Exercício 1 (pré e 1º ciclo) 

Materiais : papel, revistas, tesoura, cola, material 

riscador e de pintura

Encontrar situações em que os

animais são vitimas da ação humana.

Reverter os papéis. Utilizar colagens e

desenho/pintura para ilustrar.

Exercício 2 (2º e 3º ciclos)

Materiais: Base ou caixa, pistola de cola quente, 
fita cola, tintas acrílicas, pincéis embalagens  e 

outros resíduos  

Encontrar situações em que os 
animais são vitimas da ação humana.
Reverter os papéis. Utilizar a técnica 
da Assemblage.



Animais de lixo

Material: embalagens e/ou outro tipo de lixo, colas, pistola de cola, arame, alicate de arame, 
parafusos, chave de fendas, x-ato, tesoura, serrote, aparafusadora, outros.

Atividade (todos os ciclos)

A partir dos materiais recolhidos (lixo) construir um animal.

“Plastic snail”, 2019, Madrid
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ALUMNI

• http://drive.google.com/open?id=1kFdnROnbssks7ILtoiDV8bRAQZ1eBgFf

PRESS KIT

• Aqui poderá encontrar o Press Kit do Bordalo II, com uma selecção de fotos de peças em Alta Resolução que pode projectar 
nas suas aulas:

• http://drive.google.com/open?id=1RiEyBtO8EZ4ANdRjNeeqqSdBTR6DPiny

VIDEOS

• 2019

• Home Sweet Home — http://www.instagram.com/p/B1wv6rxHJcW/?utm_source=ig_web_copy_link

• Plastic Iberian Lynx @ Lisboa — http://www.instagram.com/p/Bzq1D38n3-c/?utm_source=ig_web_copy_link

• Plastic Scarab wall @ Tenerife — http://www.instagram.com/p/BwDBImYni3D/?utm_source=ig_web_copy_link

• INCOLOR _ group show (wrap up) — http://www.instagram.com/p/BvfIsDRgCCp/?utm_source=ig_web_copy_link

• INCOLOR _ group show (teaser) — http://www.instagram.com/p/BvPxWb_n3Cu/?utm_source=ig_web_copy_link

• ACCORD DE PARIS _ solo show (wrap up) — https://www.instagram.com/p/BtMSILtnCB8/?utm_source=ig_web_copy_link

• ACCORD DE PARIS _ solo show — http://www.instagram.com/p/Bsyo-7_ADC1/?utm_source=ig_web_copy_link

• ACCORD DE PARIS _ solo show (teaser) —

http://www.instagram.com/p/Bs3rFJ1A7_W/?utm_source=ig_web_copy_link

Recursos

http://drive.google.com/open?id=1kFdnROnbssks7ILtoiDV8bRAQZ1eBgFf
http://drive.google.com/open?id=1RiEyBtO8EZ4ANdRjNeeqqSdBTR6DPiny
http://www.instagram.com/p/B1wv6rxHJcW/?utm_source=ig_web_copy_link
http://www.instagram.com/p/Bzq1D38n3-c/?utm_source=ig_web_copy_link
http://www.instagram.com/p/BwDBImYni3D/?utm_source=ig_web_copy_link
http://www.instagram.com/p/BvfIsDRgCCp/?utm_source=ig_web_copy_link
http://www.instagram.com/p/BvPxWb_n3Cu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/BtMSILtnCB8/?utm_source=ig_web_copy_link
http://www.instagram.com/p/Bsyo-7_ADC1/?utm_source=ig_web_copy_link
http://www.instagram.com/p/Bs3rFJ1A7_W/?utm_source=ig_web_copy_link


• 2018

• Orca de Aljezur sculpture @ Almada, Portugal — http://youtu.be/Hurt_gDZhk0

• 2017

• ATTERO by BORDALO II _ solo show (teaser) — http://vimeo.com/237281036

• Swag On ID - Bordalo II "Attero" — http://youtu.be/rtfK4SWGhLM

• 2016

• Bordalo II - Cars Are The New Shoes— http://vimeo.com/152425324

• Bordalo II x MTN Water Based x Muro Festival — http://youtu.be/VzoL7Ag2f7c

• 2015

• Bordalo II - Salamander— http://vimeo.com/135022396

ENTREVISTA

• A Grande Entrevista ainda está disponível para ser visualizada online na plataforma RTP 
Play: http://www.rtp.pt/programa/tv/p36584/e29

http://youtu.be/Hurt_gDZhk0
http://vimeo.com/237281036
http://youtu.be/rtfK4SWGhLM
http://vimeo.com/152425324
http://youtu.be/VzoL7Ag2f7c
http://vimeo.com/135022396
http://www.rtp.pt/programa/tv/p36584/e29

