A sua cidade foi escolhida para receber o projeto cultural Museu Itinerante. O objetivo
deste projeto é garantir a democratização da arte ao levar reproduções de obras
mundialmente conhecidas a localidades que não têm acesso a elas.
O “Museu Itinerante” apresentará a exposição “A Natureza das Pessoas”, trata-se
de uma seleção de 40 obras feita pela curadora Katia Canton, que mostra a natureza retratada de formas diferente por vários artistas, e que foram organizadas em
grupos representativos, sendo que cada um deles é destacado na exposição por uma
cor diferente:
Núcleo 01 (Verde) – A Natureza como Paisagem
Obras que mostram a natureza intocada pelo homem.
Núcleo 02 (Marrom) – A Natureza Habitada
Obras que marcam a presença do homem interagindo com a natureza, convivendo em
harmonia, seja para o lazer, seja para a sua sobrevivência.
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Núcleo 03 (Azul) – A Natureza Transformada
Os artistas lançam seus olhares singulares para recriar a natureza.

˜

Núcleo 04 (Vermelho) – A Natureza em Perigo
Obras que revelam os perigos de um mundo em que a natureza é constantemente
desrespeitada.
Conhecer este acervo, refletir sobre a arte e poder explorar todas as suas potencialidades representará um enorme ganho para a educação e vida de seus alunos. O
material a seguir a(o) ajudará a realizar um rico trabalho e você, professor, fará toda
a diferença para que todos possam aproveitar de forma plena este presente que a sua
cidade está recebendo.
O programa pedagógico do Museu Itinerante é constituído de:
1. Guia do Professor (este guia que você está lendo), que inclui uma “Breve
biografia de artistas e obras” (parte 2 dessa brochura)
2. Livro de Estudo – arquivo digital
3. Mensagem da curadora – arquivo de voz
4. Biografia e obras – ilustrado
5. Introdução à Sustentabilidade
6. Livro de Estudo – impresso: os exemplares serão entregues, pela Produção,
à Secretaria de Educação da sua cidade para distribuição às escolas e bibliotecas
6. Blog do Museu Itinerante www.museuitinerante.com.br.
Temos certeza que você conseguirá fazer um excelente trabalho pedagógico com
seus alunos e ainda participar do concurso que é apresentado a seguir pela curadora
Katia Canton.
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É com muito prazer que introduzimos a vocês esta pequena cartilha, ou guia, destinado a servir como um “companheiro de viagem”, acompanhando-a(o) nos variados
percursos que poderão ser traçados entre a exposição “A Natureza das Pessoas” e a
escola, assim como entre a escola e a exposição e a casa dos alunos e, por que não,
a sua, professor(a).
Desejamos que usufrua e utilize as propostas de visitas à exposição e de atividades
de três dias nas salas de aula como for melhor para você. Isto é, todas as sugestões
relatadas aqui só ganham força e se tornam realmente frutíferas na medida em que
reverberam na sua própria maneira de ensinar e, até mesmo, de viver.
É a singularidade de cada um de vocês que faz do ensino algo único, potente e inesquecível. E é por isso mesmo que estamos contando com sua participação ativa neste processo.
Convocamos você a participar no nosso blog e deixar registros de imagens e relatos
dos andamentos de suas aulas e visitas à mostra com seus alunos.
Queremos também conhecer a sua própria proposta pedagógica, criada a partir de
nossas sugestões de visitas, aulas, atividades e para isto lançamos o concurso “MINHA ARTE É EDUCAR”.
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E assim, você:









pensa na exposição e em seus conteúdos
lê as propostas de atividades que estão na cartilha
(perceba que há três aulas, com diferentes características cada uma:

a primeira é focada na questão da natureza em si,

a segunda é centrada na questão da arte, e
	
a terceira na prática da criação de uma nova exposição, realizada em sua
escola).
examina o perfil de seus alunos (serão eles mais interessados em arte ou em
meio ambiente?)
cria um jeito de ensinar e aplicar noções sobre arte e meio-ambiente, usando
nossas propostas e outras propostas que você mesmo(a) possa desenvolver,
levando em consideração o interesse e habilidade dos alunos.
envia para a equipe do Museu Itinerante seu relato e proposta e participa do
programa “Minha Arte é Educar”

Os professores terão 30 dias, após o final da exposição em sua cidade, para enviar os
trabalhos e ou a proposta pedagógica desenvolvida a partir do projeto Museu Itinerante para o e-mail da área contatos, existente no site www.museuitinerante.com.br.
De cara, os dez primeiros professores que enviarem seu(s) projeto(s) receberão uma
camiseta especial, exclusiva para os professores que participarem do concurso.
Em novembro, após finalizarmos o circuito de 2011, a curadoria vai escolher um
projeto por cidade, e o professor autor deste trabalho receberá:
• Um kit com 11 livros da coleção ARTE CONTA HISTÓRIAS da escritora Katia
Canton, autografado
• Um certificado de honra ao mérito
• A atividade vencedora fará parte da cartilha do projeto 2012 com os devidos
créditos
• Entrevista com foto no blog do Museu Itinerante
Bom trabalho e boa sorte!

INTRODUÇÃO
Esta cartilha é itinerante porque, assim como o projeto Museu Itinerante, ela “viajará”
com você entre a sala de aula, a casa e a exposição, de acordo com os exercícios que
propomos a seguir.
Nesta edição, o Museu Itinerante apresenta a exposição “A Natureza das Pessoas”, e
o conteúdo da nossa cartilha traz justamente o planejamento de três aulas completas,
sempre dialogando com a exposição.
Eis os títulos das aulas:
AULA 1 – A NATUREZA E VOCÊ
AULA 2 – A ARTE, ONTEM E HOJE
AULA 3 – A ARTE, A NATUREZA E NÓS
(Experiências de Criação Coletiva)
Cada uma das aulas foi pensada de uma forma interdisciplinar, podendo ser trabalhada por mais de uma disciplina ao mesmo tempo.
Sugerimos que cada aula seja trabalhada em conjunto nas disciplinas de português
(redação), artes, geografia, história e ciências. Assim, em união, as aulas ficam com
um tempo maior e promovem um fórum de abordagens através das diferentes visões
de cada professor de área (ou pelo mesmo professor, dependendo da escola e do
nível da classe). Pensamos a cartilha para alunos do Ensino Fundamental I a II.

Katia Canton
Agora, vamos detalhar o conteúdo das aulas:
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sala de AULA
1. O título da exposição
Aqui introduzimos o título da exposição. Pense nele e nos diversos sentidos que existem para o conceito de natureza:
• existem diferentes “naturezas” de pessoas, isto é, diferentes “tipos” humanos no
mundo. Comente sobre alguns.
• a natureza diz respeito aos reinos vegetal, mineral e animal, isto é, a tudo que
existe e que não foi construído pelo homem e que, portanto, faz parte da cultura.
• nós, enquanto pessoas, nos relacionamos de maneiras diferentes com a natureza.

2. Relações Homem e Natureza
Existem relações construtivas, que acrescentam ou agregam valores a ambas as partes (homem e natureza) e relações destrutivas.
As relações destrutivas são aquelas que destroem a natureza. Também incluem um
descaso com o meio ambiente, com atitudes como a de jogar lixo e cigarro no chão
(isso entope bueiros e causa enchentes), deixar a torneira aberta enquanto escova os
dentes ou lava a louça (ao invés de economizar água). Você também tem uma atitude
destrutiva quando não separa o lixo que pode ser reciclado (veja no livro, pg. 74 e 75,
o tempo que leva para a decomposição do lixo). Pense e comente outras atitudes
destrutivas e evite-as!
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Agora vamos abordar as relações construtivas, através de ações. Preparados? Algumas sugestões de atividades a serem feitas durante a aula.
Olhe em volta (pode ser pela janela, para uma árvore na rua, um pequeno vaso ou
uma pequena planta ou flor, ou ainda para uma borboleta que voa – qualquer forma
de natureza vale). Escolheu o seu exemplo de natureza?
Agora vamos às ATIVIDADES:
a) DESENHAR
Registrar a natureza: desenhe o que escolheu. Cada um escolhe o seu exemplo de natureza, sem preocupação com o outro.
Você tem 20 minutos para fazer o desenho. Pode usar cores para colorir e, se
tiver acesso a revistas, tesoura e cola, incluir colagens.
O professor então vai recolher os desenhos, que serão usados na terceira aula.
b) PLANTAR
Gerar mais natureza: vamos plantar algo? Se a escola possuir um pequeno
jardim e terra, vocês podem plantar sementes das plantas e vegetais que escolherem (imaginem criar uma pequena horta, com sementes de tomate e alface, por exemplo). Se não houver jardim, a proposta é fazer brotar feijões com
algodão molhado. Dá pra fazer brotar vários tipos de feijões diferentes (professor: não esqueça de levar na aula feijões, algodão e alguns potinhos ou pratos). Vocês têm mais 20 minutos para a sessão plantio.
c) OBSERVAÇÃO ATRAVÉS DE MEDITAÇÃO
Observar a natureza: o exercício de olhar é uma forma de meditação. Enquanto observa, você se aquieta, deixa as aflições do dia a dia um pouco de
lado, e passa a reparar melhor nos detalhes das coisas. Não é à toa que quando estão estressadas as pessoas procuram a natureza para relaxar. O verde
das plantas, o azul do céu, a distância das máquinas e dos prédios construídos
pelo homem – esse cenário rico de sentidos nos traz paz.
Para essa parte da aula, seria interessante que a classe pudesse ir para um jardim
ou parque próximo, sentando-se em um círculo.
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O melhor jeito para sentar-se é com as pernas cruzadas (feito índio), mantendo as
costas eretas. Mantenham silêncio.
Se não for possível sair da classe, vamos adaptar nossa meditação. Sentem-se em
círculo no chão (afastem as cadeiras) e coloquem os desenhos feitos a partir da
natureza no centro dele. Eles servirão de inspiração para vocês meditarem a partir
da natureza.
Antes de começar a sessão meditação, vamos destrinchar os sentidos que podem
ser evocados pela observação da natureza.

3. Os Sentidos e a Natureza
Pensem em vários aspectos que vêm dessa observação:
• as cores da natureza
• os sons (do vento ou dos pássaros)
• as formas da natureza
• as texturas das plantas
• o cheiro do verde
• a luz que vem do jogo entre o sol e a sombra
A partir do comando do professor, a turma ficará em silêncio por 10 minutos, pensando e sentindo esses aspectos da natureza. Passado o tempo, o professor pedirá para
cada aluno listar em uma folha de papel algumas palavras ou frases, correspondentes
às sensações que sentiu. Essa lista será utilizada no exercício de casa.

4. O Conceito de Paisagem
A natureza sempre foi para os artistas uma fonte importantíssima para a criatividade,
que fica cada vez mais potente, conforme aprendemos a observar e a aguçar os sentidos.
Os artistas também descobriram que a natureza seria um cenário muito importante
para realizar pinturas, desenhos e esculturas. Sobretudo a partir do século XVII e XVIII,
resolveram sair de seus estúdios e ir pintar ao ar livre. Esse tipo de pintura, que exibe
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um cenário da natureza, é chamado de paisagem. Vamos falar mais sobre as paisagens na aula 2.
ATIVIDADE EM AULA
 Desenhe sua própria paisagem (crie uma paisagem ideal. O que há nela?).

Sala de aula

ATIVIDADES PÓS-AULA

Hoje é o dia da visita coletiva à exposição “A Natureza das Pessoas”.

CASA




Utilizar a lista de sensações do exercício de meditação e com ela criar um conto
ou um poema (para ser entregue na aula 3).
Peça para seus alunos colecionarem materiais de descarte, que serão usados na
terceira aula para a criação de uma obra de arte em grupo.

EXPOSIÇÃO


“A Natureza das Pessoas: visitar e escolher 3 obras preferidas (você deve saber
argumentar porque elas foram suas escolhidas).

Antes de sair, seria interessante que a classe pudesse discutir alguns conceitos que
serão vistos na mostra.
Para começo de conversa, seria interessante podermos definir o que é arte. Uma
possibilidade:
“Arte é uma forma de expressão, um exercício de liberdade, que muda
de acordo com a personalidade do artista e também com o tempo e o
espaço (isto é, a época e o lugar de onde o artista vem)”.
É bom lembrar que a liberdade não é apenas uma questão de se fazer o que a gente
quer. Para se obter liberdade é também importante se fazer merecer, tendo responsabilidade. A gente adquire responsabilidade com conhecimento e discernimento.
Para conhecer arte é preciso ver muitas obras, acostumar-se com a linguagem da
pintura, do desenho, da escultura. A arte contemporânea, de hoje, é diferente da arte
acadêmica e da arte de outras épocas. A principal diferença é que a arte contemporânea “comenta” os fatos e os sentimentos da vida de hoje, com sua tecnologia, seu
tempo acelerado, seu excesso de imagens, a necessidade de nos voltarmos para a
natureza, entre tantos outros assuntos que nos dizem respeito nos tempos atuais.
Agora vamos falar um pouco sobre gêneros de arte:
Nos quatro módulos da mostra, vocês verão basicamente três gêneros de arte: paisagens, naturezas-mortas e retratos. Gêneros são classificações artísticas usadas pelas
Academias de Belas Artes, que surgiram no século XVII, Na França, para ensinar o ofí-
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cio a jovens artistas que buscavam dominar as técnicas de desenho, pintura, escultura.
Voltando aos gêneros:

1. Paisagens
As paisagens são obras de arte cujo foco é a representação de um cenário natural.
Elas podem ser bem diferentes entre si.
Exemplos: compare as paisagens das páginas 8, 10, 15, 25, 36. Discuta em classe
as diferenças e semelhanças.
Perceba como a época em que foram feitas influencia essas diferenças (utilize o texto Breve Biografia dos Artistas) para ajudá-los nessa tarefa.

2. Naturezas-Mortas
As naturezas-mortas são pinturas que mostram objetos (podem ser frutas, copos,
vasos, livros, ampulhetas, etc) retirados de seus contextos originais e arranjados em
uma composição. A origem do termo vem do inglês, still life, que por sua vez é uma
adaptação da palavra holandesa stilleven, que se referem a uma natureza parada,
inerte, composta de objetos inanimados.

Há muitos jeitos diferentes de realizar um retrato.
Observe primeiro as semelhanças entre os retratos das páginas 26, 29 e 31.
Agora compare esses retratos com os que estão nas páginas 32 e 33. Qual a grande
diferença entre eles? Comente em classe.
ATIVIDADE EM AULA
 Vamos criar retratos?
Primeiramente, cada um vai se olhar no espelho (se conseguir vários espelhinhos,
desses de feira, seria ótimo! Senão, cada aluno pode passar alguns minutos por vez
se olhando no espelho do banheiro, por exemplo).
A primeira fase será a do desenho de auto-retratos, onde cada aluno deverá registrar
algum aspecto importante da própria imagem, que observou refletida no espelho.
A segunda fase é a do retrato. Divida seus alunos em pares (duplas). Cada dupla
deverá se observar, durante um certo tempo. Depois, cada um desenhará o que marcou na imagem do outro.
Vocês podem comparar os retratos e os auto-retratos.

As frutas são tipos muito populares de naturezas-mortas. Elas surgiram sobretudo
com a desenvolvimento da agricultura depois da Idade Média. Os artistas se atraíram
pela beleza das diferentes cores, tamanhos e texturas das frutas e vegetais.
Compare no livro, as naturezas-mortas das páginas 27 e 28. Comente e discuta em
classe.

exposição


ATIVIDADE EM AULA:
 Agora desenhe, pinte, recorte e cole para compor sua própria natureza-morta!

casa

3. Retratos



Os retratos são os mais populares gêneros de arte na história. Desde o início dos
tempos, o ser humano sempre retratou e foi retratado como forma de deixar sua
marca para a eternidade. Quando o próprio artista se retrata, chamamos a obra de
auto-retrato.
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Agora chegou a hora de ir em grupo à exposição. Resolva suas dúvidas com um
mediador. E observe tudo com muita atenção. Boa visita!



termine sua redação (conto ou poema baseado nas sensações que obteve ao
meditar sobre a natureza na aula 1) e traga para a Aula 3.
traga materiais de descarte (que podem ser reutilizados, como embalagens plásticas, potes, pets, caixas, etc).
pesquise quais são os outros gêneros da arte, além de paisagens, retratos e naturezas-mortas.
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escola
Essa aula é, na verdade, uma celebração.
É também uma experiência de criação coletiva.
Vamos agora organizar em conjunto uma exposição com todo o material que foi visto,
discutido e produzido a partir da exposição “A Natureza das Pessoas”
A escola torna-se um novo museu!

ATIVIDADES
a) Como é a sua serpente? Aqui os alunos irão construir a sua própria serpente com
materiais que fazem parte do dia a dia.
Material: rolo de papel higiênico (parte interna, de papelão); corda; miçangas,
papelão, tinta.
 Pinte o rolo de papel higiênico como se fosse uma cobra. Pinte uma cabeça em um rolo e coloque uma língua bifurcada.
 Faça tampas de papelão para cada lado dos rolos com um furinho no meio.
 Enfie a corda nos buraquinhos das tampas dos rolos.
 Dê um nó com uma miçanga
 Amarre cordas na frente e atrás da cobra
Pronto, leve sua serpente de estimação para passear!
b) Mini estufa: A idéia com esta atividade é envolver os alunos no problema da destinação do plástico.
Peça aos alunos que façam uma tempestade de idéias sobre como reciclar as
garrafas de plástico de 2 litros.
Material: garrafa de 2 ou 5 litros, tesoura afiada ou faca (usar com a ajuda do
professor)
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Corte a base da garrafa
Se você já tem mudinhas nascendo em algum lugar (sugestão: realizar
com o broto de feijão plantado anteriormente), cuidadosamente ponha a
garrafa sobre cada muda.
Se as mudas estão em potes, ponha as garrafas sobre os potes.
Use as base das garrafas para plantar ervas ou flores

c) Antes de mais nada, propomos que você divida sua classe em grupos, que farão
atividades específicas.
Cada grupo deverá reunir os materiais de descarte que levaram para a aula e
pensar em uma grande obra de arte criada a partir desses materiais.
Nesse momento, seria interessante mostrar imagens que artistas contemporâneos
que usam o descarte para criar trabalhos muito interessantes, como é o caso de Vik
Muniz, por exemplo (você pode recolher muitas imagens de suas obras feitas com
descarte na internet).
Quando as obras ficarem prontas, elas integrarão uma grande mostra de arte, que
abrigará todos os resultados das atividades realizadas por conta do Museu Itinerante,
Pessoas na Arte.
Precisaremos escolher um lugar para a mostra.
Ele pode ser:
• o hall de entrada da escola
• uma classe
• o quintal da escola
Vamos chamar o trabalho de vocês de Mutirão de Arte Sustentável, que tal?
Vocês podem eleger um grupo de alunos que fará a curadoria dessa exposição.
Saiba: curador é que organiza e cuida da instalação de uma exposição de arte.
As obras de arte a serem expostas são:
• os desenhos e pinturas que vocês fizeram
• os contos e poemas que vocês criaram
• os recortes de jornais e revistas que vocês coletaram
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• as sementes, plantinhas e os brotos de feijão que plantaram
• as obras de arte que construíram em grupos, a partir do material de descarte

Dúvidas ou dificuldades você poderá acessar: www.museuitinerante.com.br, ou
ainda enviar suas dúvidas pelo e-mail museuitinerante@elo3.com.br ou ligar para
11-3841-2520, que teremos prazer em ajudá-lo.

Não se esqueçam que todos devem participar de algum modo.
Vocês devem caprichar no modo como vão exibir esses materiais, seja na parede,
seja sobre pequenas mesinhas ou bancos.
Se puderem, pintem as paredes de cores que diferenciem cada tipo de material que
estão mostrando. Vocês também podem criar subtítulos para os materiais, que serão
anunciados com cartazes, nas paredes.
Ex:. Poemas, desenhos, ideias.

È muito importante que todo esse material seja registrado e então enviado para o blog
do Museu Itinerante, organizado em forma de um projeto pedagógico que tem por finalidade pensar e ensinar a importância da arte e do cuidado com o meio ambiente.
O envio fará parte do concurso de projetos minha ARTE é educar.
Para participar, envie pelo e-mail museuitinerante@elo3.com.br o seu projeto com
fotos e informe os dados conforme modelo abaixo:
Nome da atividade
Professor
Escola
Cidade
Objetivo projeto
Individual ou grupo
Produto final
Período de realização
O que foi realizado
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Sua vida foi marcada pela incapacidade de constituir família, custear a própria subsistência ou
até mesmo manter contatos sociais. Aos 37 anos, sucumbiu a uma doença mental, suicidando-se. A fama e o reconhecimento vieram após a sua morte.
Van Gogh confere um energia emocional a suas telas como nenhum outro artista. Sua maneira
de pintar os ciprestes é manifestada através de pinceladas nervosas, retorcidas, curvas, entrelaçadas. Ciprestes são árvores verde-escuras, cuja estrutura é composta de pequenas e numerosas agulhas. Na pintura, eles lembram chamas e parecem adquirir vida. As nuvens também
se retorcem e às vezes a paisagem parece prestes a desabar.

Paul Cézanne

Claude Monet

(Aix-en-Provence, França, 1839 – Aix-en-Provence, França, 1906)

(Paris, 1840 – Giverny, 1926)

No Parque de Chateau Noir, 1890
Óleo s/ tela, National Gallery, Londres – Inglaterra

Lago com Nenúfares, 1899
Oleo s/ tela, National Gallery, Londres – Inglaterra

Paul Cézanne foi um pintor pós-impressionista francês, cujo trabalho forneceu as bases da
transição das concepções do fazer artístico do século XIX para a arte radicalmente inovadora do
século XX. Cézanne pode ser considerado como a ponte entre o impressionismo e o cubismo.
Introduziu nas suas obras distorções formais e alterações de perspectiva em benefício da composição ou para ressaltar o volume e peso dos objetos. Concebeu a cor de um modo sem precedentes, definindo diferentes volumes que foram essenciais para suas composições únicas.
O artista trata a cena de uma paisagem natural com organização e economia formal. Cézanne
enxerga-a como agrupamentos geometrizantes, onde as nuances são construídas com diferentes tons de verde. As formas são estudadas, detalhes são suprimidos, cores e distâncias são
alterados em favor de uma organização da pintura.

Foi o mais célebre entre os pintores impressionistas. O termo impressionismo surgiu devido a
um dos primeiros quadros de Monet, “Impressão, nascer do sol”, que trazia a inovadora técnica
de pintar o efeito das luzes com rápidas pinceladas.
Já maduro, vivendo em sua casa em Giverny, cercada de belos e vastos jardins, Monet confessou que durante toda a sua vida teve um único desejo: “mesclar-se o mais estritamente possível com a natureza”.
Foi justamente o que ele conseguiu ao pintar suas séries de ninféias ou nenúfares, tipos de
plantas aquáticas. Monet não queria especificar as flores e folhas que retratava com precisão,
mas sim propor um clima de natureza, pintando luzes e sombras, claridade e escuridão, folhagens e seus reflexos.

Vincent van Gogh

Manuel de Araújo Porto-Alegre
(Rio Pardo, RS, 1806 – Lisboa, 1879)

(Groot-Zandert, Holanda, 1853 – Auvers, França, 1890)

Grande Cascata da Tijuca, 1833
Óleo s/ tela, Pinacoteca do Estado, São Paulo – Brasil

Seara com Ciprestes, 1889
Óleo s/ tela, National Gallery, Londres – Inglaterra
Vincent Willem van Gogh foi um pintor pós-impressionista holandês, considerado um dos pioneiros na ligação das tendências impressionistas com as aspirações modernistas. Sua influência é reconhecida em variadas frentes da arte do século XIX, como por exemplo o expressionismo, o fauvismo e o abstraccionismo.
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Manuel José de Araújo Porto-Alegre foi um escritor do romantismo, político, jornalista, pintor,
caricaturista, arquiteto, crítico e historiador de arte, professor e diplomata brasileiro.

Durante o segundo reinado, foi um personagem importante na cena cultural brasileira. Foi nomeado pintor da Câmara Imperial, sendo responsável pelos trabalhos de
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decoração para a coroação do imperador Dom Pedro II e o primeiro artista a publicar
uma caricatura no Brasil.
Sua pintura foi feita com tinta a óleo e possui grande destreza técnica e tons amarelados. Foi nomeado pintor oficial da Imperial Câmara, sendo responsável pela decoração da celebração da coroação de D. Pedro II. Também é considerado o iniciador da
crítica de arte no Brasil.

Augustin Salynas y Teruel
(Madrid, 1869 – Roma, 1923)
Baía de Guanabara, 1911
Óleo s/ tela, Pinacoteca do Estado, São Paulo – Brasil
Salinas y Teruel estudou na Escola de Belas Artes de Madrid e tornou-se um respeitado pintor
no gênero das paisagens. Em 1889 ele ganhou o prêmio Roma, e assim pode frequentar as
aulas na Academia espanhola de Roma. No início do século 20 ele viveu vários anos no Brasil,
participando de exposições e salões. Esse espanhol encantou-se com as paisagens e silhuetas
da natureza do Rio de Janeiro.

Edward Munch
(Lote, Noruega, 1863 – Oslo, Noruega, 1944)
O Sol, 1909/10
Óleo s/ tela, Museum Munch, Oslo – Noruega
Munch foi um pintor norueguês dono de uma obra de forte aspecto expressionista, isto é, que
tem na expressão emocional o grande mote para a criação artística. Suas pinturas são dotadas
de grande dramaticidade, muitas vezes evocando sentimentos de dor e solidão.
Aos trinta anos ele pinta O Grito, considerada a sua obra máxima, e uma das mais importantes
da história do expressionismo. O quadro retrata a angústia e o desespero e foi inspirado nas
decepções do artista tanto no amor quanto com seus amigos.
Também traz em seu acervo obras que retratam o terror das forças da natureza.
Repare em como essa paisagem, aparentemente simples e natural, mostrando apenas o sol,
tem em seu subtexto uma imensa carga de drama. Torna-se uma paisagem da alma.
Nela o sol se expande em raios poderosos, que penetram e “riscam” toda a paisagem, como se
estivessem em movimento e pudesse explodir tudo a sua volta.

Margaret Mee
(Chesham, 1909 – Inglaterra, 1988)

Araquém Alcântara
(Florianópolis 1951)
Rio Pacaás Novos, 1996
Fotografia, Rondônia – Brasil
Araquém Alcântara Pereira é fotógrafo, jornalista, e poeta. Dedica-se desde 1985 à documentação do povo e da natureza brasileira.
Entre 1987 e 1998, o fotógrafo percorreu todos os parques nacionais brasileiros, documentando a fauna e a flora. Deste trabalho surgiu sua mais celebre obra, Terra Brasil, que tornou-se o
livro de fotografia mais vendido no Brasil nos últimos tempos, com mais de cem mil exemplares
vendidos.
Produziu a capa do livro “Unknown Amazon” para o The British Museum em 2001 e fotos para
a exposição de mesmo nome. É o primeiro fotógrafo brasileiro a produzir um trabalho inédito
para a National Geographic, a edição especial de colecionador “Bichos do Brasil”.
Ele publicou mais de vinte livros mostrando a biodiversidade brasileira.
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Vriesea Ensiformis (Vell.) Beer, 1960
Aquarela sobre papel, Instituto de Botânica, São Paulo – Brasil
Ela foi uma proeminente artista botânica. Estudou arte em Londres na St. Martin’s School of Art,
na Center School of Art e na Camberwell School of Art. Em 1952, ela mudou-se para o Brasil
com o seu segundo marido e deu aulas de arte durante 5 anos na São Paulo’s British school.
Posteriormente iniciou sua atividade como artista botânica no Instituto de Botânica, em São
Paulo. Explorou as selvas brasileiras em inúmeras expedições realizadas entre 1958 e 1964
antes de se dedicar à exploração da Amazónia entre 1964 e 1988.
As três publicações mais conhecidas do seu trabalho são “Flowers of the Brazilian Forests”
(1968), “Flowers of the Amazon” (1980) e “In Search of Flowers of the Amazon Forest” (1988).
Quando Margaret faleceu em Inglaterra, vítima de um acidente de automóvel, ela deixou-nos
400 ilustrações em guache, 40 livros de esboços e 15 diários. A Fundação Botânica Margaret
Mee foi fundada em 1989. Declarada de Utilidade Pública Federal, tem como objetivo dar continuidade ao trabalho de Margaret Mee, que dedicou sua vida à documentação e à defesa da
biodiversidade da flora brasileira e a conservação de seus ecossistemas
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Roland Jacobsz Savery

Leda Catunda

(Kortrijk, 1576 – Utrecht, 1639)

(São Paulo, 1961)

Paraíso, 1618
Óleo sobre madeira, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro – Brasil
Savery foi um importante artista, trabalhando para a corte holandesa. O pintor também trabalhou em outros países, chegando a Praga, na Boêmia, a convite do Imperador Rodolfo II, grande
interessado em cultura e astronomia e protetor de outros artistas como o próprio Archimboldo.
Paraíso Terrestre, considerada uma obra-prima, faz parte de uma série de painéis sobre o Paraíso, destacando a beleza de pássaros e animais. Outros painéis encontram-se em museus
europeus, em Praga, Viena e Berlim.

Tarsila do Amaral
(Capivari, SP, 1886 – São Paulo, SP, 1973)
A Floresta, 1929
Óleo s/ tela, Museu de Arte Contemporânea da USP, São Paulo – Brasil

A Floresta, 1987
Acrílica s/ tecido, Arquivo pessoal
Leda Catunda é uma das grandes artistas contemporâneas brasileiras.
Leda Catunda esteve entre os principais expoentes da assim chamada Geração 80, apoiando o
movimento de revalorização da pintura frente às tendências conceituais da década anterior.
A princípio, sua produção pictórica explora os limites entre a pintura e o objeto, não isenta de
referências à pop art, em que pesam o uso de volumes e as composições neoconcretistas.
Seus trabalhos da década de oitenta possuem um forte traço descritivo e caricatural, destacando-se pela atenção dispensada às texturas e superfícies dos materiais industrializados, aos
quais a artista adiciona acabamento em técnica artesanal, almejando realçar a particularidade
e originalidade de cada peça.
Desde os anos 80, ela se destacou por criar uma obra exuberante e bem-humorada, usando
tecidos, toalhas, veludos, pelos e pelúcia. Leda pintava por cima dos materiais, recortava e
emendava, construindo obras que recriavam paisagens, objetos de uso doméstico, animais,
órgãos do corpo. Ela chama suas obras de “pinturas macias”. Veja como essa floresta é alegre
e colorida.

Tarsila é a mais conhecida pintora do modernismo brasileiro. Criança, ela já gostava de desenhar e pintar, usando as cores presentes em sua vida--rosas, azuis, amarelos. São as chamadas cores caipiras.
Quando moça, Tarsila foi estudar arte em Paris. Lá estava ela quando, em 1922, em São Paulo,
aconteceu a Semana de Arte Moderna. A idéia dos modernistas era mostrar uma nova identidade da arte brasileira. Em sua volta ao Brasil, Tarsila casou-se com Oswald de Andrade, que
escreveu os Manifestos de duas fases importantes do modernismo: a fase pau-brasil e a fase
antropofágica. Tarsila participou ativamente delas.
Nos anos 30 parte para a União Soviética, e lá se abre às diferentes formas de pensamento
políticos e sociais. De volta ao Brasil, sensibilizou-se com a causa operária e foi presa por participar de reuniões no Partido Comunista Brasileiro. Inicia-se a fase de obras com temas sociais. Em 1950, ela voltou com a temática do Pau Brasil e pintou quadros como ‘Fazenda’,
‘Paisagem ou Aldeia’ e ‘Batizado de Macunaíma’.
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feminino. O desenho, delicado e rítmico, e o refinado emprego da cor, característicos de Botticelli, alcançaram aí perfeita expressão.

Claude Monet
Lascaux, 15.000 a.C.
Pintura em caverna, França
As grutas de Lascaux (França) foram descobertas em 1940 e contêm dos melhores exemplares
de arte pré-histórica do mundo. Consistem numa caverna principal e várias galerias magnificamente decoradas com gravações de desenhos e pinturas de animais. Entre as pinturas mais
significativas encontram-se as que representam três grandes auroques a atravessar um rio.
Devido ao estilo das pinturas e aos animais representados, e depois de concluídos os testes de
datação, chegou-se à conclusão de que teriam sido pintadas entre 15 000 e 13 000 a.

Sandro Boticelli

A canoa sobre o Epte, 1890
Óleo s/ tela, MASP, São Paulo – Brasil
Monet tornou-se um mestre da luz e da paisagem e o mais representativo dos pintores impressionistas. Ele não gostava de pintar em seu estúdio. Preferia sair ao ar livre, em busca das
nuances do sol, das nuvens, das luzes da noite. Ele percebeu que a natureza não é sempre
igual. Ao contrário, viu que ela poderia ser vista de uma forma bem diferente, dependendo da
hora do dia e do tempo. Com esse olhar afinado, Monet produziu obras impressionistas que
combinavam suavidade com um grande poder de impacto de luz. Em A Canoa sobre o Epte o
artista captou uma imagem em pleno movimento, mostrando a canoa e as moças descentralizadas na tela, quase saindo do campo de visão. O rio, visto provavelmente quase à noite, é
retratado de forma escura, com nuances de luz que misturam pinceladas pretas, verdes, vermelhas, só percebidas após um olhar cuidadoso. O efeito é escuro e denso

(Florença, Itália, 1445 – Florença, Itália, 1510)
O Nascimento de Vênus, c.1484
Tempera s/ tela, Galleria Uffizzi, Florença – Itália
Alessandro di Mariano Filipepi, conhecido como Sandro Botticelli, nasceu em Florença em
1445. Pouco se sabe dos primeiros anos de sua vida. Por volta de 1465 entrou para o ateliê de
Filippo Lippi, cujo estilo elegante marcou claramente suas primeiras obras. Aos 25 anos, Botticelli já possuía ateliê próprio.
Por volta de 1477 pintou uma de suas obras mais conhecidas, “A primavera”, em que apresentou Vênus, diante de uma paisagem arborizada, em companhia das Três Graças, Mercúrio e
Flora, entre outras personagens mitológicas. O quadro era uma alegoria do reino de Vênus e a
deusa representava a humanitás, isto é, a cultura florentina da época.
Em 1481 Botticelli foi chamado a Roma pelo papa Sisto IV para trabalhar na decoração da capela Sistina, onde realizou “A tentação de Cristo” e dois episódios da vida de Moisés, obras que
lhe deram fama. De regresso a Florença, trabalhou principalmente para a família Medici. Nesses anos realizou suas obras mais célebres, de caráter profano e mitológico, como “Marte e
Vênus”, “Palas e o centauro”, “O nascimento de Vênus”. Nessa última, pintou Vênus sobre uma
concha, emergindo da espuma do mar, para simbolizar o nascimento da beleza através do nu
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George Seurat
(Paris, 1859 - Gravelines, 1891)
Domingo na Grande Jatte, 1884-86
Óleo s/ tela, Art Institute of Chicago, Chicago – EUA
Seraut foi um pintor francês pioneiro do movimento pontilhista, também chamado divisionismo.
Nascido em um meio burguês, ingressou na Escola Superior de Belas-Artes de Paris, em 1877,
onde visitaria frequentemente o Museu do Louvre, seria aluno de um discípulo de Ingres e
sofreria fortes influências de Rembrandt e de Francisco Goya.
O seu trabalho, influenciado pelos mestres da renascença, caracterizava-se por ser extremamente disciplinado e ordenado. Embora influenciado pelos impressionistas, apreciando os seus
valores e alicerces científicos, Seurat rejeitou a espontaneidade e a ausência de forma destes,
e reintroduziu a estrutura e a formalidade na pintura.  Dedicou-se à técnica do impressionismo, assim como ao estudo da teoria da cor e à óptica.
A técnica do pontilhismo utilizada por Seurat deu origem ao neo-impressionismo e foi extensivamente utilizada na arte do século XX. Pode-se dizer que a teoria pontilhista foi precursora da
televisão e da imagem digital.
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Annibale Carracci

Pieter Bruegel, o velho

(Bolonha, 1560 - Roma, 1609)

(Breda, 1525/30 - Bruxelas, 1569)

A Pesca, 1587-88
Heliogravura original s/ papel, Museu do Louvre, Paris – França
Pintor italiano, nasceu em Bolonha, Itália, em 1560, membro de uma família de pintores que
recuperou o estilo renascentista de Rafael. Em 1850, fundou com seu irmão Agostino e seu
primo Ludovico, uma célebre academia de arte, que mais tarde ficou conhecida como academia
dos progressistas.
Embora os Carracci enfatizassem o esboço linear tipicamente florentino, seus interesses pelas
cores cintilantes e contornos sutis dos objetos eram derivados dos pintores venezianos.
Trabalharam muitos anos juntos, até que em 1595, Carracci foi convidado por um cardeal a
realizar sua grande obra: os afrescos mitológicos do Palácio de Farnese, inspirado nos afrescos
de Michelangelo e Rafael. Carracci não só brilhou na arte renascentista, mas também foi o
primeiro dos grandes artistas a fazer caricaturas, por volta de 1600.

Paisagem com a queda de Ícaro, c.1558
Óleo s/ tela, Museus Reais de Belas Artes, Bruxelas – Bélgica
Bruegel, o velho, foi um importante pintor e gravador holandês. Sua obra é produto de uma visão panorâmica do mundo. Pintou, com todo requinte de detalhes, cenas da vida cotidiana dos
camponeses holandeses e episódios da Bíblia, transplantados para paisagens e cidades do
norte da Europa de sua época.
A pintura foi o tema de um poema muito famoso de William Carlos Williams. Na mitología da
Antiga Grécia, Ícaro conseguiu voar com asas feitas de plumas coladas com cera, mas em seu
voo acercou-se tanto ao sol que se fundiu a cera, caiu ao mar e se afogou. Suas pernas podem-se ver na água, junto ao barco maior da pintura.

Frans Post
Oswaldo Goeldi
(Rio de Janeiro, 1895 - Rio de Janeiro, 1961)
Peixe Vermelho, 1938
Xilogravura a cores s/ papel, Museu de Arte Contemporânea USP, São Paulo – Brasil
Goeldi é considerado um dos maiores mestres da gravura do Brasil. Filho de um naturalista
suiço, ele foi viver na Suíça aos seis anos de idade. Interrompeu a faculdade na Escola Politécnica de Zurique e foi para Genebra, onde frequentou vários ateliers de artistas.
Retornou ao Brasil em 1919 e em 1922 participou da Semana de Arte de 1922. Em 1924 iniciou seus estudos de xilogravura, uma técnica onde se desenha e se cava a madeira, que recebe tinta e serve como matriz para imprimir uma série de desenhos. Com essa técnica, que a
partir daí tornou-se seu grande meio de expressão, realizou paisagens fortes, sombrias, geralmente relacionadas ao mar, aos pescadores, as aves e aos animais.
Esta gravura foi premiada na I Bienal de São Paulo, 1951. Os peixes vermelhos surgem como
um mistério da natureza e vão assumir, em outras gravuras, dimensões até maiores do que as
dos pescadores.
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(Haarlem 1612 - Haarlem 1680)
Paisagem de Pernambuco, sem data
Óleo s/ madeira, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro – Brasil
Post foi um importante pintor holandês que veio ao Brasil, em 1637, junto com Maurício de
Nassau. Destacam-se aqui seus quadros sobre motivos brasileiros, particularmente pernambucanos, além de trinta e dois desenhos sobre locais brasileiros e africanos, reunidos em um álbum. Foi o primeiro grande artista internacional a pintar paisagens brasileiras.
Ao tempo de sua formação, predominavam os paisagistas, sendo natural, assim, a predileção
do pintor por esse gênero. Frans Post reage à exuberância tropical com grande contenção: não
joga na tela a explosão de cores com que é defrontado, preferindo registrar espaços abertos,
salpicados de miniaturas, em tons fortes mas não variados. Procura fixar as cenas mais em
razão de sua utilidade informativa, atento à composição e, como detalhe típico, quase sempre
colocando uma árvore numa das extremidades do quadro.
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Cândido Portinari

Francisco Brennand

(Brodósqui, SP, 1903 - Rio de Janeiro, 1962)

(Recife, PE, 1927)

Mestiço, 1934
Óleo s/ tela, Pinacoteca do Estado, São Paulo – Brasil
Café, 1935
Óleo s/ tela, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro – Brasil
Portinari é uma das maiores referências da arte moderna brasileira, particularmente dos anos
1930/40. Filho de imigrantes italianos, ele nasceu no interior de São Paulo, estudou no Rio de
Janeiro e ganhou uma bolsa de estudos para viver na Europa. Lá conheceu a obra de Picasso
e dos muralistas mexicanos que fortemente o influenciaram. Portinari retratou como ninguém o
povo brasileiro, pintando trabalhadores da lavoura, plantadores de café, com seus grandes pés
e mãos fortes, e os retirantes. Mestiço, mostrando a dignidade e a força de um homem simples
é um exemplo do amor de Portinari ao homem da terra. Café é um dos seus mais conhecidos
quadros.
Em primeiro plano um homem sem camisa com braços cruzados; sua cor, traços, lábios grossos e grandes, olhos puxados, fundos, nariz largo nos levam a concluir que ele é mestiço, um
mameluco (nascido da mistura entre negro e índio) pelas mãos grandes e unhas sujas deduzimos que é um trabalhador braçal; tem os traços fortes e bem definidos;
Cores claras e frias ao fundo contrastam com a cor escura do homem; poucas cores. O Autor
utiliza um jogo de traços claros e escuros, presença de sombras e noção de profundidade; A
obra é bidimensional e figurativa; em primeiro plano está o homem e ao fundo a linha do horizonte.

Bandeja Verde, 1959
Óleo s/ tela, Museu de Arte Contemporânea USP, São Paulo – Brasil
Após completar os estudos colegiais, teve o incentivo da família para cursar a Faculdade de
Direito e suceder o pai na direção dos negócios da família. Desistiu, no entanto, e dedicou-se à
carreira artística certamente influenciado pelo convívio que tinha com os artistas Abelardo da
Hora, Álvaro Amorim, e outros.
Em 1949, Brennand foi estudar em Paris, com artistas europeus importantes como André Lhote e Fernard Léger. Em 1952, de volta ao Brasil, firmou-se como um importante e original artista, particularmente com seu trabalho em cerâmica. Brennand então construiu para si mesmo
um atelier monumental nos arredores de Recife, que passa a ser um universo à parte. Cheio de
esculturas com formas sensuais e cores de terra e painéis de cerâmica pintada, que ele também realiza em fachadas de edifícios em várias partes do país, o atelier de Brennand parece um
mundo mágico.
Muitas das suas obras se caracterizam pela elaboração de seres abstratos. São símbolos de
sensualidade. Várias partes anatômicas são motivos de seus estudos como partes do corpo
feminino. Seu trabalho está espalhado pelo Brasil e o mundo, muitas vezes em lugares públicos,
como o Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife, e também no parque das esculturas,
no bairro do Recife Antigo.

Lasar Segall
(Vilna, Rússia, 1891 – São Paulo, 1957)

Paul Cézanne
(Aix-en-Provence, França, 1839 – Aix-en-Provence, 1906)
Natureza Morta com Maças e Pêssegos, c. 1905
Óleo s/ tela, National Gallery of Art, Washington – EUA
Cézanne foi um dos grandes artistas modernos empenhados na síntese das formas. Sua natureza morta (uma pintura com um cenário construído com objetos inanimados) possui uma grande organização formal. Em Cézanne, as formas das frutas são estudadas, as detalhes são suprimidos, as cores e as distâncias ao alterados em favor de uma organização da pintura. Mesmo
assim ou quem sabe por isso mesmo, as frutas parecem vivas. Dá vontade de come-las!
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Bananal, 1927
Óleo s/ tela, Pinacoteca do Estado de S. Paulo
Pintor, escultor e gravador, Segall havia saído da Rússia aos 16 anos e foi estudar arte em escolas alemãs. Em suas viagens, Segall foi tomando contato com o expressionismo e os movimentos de vanguarda que se desenvolviam então na Europa.
A primeira vez que Segall veio ao Brasil, em 1913, foi para visitar parentes que aqui viviam.
Contudo, foi aqui que, segundo suas próprias palavras, sua arte conheceu o “milagre da luz e
da cor”. “Vi-me transportado sob a fulgência de um sol tropical cujos raios iluminavam a gente
e as cousas em recantos emprestando até ao que estava na sombra uma espécie de resplandescência”, descreve Segall
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Foi um dos primeiros artistas modernos a expor no Brasil, em 1913. As pessoas estranharam a
mostra, pois seus desenhos, gravuras, óleos e pastéis não se pareciam com o que era realizado
pelos artistas acadêmicos brasileiros. Porém, como Segall era “estrangeiro” não houve grandes
polêmicas.
Em 1923, porém, decidiu ir viver, definitivamente, no Brasil. Fixou-se em São Paulo e adotou
cidadania brasileira. Aqui, encantou-se com a paisagem e os temas sociais brasileiros.

Heitor dos Prazeres
(Rio de Janeiro, 1898 – Rio de Janeiro, 1966)
Moenda, 1951
Óleo s/ tela, Museu de Arte Contemporânea USP, São Paulo – Brasil
Esse pintor e músico auto-didata teve muitas profissões: sapateiro, tipógrafo, alfaiate, marceneiro. Ele adorava a música e fundou várias escolas de samba antes de se dedicar à pintura.
Compositor, instrumentista e letrista, em parceria com Noel Rosa compôs a música carnavalesca Pierrô Apaixonado. Notabilizou-se como compositor de música popular.
Em meados dos anos 30 começou a pintar mulatas, malandros, o samba e o mundo da favela.
Essa atividade começou quando ele já tinha 39 anos. Seu talento foi reconhecido e o artista foi
convidado a participar da I Bienal de São Paulo, em 1951, ganhando os prêmios de Melhor
Artista Nacional, da Bienal de Veneza e do I Festival Mundial de Arte Negra, em Dakar.” Moenda”
demonstra o interesse do artista pelo folclore urbano e pelas cenas rurais.
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Giuseppe Archimboldo
(Milan, 1527 – Milan, 1593)
O Inverno, 1573
Óleo s/ tela, Museu do Louvre, Paris – França
A Primavera, 1573
Óleo s/ tela, Museu do Louvre, Paris – França
O Verão, 1573
Óleo s/ madeira, Museu Cívico, Cremona – Itália
Archimboldo foi um artista da Renascença, pintor da corte por 25 anos, artesão e organizador
de festas de muitos imperadores italianos do século XVI. Nasceu em 1527, em Milão, e cresceu
no meio da Renascença. Seu talento lhe rendeu um lugar entre os estudantes de Leonardo da
Vinci.
Suas obras principais incluem a série “As quatro estações”, onde usou, pela primeira vez, imagens da natureza, tais como frutas, verduras e flores, para compor fisionomias humanas. A idéia
de reproduzir as estações como pessoas já era usada desda a época dos romanos, no entanto
Arcimboldo foi o pioneiro na utilização de vegetais de cada época, na composição de rostos
humanos. Também pintou motivos em várias igrejas.
Assim como foi com a maioria dos artistas maneiristas, após a morte de Arcimboldo o interesse
por sua obra diminuiu, chegando quase ao esquecimento, talvez pela estranheza que podem
causar suas imagens. Foi apenas no século XX que este e outros maneiristas foram resgatados,
recebendo a atenção e o valor que merecem.
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Albano Afonso

Brígita Baltar

(São Paulo, 1964)

(Rio de Janeiro, 1959)

Da série Florestas, 2003
Montagem de fotografias, Arquivo pessoal
Esse artista paulistano nasceu em 1964. Albano utiliza a história da arte como ponto de partida
para suas pesquisas com obras de arte contemporâneas. Ele estuda e escolhe obras que considera importantes para recria-las usando diversos materiais. Interessa-se muito pela luz e seus
efeitos na imagem. Essa “floresta” foi feita com diversas luzes da cidade: iluminação de postes,
ruas, etc.
Cria instalações e fotografias, nas quais mistura impressões fotográficas com imagens projetadas no espaço. A partir de um “desenho” gerado por um jogo de luzes e espelhos, cria uma
fotografia descarnada: o instante fotográfico retorna ao seu estágio inicial de idéia.

Georgia Kyriakakis
(Bahia, 1961 – São Paulo, 1982)

A Coleta de Neblina, 1996/2001
Fotografia, Coleção da artista e da Galeria Nara Roesler, São Paulo – Brasil
A Coleta da Maresia, 2001
Fotografia, Coleção da artista e da Galeria Nara Roesler, São Paulo – Brasil
A artista carioca Brígida Baltar começa a desenvolver sua obra nos anos 1990, criando uma
poética a partir de elementos bastante simples e essenciais. Muitas vezes seus trabalhos partem de suas próprias ações, que são registradas em fotos e vídeos.
A obra Torre, de 1996, traz a artista envolta em um agrupamento de tijolos retirados de sua
própria residência, formando uma estrutura que se assemelha a uma torre. Já Abrigo, de 1996,
consiste em uma ação da artista que escava uma das paredes de sua casa com a intenção de
formar a sua silhueta, inserindo-se, depois, nessa espécie de casulo.
No projeto intitulado Umidades, desenvolvido entre 1994 e 2001, ela se propôs a ir à Serra das
Araras e Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, e lá coletar elementos da natureza, como a neblina, o orvalho e a maresia. Essa estranha coleta, de materiais efêmeros e etéreos, foi feita
com a ajuda de vidros e roupas especiais, como o colete visto aqui na coleta da neblina.

Outros Continentes, América do Sul, 2009
Lápis de cor s/ papel, impressão ink Jet, fotografia PB, Arquivo pessoal
Cada uma das obras de Geórgia Kyriakakis é um exercício de deslocamento, de equilíbrio e
desequilíbrio, de permanência e efemeridade, de estabilidade e instabilidade. Nascida em
1961, descendente de gregos, nasceu na Bahia e transferiu-se para São Paulo.
A artista cria jogos sofisticados e sutis, que buscam a concretude e os limites de estabilidade
das coisas. A idéia de deslocamentos sempre acompanha a artista, que se caracteriza por uma
obra pungente e, ao mesmo tempo, delicada.
Outra atitude refletida na produção da artista está na tentativa de capturar, num dado momento, coisas que se esvaem, que desaparecem no tempo. Ao procurar o que chama de “o comportamento dos materiais”, Geórgia cria obras em que o assunto é a precisão.
Como artista, Geórgia participa de exposições desde 1986 e sua primeira exposição individual
foi realizada em 1991, na Itaugaleria, em São Paulo. A partir de então, tem participado regularmente de exposições coletivas e individuais, dentro e fora do país e recebido diversos prêmios
e distinções como reconhecimento de seu trabalho artístico.
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Marcela Tiboni
(São Paulo, 1982)
Pintura de Paisagem I, 2005
Fotografia, Arquivo pessoal
Tiboni é uma artista brasileira contemporânea que trabalha sobretudo com fotografias. Um de
seus temas mais importantes, no entanto, é a própria pintura, que discute através de reinterpretações de imagens da história da arte e do uso da cor e das camadas de tinta.
Utiliza-se, na maioria das vezes, do próprio corpo como suporte e instrumento da obra. Através
das imagens busca fundir a identidade do homem contemporâneo à identidade dos personagens pintados pelos artistas já consagrados pela História da Arte.
Nas diferentes formas de pensar a identidade trata nestes trabalhos exclusivamente da identidade artística, nas questões ligadas a fugacidade e maleabilidade dos traços físicos do rosto
humano, e ainda da própria atitude como artista ao ficar diante de sua própria imagem. Investiga as inúmeras possibilidades de um corpo humano vivo quando emprestado às características de um personagem pintado, buscando criar novas identidades ao contrapor a identidade
humana à identidade pictórica.
35

Tadeu Jungle
(São Paulo, 1956)
Através da Amazônia, 2007
Fotografia, Arquivo pessoal

Max Ernst

Tadeu Jungle é um artista multimeios que transita entre a videoarte, a poesia visual, a fotografia e a performance. Iniciou atividades no fim da década de 70 em São Paulo com grafites poéticos, arte-correio e poesia em pequenos adesivos.
Tem se destacado com obras em videoarte, fotografia e documentários. Hoje é sócio de uma
produtora e dirige documentários, filmes publicitários e videoclipes musicais.

(Bruhl, Alemanha, 1891 - Seillans, França, 1976)
The Large Forest, 1927
Óleo s/ tela, Museu Guggenheim, Nova York - EUA

Josely Carvalho
(Curitiba, 1942)

Depois de ser um soldado alemão na Primeira Guerra Mundial, Max Ernst, o garoto que aprendera a pintar copiando paisagens de Van Gogh. Emigrou para a França, onde pertenceu ao
movimento surrealista que, na Europa, a partir dos anos 1920, passou a valorizar conteúdos
vindos do inconsciente, muito mais do que aqueles vindos da razão. Ernst conta que numa
noite teve uma visão. A partir dela, pegou placas de madeira que estavam perto da cama onde
dormia, colocou sobre elas folhas de papel e passou nas folhas giz de cera negro. Assim apareceram ranhuras, texturas, sombras. Foi assim, também, que ele criou a técnica do frottage,
que estaria presente em várias de suas obras. Nesta pintura temos um exemplo de frottage, o
que reforça o clima estranho e árido da paisagem.

Araquem Alcântara

Tracajá, 2002
Litografia, xilogravura, roplex s/ papel artesanal tipo Kozo, Wildwood Press, St.
Louis, Missourri – EUA
Essa artista brasileira, residente em Nova York, iniciou suas pesquisas nos anos 70, com obras
em serigrafia, envolvendo comunidades.
trabalha com instalações diferenciadas, onde soluções eletrônicas e digitais se mesclam a
materiais artesanais ou industriais, como por exemplo, telhas, tijolos, madeira. Partindo dessa
premissa, a artista alimenta sua obra através de componentes como: objeto, gravura, pintura,
poesia, vídeo, som, livro-arte, fotografia, instalação e web art.
Apaixonada pela gravura, passou a se dedicar a ela, escolhendo a figura da pequena tartaruga
marinha amazônica, a tracajá, em ameaça de extinção, como seu avatar. Atualmente, também
se destaca por uma obra em na web e na videoarte.

(Florianópolis, 1951)
Árvore em Mata de Igapó, 1988
Fotografia, Arquivo pessoal
Araquém é fotógrafo, jornalista, e poeta. Ele é considerado um dos precursores e principais
fotógrafos de natureza do Brasil. Ele publicou mais de vinte livros mostrando a biodiversidade
brasileira.

Eduardo Srur
(Rio de Janeiro, 1962)
Caiaques, 2006
Fotografia, Projeto Caiaques no Rio Pinheiros, Arquivo pessoal
Pets, 2008
Fotografia, projeto Pets no Rio Tietê, Arquivo pessoal
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Iniciou sua carreira como artista plástico com a pintura e, a partir de 2002, passou a investigar
novas mídias como a fotografia, video, performance, instalação e, em especial, a linguagem de
intervenção urbana. È um dos mais conhecidos artistas brasileiros envolvidos com a questão
ambiental e trabalha com instalações que discutem a maneira como lidamos com o meio ambiente.
Sua obra se caracteriza por exposições temporárias no espaço público com questões críticas e
bem humoradas ao sistema social e artístico. Srur é um artista pop que usa estratégias da
comunicação e da cultura de massas para aproximar a arte contemporânea da sociedade ampliando o diálogo da obra.
O artista já colocou garrafas PET no Rio Tietê, caiaques no Rio Pinheiros e, agora, vestiu 15
monumentos de São Paulo com coletes salva-vidas. As obras têm o intuito de lembrar as pessoas sobre o cuidado com a cidade. Nos dois primeiros casos, o cuidado ambiental e, no terceiro, o cuidado com a memória da história e seus personagens.

Angella Conte

Livros sobre arte, educação e sustentabilidade
FREIRE, PAULO. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. SP, Paz
e Terra.
CANTON, KATIA. Natureza, olhar de artista. SP, editora DCL.
BORTOLOZZO, Maria Silvia e VENTRELA, Roseli. Frans Krajcberg, arte e meio ambiente. SP,
editora Moderna.

(Jaboticabal, 1955)
Escassez, 2009
Fotografia, Parque Estadual Alberto Loefgren (Horto Florestal), São Paulo
Angella Conte é uma artista com um olhar afetuoso sobre os objetos ao seu redor; sobre a cidade e seus respiros, seus entulhos; sobre as pessoas que deixam marcas nos objetos e nas
cidades. Tudo o que reúne ganha, em algum momento, novo status, quando ela devolve ao
mundo um apanhado de coisas antes sem importância, mas que ganham novas significações.
Até 2004, a produção artística de Angella Conte era predominantemente em pedra, mas a
partir dali a artista aproxima seu trabalho às práticas fotográficas e instalativas. Toda a sua investigação estética passa a ser marcada por um aproveitamento de todas as etapas que constituem o trabalho: um crescente envolvimento com as pessoas, as coisas, as sobras, tudo vira
matéria prima para a expressão de uma busca inquieta.
Hoje, Angella Conte trabalha preferencialmente com instalações e vídeos. Sua instalação no
horto florestal, em São Paulo, tem um caráter de denúncia frente ao uso indevido da água no
planeta.
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Sugestões de websites para conhecer obras
e artistas de grandes museus brasileiros
Museu Nacional de Belas Artes: www.mnba.gov.br
Pinacoteca do Estado de SP: www.pinacoteca.org.br
Museu de Arte Contemporânea da USP: www.mac.usp.br

Websites sobre meio ambiente e sustentabilidade
www.envolverde.ig.com.br
www.oeco.com.br
www.ambiente.rj.gov.br
www.akatu.org.br
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