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Proposições de Mediação
O Núcleo de Ação Educativa (NAE) do Museu de Arte de Santa Catarina (MASC),
com o propósito de continuar a interação com seus diferentes públicos –
mesmo que de forma virtual –, apresenta o Projeto MASC – Famílias em CasA.
O projeto contempla uma série de proposições de mediação com conteúdos
produzidos em módulos, especialmente relacionados a obras e artistas
representados na coleção do MASC, ou que participaram de exposições, bem
como de outros assuntos interligados com a história, a memória do Museu e a
produção de artes visuais.
Esperamos que os conteúdos apresentados nas proposições de mediação
possam contribuir para momentos singulares de encontros virtuais com a arte
e de diálogos, experimentações artísticas entre as pessoas que constituem os
diferente grupos de famílias e que se encontram unidas em suas casas neste
Texto
momento de isolamento social ou separadas
por motivos de força maior, bem
como possam gerar outras possibilidades de trocas, compartilhamentos com
outros familiares, amigos e colegas nesta nossa imensa família planetária.
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Coleção MASC – 70 anos
O Museu de Arte Moderna de Florianópolis (MAMF) foi criado em 1949 após um movimento
envolvendo o catarinense Grupo Sul e o escritor carioca Marques Rebelo. Depois do MAM-SP e do
MAM-RJ, ambos de 1948, foi o terceiro museu moderno do Brasil, o primeiro de caráter público.
Em 1970, o MAMF tornou-se Museu de Arte de Santa Catarina (MASC), não mais se limitando ao
moderno e dedicando-se à arte de todo o estado.
O núcleo inicial de vinte obras vem crescendo com doações de artistas, empresas e
colecionadores, bem como com aquisições, perfazendo cerca de duas mil obras. As premiações
dos Salões Nacionais Victor Meirelles permitiram ampliar a aquisição de obras contemporâneas.
Dando continuidade às comemorações dos 70 anos do MASC e celebrando os 40 anos da
Fundação Catarinense de Cultura, o Museu abre um espaço dedicado ao acervo, com uma
exposição de longa duração, pensada com base em uma seleção significativa de artistas
catarinenses e não catarinenses, nesta montagem agrupados por temas, permitindo observar a
pluralidade de abordagens sobre assuntos semelhantes.
Esperamos que a exploração deste acervo rico e variado propicie o estudo e a reflexão sobre as
artes, especialmente as artes catarinenses, além de identificar lacunas na coleção, frutos da
conturbada história deste museu, pontuada por momentos de avanços e de reveses.
Ylmar Corrêa Neto
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Proposições de Mediação NAE-MASC
O MASC tem quase duas mil obras
em sua coleção, cujas imagens estão
disponíveis no Acervo Virtual.
Para a exposição de longa duração
Coleção MASC - 70 anos, o curador
Ylmar Corrêa selecionou algumas
dessas obras a partir de temáticas e do
estabelecimento de possíveis relações
na produção dos artistas, em distintos
períodos da História da Arte.
Assim, cada módulo com proposições de
mediação dessa exposição contemplará
temáticas do recorte curatorial em
sequência ou em inter-relação.
Neste módulo VI, apresentamos artistas
e suas obras relacionadas ao tema
PAISAGENS – Campo – “Forma e Matéria”

@ Maria Helena Rosa Barbosa

Acessem o vídeo disponível no Facebook do MASC
e façam um breve passeio virtual na exposição

Coleção MASC - 70 anos
https://www.facebook.com/watch/?v=233536390818634
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Imagem 01 - Pedro
Paulo Vecchietti,
Cabrinha, 1958,
tapeçaria, 50x68cm.

Imagem 02 – Frans
Krajcberg, Sem título,
1981, relevo em papel
artesanal [gravura em
relevo], 60x48cm.

Observar, experienciar, se apropriar e
transformar o micro e o macrocosmo da
vida humana, animal e vegetal com
liberdade poética, criando e recriando
outros universos imagéticos é a essência
do trabalho de inúmeros artistas.

Imagem 03 –
Paulo Gaiad,
Caminhos da
Armação da
Piedade, 1991,
acrílica s/tela,
60x80cm.

5

MASC – Famílias em CasA

EXPOSIÇÃO Coleção MASC - 70 anos
Proposições de Mediação NAE-MASC • Módulo VI

Observem as cores, as linhas
curvas, as texturas, a técnica
escolhida pelo artista Pedro
Paulo Vecchietti para criar sua
obra com este animal que vive
no campo ou em meio rural.
 Que animal é este na obra do
artista Pedro Vecchietti?
 O artista configurou em
forma mais realista ou mais
simplificada e/ou estilizada
esse animal?
 Vocês conhecem a técnica
utilizada por esse artista?
 Saberiam dizer quais
materiais o artista usou para
fazer esta obra em tapeçaria?

Imagem 01 - Pedro Paulo Vecchietti, Cabrinha, 1958, tapeçaria, 50x68cm.
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A produção de tapeçaria, bordada em talagarça com ponto
smyrna, consiste em uma técnica na qual cada ponto é
feito um a um, com pedaços de fios de lã ou de algodão e
com o auxílio de uma agulha especial, que ao ser
introduzida no orifício da tela tramada entrelaça-os
firmando-os com um nó.

Imagem 01 - Pedro Paulo Vecchietti, Cabrinha, 1958.

O ponto smyrna, na obra de Vecchietti, é uma técnica em
relevo, na qual a textura da lã resulta em um efeito tátil e
visual, de modo que entre o ver e o sentir prevalece o
“convite ao olhar háptico” (HÜLSE; MAKOWIECKY, 2018).

A obra “Cabrinha” foi a primeira tapeçaria que o
artista Pedro Paulo Vecchietti expôs, junto com
o Grupo de Artistas Plásticos de Florianópolis
(GAPF), em 1958. Assim, a tapeçaria como
expressão e linguagem artística torna-se
marcante na obra de Vecchietti, com suas
vinhetas em desenho a nanquim e impressão
em “xerox” e serigrafia, produzidas em ponto
smyrna e, também, em tear manual, no atelier
da artista Clara Fernandes.

Nessa tapeçaria de Vecchietti, o contraste
entre figura e fundo estão bem definidos
pelas cores, com o preto nas formas
orgânicas da “Cabrinha”’ e o fundo em
vermelho. É importante notar que “esse
contorno entre figura e fundo não segue uma
linha reta [...]" porque "nas tapeçarias
bordadas quem define as linhas é a grade da
retícula, ou tela sobre a qual é feito o
bordado” (HÜLSE; MAKOWIECKY, 2018).
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Percebam os detalhes, a cor, a forma, as linhas,
as texturas, o volume, o material e a técnica
nessa obra de Frans Krajcberg.

 Qual elemento da natureza o artista
utilizou para fazer essa obra?
 Vocês conseguem imaginar o tamanho
desse elemento em relação às medidas
da obra? É grande ou pequeno?
 Como vocês imaginam que o artista fez
essa obra?
 Quais procedimentos e técnicas ele
utilizou para chegar a essa forma?
Imagem 02 – Frans Krajcberg, Sem título, 1981,
relevo em papel artesanal [gravura em relevo], 60x48cm.
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“A natureza é, de fato, no seu procedimento, memória. Mas, suas
gravuras - essas ondulações de areia, essas folhas impressas - são
um repertório de conhecimento, de uma ética e de uma prática,
tornadas visíveis para não caírem no esquecimento. A gravura de
Krajcberg além de sua presença física e da sua experiência sensível
nos faz olhar um invisível: a pedagogia estética da redescoberta”
(Wilson Coutinho, 1981).
Esta “gravura em relevo” de Krajcberg, que pertence ao acervo do
MASC, é resultado de uma série de gravuras que o artista produziu,
na década de 1980, com folhas de árvores, por meio do processo de
modelagem em gesso e depois com impressão em papel japonês.
Frans Krajcberg utilizou elementos da natureza, como folhas,
sementes, raízes, troncos e galhos das árvores na produção de suas
obras como forma de expressão artística e também como “ativismo
ecológico”, para denunciar a destruição da natureza pelas ações do
homem, especialmente das florestas no Brasil.
 Qual a relação da produção
de papel e as árvores?

Imagem 02 – Frans Krajcberg,
Sem título, 1981, relevo em papel
artesanal [gravura em relevo],
60x48cm.

 O que poderá acontecer com a vida terrena de todos os seres do
reino animal e vegetal sem a preservação de nossas florestas?
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Observem nesta paisagem do
artista Paulo Gaiad, as cores,
as formas, as linhas...
 Quais cores o artista usou
nesta pintura? Elas remetem às
cores que vemos “normalmente”
em outras paisagens?
 O que há de diferente nesta obra
de Paulo Gaiad em relação às
paisagens figurativas que
estamos habituados a ver nas
obras de outros artistas?
 Paulo Gaiad explorou as formas
abstratas ou figurativas nesta
paisagem?
 Quais elementos, linhas e
formas geométricas o artista
utiliza para compor esta
paisagem?

Imagem 03 – Paulo Gaiad, Caminhos da Armação da Piedade, 1991,
acrílica s/tela, 60x80cm.
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 As formas alinhadas em posição vertical, nesta
pintura de Paulo Gaiad, remetem a uma parte de
quais elementos da natureza?
 As linhas desenhadas/traçadas, os grafismos e
palavras escritas nesta pintura podem indicar
memórias de caminhos percorridos pelo artista?

“Eu começo a recriar lugares por onde passei para
que, caso precisar, eu possa recorrer e ficar. É a
ideia que tenho dos meus trabalhos. Eu documento
uma memória para eu poder, se precisar, fugir e me
agarrar ali” (GAIAD, 2015 in GARCEZ, 2020).

Imagem 03 – Paulo Gaiad, Caminhos da Armação
da Piedade, 1991, acrílica s/tela, 60x80cm.

A poética hibrida de Paulo Gaiad transita entre o desenho, a pintura, a fotografia, a literatura e a
instalação. Com uma extensa produção reconhecida pela crítica de arte contemporânea, o tempo,
a memoria, os testemunhos autobiográficos e o esquecimento estão presentes em seus trabalhos.

Texto
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Imagem 02 – Frans Krajcberg, Sem
título, 1981, relevo em papel artesanal
[gravura em relevo], 60x48cm.

Imagem 03 – Paulo Gaiad, Caminhos da Armação da
Piedade, 1991, acrílica s/tela, 60x80cm.

 Que relações podemos estabelecer entre as obras de Paulo Gaiad e Frans Krajcberg, no que diz
respeito às nossas memórias afetivas e ao nosso
Textocontato com a natureza?
12

MASC – Famílias em CasA

EXPOSIÇÃO Coleção MASC - 70 anos
Proposições de Mediação NAE-MASC • Módulo VI

Proposição Poética
Observando as obras apresentadas
neste módulo VI, dos artistas Pedro
Vecchietti, Frans Krajcberg e Paulo
Gaiad, percebemos que cada um
expressa
todo
seu
universo
imagético e poético por meio de
diferentes técnicas e processos de
produção artística.

Assim, inspirados nas obras de cada artista
realizem suas experimentações artísticas
configurando animais, plantas e árvores ou
outros elementos da natureza com formas
orgânicas, estilizadas, sem se preocupar em
colocar detalhes próximos do que seria a sua
forma real. Criem, também, paisagens com
formas geométricas e/ou abstratas inserindo
grafismos, palavras e frases na composição.

Soltem-se! Permitam-se a esses momentos de encontros em família e de encantamentos com o
que seus olhos veem, seus ouvidos ouvem, seu coração pulsa, sua mente cria, suas mãos tocam,
sentem e constroem micro e macro mundos imaginários e poéticos.
Se desejarem, enviem uma foto para a equipe do NAE: naemasc@fcc.sc.gov.br, mostrando o
resultado de suas criações e nos contem como foram esses momentos de diálogos e
Texto
experimentações artísticas em família.
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Para saber mais...
LIVRO
Sobre História da Arte em Santa Catarina
MAKOWIECKY, Sandra; CHEREM, Rosângela
Miranda (orgs.). Passado-presente em
quadros: uma antologia da história da arte em
Santa Catarina. Florianópolis: AAESC, 2019.
Disponível em:
http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2
689/livro_antologia.pdf. Acesso 08 ago. 2020.
-GARCEZ, Luciane Ruschel. Pedro Paulo
Vecchietti: arte em expansão com desenhos,
vinhetas, tapeçarias: In: MAKOWIECKY; CHEREM
(orgs.), 2019, p. 107-112.

Vídeos
Paulo Gaiad - A Cor da Nossa Tela - TV UFSC (2015)
https://www.youtube.com/watch?v=4ek53mFmR08
Frans Krajcberg - Enciclopédia Itaú Cultural ES (2008)
https://www.youtube.com/watch?v=fXnes_K6a5M
Frans Krajcberg - Manifesto | Trailer Oficial (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=n7zYmahI_Es
"O artista Vecchietti em coleção“ - MASC 2019 - [Vinhetas]
https://www.facebook.com/museudeartedesc/videos/3279
59668143225/
TAPEÇARIA. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura
Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2020. Disponível em:
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3845/tapecaria .
Acesso em: 08 de Ago. 2020. Verbete da Enciclopédia. ISBN:
978-85-7979-060-7.
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 GARCEZ, Luciane Ruschel. Paulo Gaiad: uma viagem pela história da arte. In: MAKOWIECKY; CHEREM (orgs.).
Passado-presente em quadros: uma antologia da história da arte em Santa Catarina. Florianópolis: AAESC,
2019, p. 159-164.
 OTTE HÜLSE, Elke; MAKOWIECKY, Sandra. O ornamento de Pedro Paulo Vecchietti. DAPesquisa, Florianópolis, v.
4, n. 6, p. 358-364, nov. 2018. ISSN 1808-3129. Disponível em:
<http://revistas.udesc.br/index.php/dapesquisa/article/view/14191/9267>. Acesso em: 08 ago. 2020.
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Para saber mais...
Conheçam um pouco mais sobre a vida e obra dos artistas acessando as sugestões de links.
Outras obras dos artistas no acervo do MASC – Acervo virtual: http://acervo.site/masc/
Biografia, exposições e premiações
Indicador Catarinense das Artes Plásticas (2010)
GAIAD, Paulo - p. 320-22. I VECCHIETTI, Pedro Paulo – p. 874-75.
http://www.cultura.sc.gov.br/espacos/masc/indicadorcatarinense-das-artes-plasticas
FRANS Krajcberg. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e
Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2020. Disponível em:
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10730/franskrajcberg>. Acesso em: 03 de Ago. 2020. Verbete da Enciclopédia.
ISBN: 978-85-7979-060-7.
PAULO Gaiad. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura
Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2020. Disponível em:
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9163/paulogaiad>. Acesso em: 08 de Ago. 2020. Verbete da Enciclopédia.
ISBN: 978-85-7979-060-7.

CHEREM, R. M.; SOARES,L.F.
(Con-)ficções: imaginação poética e
vestígios mnemônicos em Paulo Gaiad.
Revista Punctum, Florianópolis, SC,
2014. Disponível em:
http://www.punctum.ufsc.br/iiintroducao-a-paulo-gaiad/
DOSSIÊ PAULO GAIAD - constituinte de
Seminário Temático ministrado junto ao
Programa de Pós-graduação em Artes
Visuais (PPGAV) do Centro de Artes da
Universidade do Estado de Santa
Catarina (CEART-UDESC). Revista
Punctum, Florianópolis, SC, 2014.
Disponível em:
http://www.punctum.ufsc.br/sumario/
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Imagens das obras dos artistas:
01 – Pedro Paulo VECCHIETTI
(Florianópolis, SC, 1933 - Florianópolis, SC, 1993)
Cabrinha, 1958, tapeçaria.
Dimensões: 50x68cm.
Aquisição MASC.
02 – Frans KRAJCBERG
(Kozienice, Polônia, 1921 - Rio de Janeiro, RJ, 2017)
Sem título, 1981, gravura em relevo.
Dimensões: 60x48cm.
Doação Companhia Souza Cruz.
03 – Paulo Roberto GAIAD
(Piracicaba, SP, 1953 - Florianópolis, SC, 2016)
Caminhos da Armação da Piedade, 1991, acrílica s/tela.
Dimensões: 60x80cm.
Prêmio Estímulo às Artes Plásticas – FCC.
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FICHA TÉCNICA

Presidente da Fundação
Catarinense de Cultura
Ana Lúcia Coutinho
Diretora de Arte e Cultura
Mary Elizabeth Benedet
Administradora do
Museu de Arte de Santa Catarina
Susana Bianchini

Equipe Técnica do MASC
Conservação e Acervo
Álvaro Henrique Fieri
Marcelino Donizeth de Melo Correia
Giovana Schweizer – Estagiária
Ação Educativa
Eliane Prudencio da Costa
Maria Helena Rosa Barbosa
Patricia Peruzzo Lopes
Sérgio Da Silva Prosdócimo
Pesquisa e Documentação
Débora Judite Fernandes
Apoio Administrativo
Felipe Antônio da Rosa
Fred Eric Nunes Torres
Montagem e Iluminação
Anézio Antônio Ramos
Sérgio Adolfo Guint
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