INSPIRA
AÇÃO
Arte em tempos de pandemia

Livrete descomplicado

“Olho-Copo.” Helena da Silva Shaw

CAPÍTULO 2
SOBRE O OLHAR AFETIVO
Uma abertura para observar o mundo!
Você já experimentou percorrer os caminhos da sua casa com
nosso visor

olho janela? Neste caminho dentro de sua casa,

preste atenção

ao seu redor. Você pode experimentar parar e

olhar pela janela de casa.
Qual objeto lhe desperta maior felicidade?
- Concentre o olhar neste foco, observe-o de forma minuciosa
envolvendo-se totalmente nesta experiência, como se você os
tivesse vendo pela primeira vez.
- Descubra detalhes inéditos que você nunca havia percebido
Olho de Hórus ou Udyat - Símbolo oriundo do
Antigo Egito. Dentre os seus muitos
significados os mais comuns são de poder ou
proteção

antes.
- Registre o nome deste objeto em um pequenino papel. Se estiver
com empolgação! Escolha mais objetos para apreciar e escreva os
nomes nos papeizinhos.

Arte: expressão
e inspiração
Durante o Djawari( rito de guerra) os motivos de pintura
corporal dos Kalapalo são diversos e tem o efeito de
assustar os oponentes. Aqui o homem deixa claro de
dizer que tem olhos por todos os lados.
Aldeia Aiha Kalapalo

Fotografia de Renato Soares- GaleriaTripe e Casa Tri. Exposiçao virtual até 30 junho.

Vamos construir caixinhas para guardar a lembrança dos nossos objetos preferidos?
Vamos inventar nossa caixinha de olhar?
1. Tenha em mãos uma etiqueta adesiva e cole a na parte do rótulo da caixinha de fósforo.
2.

Pegue um lápis e desenhe a forma oval, semelhante ou a uma canoa, ou um ovo deitado ou a uma prancha de surf. Invente uma
forma sua e desenhe o olho do seu jeitinho! Trace um círculo no meio para fazer a ìris.

3. Reforce as linhas com canetinha ou caneta
preta.
4.

Pronto: agora você já tem a forma de um
olho!

5. Vamos fazer outra caixinha de olhar para
termos um par de olhos?
6. Agora é só abrir as caixinhas e forrar com
pedacinhos de algodão.
7.

Guarde lá dentro o papelzinho com o nome
do seu objeto escolhido que lhe traz
felicidade.

Segunda semana:

Caixinha de
Olhares

Museu Oscar Niemeyer, Curitiba

Desafio do segundo encontro: Desenho escondidinho/Desenho Segredo –
Agora você irá tirar um tempinho para observar com a lupa o objeto que te traz felicidade em sua casa e
desenhá-lo em um pequenino papel. Lembre-se que o desenho será para ser dobrado como algo
escondidinho, colocado com todo carinho, dentro da caixinha de olhares.
Aproveite o embalo e procure em sua casa outros objetos, paisagens ou pessoas que são importantes para
você, as observe com os olhos de verdade ou feche os olhos e imagine-as! Desenhe sem pensar no tempo,
desfrute! Este é o seu momento de arte!

Organização d a S o c i e d a d e c i v i l ( C N P J
24.629.213/0001-45) que desenvolve atividades
ligadas à cultura e à arte. Funcionando

informalmente há vinte anos pelo trabalho da
antropóloga Rita da Silva e do filósofo Kurt
Shaw, foi oficializada em 2016 em Florianópolis/
SC. Realiza pesquisa, formação, produção

c u l t u ra l , d e s en volv i m en to d e p ro duto s
audiovisuais e mobilização comunitárias para

processos de valorização e transformação
cultural em diferentes meios, envolvendo

especialmente crianças e jovens. Assim inspira

mos indivíduos, coletivos e comunidades a valorizar suas culturas e conhecimentos para promover a equidade de raça,

gênero e promover o diálogo e o vínculo inter-geracional. Um dos eixos fortes da Usina são campanhas e advocacy,
buscando assim também influir na criação e aprimoramento de políticas públicas, sempre através da arte e da criatividade.

Rita de Cácia Oenning da Silva e Kurt Shaw - Concepção e coordenação geral
Marion Batista de Martino - Oficinas de artes visuais
Miguel Arruda - Oficinas de música e composição

Sandra Oenning da Silva - Administração e suporte
Carolina Buss da Silva - Materiais e produção

Mais info em www.usinadaimaginacao.org

https://www.facebook.com/usinadaimaginacao/

https://www.instagram.com/usinadaimaginacao/
https://vimeo.com/usinadaimaginacao

https://www.youtube.com/channel/UC5kQnaUtOHfn_tzNTJIUOTA

