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O Espaço Amarelo propõe ser um espaço na cidade de São Paulo, com um modelo administrativo
dinâmico e criativo; um local para o desenvolvimento de projetos culturais, artísticos e educativos,
atráves de atividades diversas, oficinas e palestras.
Tem compromisso com a vanguarda, para inspirar pessoas e promover artistas que tenham uma
proposta significativa.

Coleção de Gravuras do

O ESPAÇO AMARELO
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O Espaço Amarelo nasceu com uma proposta de ser um espaço na cidade de

		Acervo IAED

O acervo possui uma coleção de gravuras significativas para a história

São Paulo, com um modelo administrativo dinâmico e criativo; um local para

da gravura brasileira contemporânea. A coleção apresenta uma rica

o desenvolvimento de projetos culturais, artísticos e educativos, através

diversidade de técnicas de gravura, envolvendo xilogravura, metalogravura,

de atividades diversas, oficinas, palestras e visitas orientadas para escolas e

linoleogravura e a serigrafia... Dentre os nomes que compõem a coleção

universidades.

estão: Oswaldo Goeldi, Marcelo Grassmann, Maciej Antoni BabinskI, Mário
Gruber Correia, Edith Behring, Djanira da Motta e Silva, Darel Valença,
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Henrique Amaral e artistas populares anônimos.

O Espaço Amarelo é responsável pela conservação, revitalização e divulgação do ACERVO IAED Instituto de Arte, Educação e Desenvolvimento. Este acervo dá continuidade ao legado cultural do
Instituto de Idiomas Yázigi, fundado em 1950 por Fernando Silva e Cezar Yázigi. Assim como o
Acervo Yázigi passou a ser denominado por Acervo IAED, o Espaço Cultural Yázigi passou a ser o
Espaço Amarelo Arte e Cultura.
Sempre à frente e em sintonia com seu tempo, o Yázigi foi pioneiro na questão ambiental da
educação e na valorização da arte. Em 1987, foi fundado o Espaço Cultural Yázigi, com a curadoria
de Lucia Py, que organizou a coleção de obras de arte da família, criando assim o Acervo Yázigi,
que realizou projetos de fomento a novos artistas, e uma agenda cultural intensa na rede Yázigi.
Este acervo foi formado ao longo dos últimos 60 anos pelo casal Fernando e Catherine Young
Silva e é constituído pela coleção Irmãos Vilas Bôas de artefatos: cerca de 1500 obras de arte.
Uma mostra dessa coleção está em exibição em salas da Casa Amarela, onde o Espaço Amarelo
está situado.
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O Espaço Amarelo visa a vanguarda, promovendo artistas que tenham uma proposta significativa,
para inspirar as pessoas; assim como promover a reflexão e as ações relativas à cultura nativa
(indígena) no sentido de resgatar seus valores e promover a interculturalidade.
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Evandro Carlos Jardim, Geraldo Trindade Leal, Aldemir Martins, Antonio
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Lista de artistas: 1) Aldemir Martins • 2) Man Ray • 3) Djanira da Motta e Silva • 4) Mira Schendel • 5) Edith Behring • 6)
artistas populares • 7) Geraldo Trindade Leal • 8) Marcelo Grassmann • 9) Maciej Antoni Babinski • 10) Duda Penteado
11) Evandro Carlos Jardim • 12) Mário Gruber Correia • 13) Oswaldo Goeldi • 14) Fernando Odriozola • 15) Darel Valença
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Num breve histórico sobre a arte da gravura, podemos dizer que ela se inicia no ocidente entre
os séculos XV e XVIII, com as técnicas de xilogravura e gravura em metal com a técnica de água
forte, sendo disseminada por grandes artistas, entre eles Albrecht Durer, Rembrandt e Francisco
Goya. A xilogravura é a técnica de gravura mais antiga, foi inventada como método de impressão
sobre tecido na China, no Egito, e no Império Bizantino e Islâmico antes de 1300. A partir do
século XIV as impressões passaram a ser executadas sobre papel, e a xilogravura se popularizou
durante o século XV, aparecendo também em ilustrações de livros (iluminuras) e para cartas de
baralhos. A gravura em metal constituía parcialmente a arte dos ourives da Idade Média, surgindo
como meio de registro de desenhos destinados à venda.
A coleção de gravuras do Acervo IAED está permanentemente exposta e acessível para visitas
guiadas diariamente com intuito de propiciar uma visibilidade acerca das riquezas técnicas,
estéticas e históricas desenvolvidas pelos artistas.
Além desta coleção que traz uma breve história da gravura, o acervo agrega outros artistas
contemporâneos com diversas pesquisas que vão além das técnicas tradicionais. Temos Man
Ray que introduziu o processo fotográfico e de escaneamento; João Rossi que introduz a gravura
a partir de matriz polimatérica como placa de alumínio com adição de grânulos, interferências
mecânicas, recortes e ácidos, que é transformada em escultura; Mira Schendel, com a sua série
caligráfica, monotipias em papel arroz e tinta entre placas de acrílico transparente; Fernando
Odriozola, com serigrafias a partir de construções assemblagísticas; e Duda Penteado que
introduz a gravura silk monotype, processo via tela de silk screen com aplicações de tintas
diversas e uma só impressão.
Através de um projeto do NACLA – Núcleo Arte Cultura Latino Americana em parceria com o
Espaço Amarelo, para incorporar essa nova técnica de produção de gravura, está sendo realizada
uma série de ocupações com duplas de artistas e duplas de palestrantes de diversas áreas
acadêmicas e técnicas, para tratar desse tema: Sobre Um Nome Não Dado, Fronteiras Devidas,
em busca de um nome para esta expressão da gravura que acompanha o nosso tempo. Que
nome dar? “digigravuras”, “infogravuras”, “digigrafia”, “infografia”, são algumas denominações
utilizadas, mas ainda sem consenso.
O resultado deste projeto é uma nova coleção, e uma publicação sobre esta reflexão.
O Espaço Amarelo - em parceria com o NACLA - Núcleo Arte Cultura Latino Americana - desenvolve
projetos e atividades voltadas para a reflexão e produção artística brasileira na atualidade, tendo
em perspectiva a produção cultural dos países latino-americanos.
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IAED

Instituto de Arte, Educação e Desenvolvimento

60 anos de arte! 60 ANOS de história!

Sala Caranguejo - Esta sala é dedicada à coleção de caranguejos de

Fernando Silva, entre outras obras de artistas populares brasileiros, e
à inusitada luminária pop de Mario Boccara. Coleção cultivada por 40
anos, nela você encontra diversos artistas, como Fernando Coelho,
Tomoshige Kusuno e Fernando Odriozola.

MUSEU

MUSEU
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ACERVO IAED

ACERVO IAED

Sala João Rossi - A sala João Rossi, também conhecida como Sala

Biblioteca, disponibiliza livros na área da sustentabilidade e meio
ambiente para consulta, entre outros. Nela você pode contemplar
lindas obras de Rossi, como também de Fernando Odriozola, Paéz
Vilaró, etc.

Quando a mais tradicional rede de ensino do país, o Yázigi, criado
em 1950 e a primeira franquia de serviços foi vendida em 2011, a
família entendeu que a Educação, Arte, Cultura continuariam através
do IAED - Instituto de Arte, Educação e Desenvolvimento, assim
preservando a sua filosofia e inaugurando um novo tempo.
Foi através do casal Fernando Silva e Catherine Young Silva, cúmplices
nas questões da educação e da cultura brasileira, que na década de
50, a família (o casal e 4 filhos) moradores na rua Groenlândia, São
Paulo, fizeram de uma moradia familiar, a casa aberta ao convívio com
os artistas e coletaram parte de uma produção cultural do momento,
iniciando o acervo familiar.
As obras colecionadas - cerca de 1200 - junto com a coleção de
artefatos indígenas de Orlando Villas-Bôas - cerca de 150 peças - e de
artefatos de arte africana (paixão do casal), mais tarde foram tombadas
e incorporadas ao negócio da família (Instituto de Idiomas Yázigi),
formando assim o Acervo Yázigi - salas de arte contemporânea, sala
da coleção indígena e sala dos artefatos africanos.
O tombamento do acervo, sob curadoria de Lucia Py, mantinha a
relação de arte e cultura com a rede de negócios familiar.

Sala Odriozola - Esta sala presta uma homenagem ao artista Fernando
Odriozola com a coleção de assemblagens, entre outras.
Estão expostas também obras de diversos artistas, Kosuke Iwata,
Wakabayashi, Agostinelli e Francisco Stockinger.

A Sala Xingu - Coleção Irmãos Villas-Bôas foi adquirida em 1978, por

De acordo com o historiador e crítico de arte Mário Pedrosa, as

de Proteção ao Meio Ambiente de Ilhabela. Em exposição permanente

da Alegria de Criar”. Cerca de 100 peças variadas – instrumentos e

Fernando Silva, presidente do Instituto de Idiomas Yázigi e Sociedade

na sede nacional do Yázigi, a coleção participou de diversas
exposições temporárias. Em 1987, a Sala Xingu foi reformada e
ambientada pelos arquitetos Antonio Marcos Silva e Fábio Mazoli,

dando mais destaque às 114 peças coletadas entre as décadas de

Parte do acervo está exposta em salas temáticas que podem ser
visitadas através de monitorias agendadas e parte está acondicionada
em reserva técnica.

objetos de vários usos – confeccionadas com fibras, argila, madeira,
pedras e decoradas com urucum e jenipapo, ilustram magnificamente
a mostra permanente do Xingu. É um Brasil aberto às suas raízes

1940 a 1960 pelos Irmãos Villas-Bôas. Hoje fazem parte da coleção

primordiais, localizado em São Paulo.

extraviadas da coleção original.

da comunidade indígena.

116 peças, sendo 4 peças adquiridas recentemente e duas peças
A reserva técnica conta com trainéis, painéis e mapotecas e é
climatizada e monitorada por conservadores e restauradores do
próprio IAED.

formas produzidas pelos indígenas nascem da “Alegria de Viver e

Recebe visitação de brasileiros e estrangeiros inclusive representantes
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O Espaço Amarelo – Arte e Cultura está sob a direção
de Heráclio Silva e conta com os restauradores Marcelo
Ferreira E Mayra Rebellato.
O Espaço exerce atividades culturais contemporâneas
– exposições, palestras, encontros, oficinas e visitas
monitoradas para escolas, e RESPONDE pela conservação e
MANUTENÇÃO do acervo IAED e Museu Xingu.
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Um Espaço Transcultural

A equipe do Espaço Amarelo vem estruturando o acervo e
promovendo atividades que possam atualizar o Arquivo Histórico
IAED e melhor atender visitantes interessados em pesquisar
temas relacionados. A equipe está empenhada na guarda,
catalogação, informatização e conservação de documentos
correspondentes à origem da coleção, ao desenvolvimento das
atividades promovidas desde 1987, assim como informações
sobre os artistas e registros de acontecimentos do campo da arte
desde os anos 1950. O Espaço Amarelo, dando continuidade
às atividades, vem promovendo ocupações por artistas para
aprofundarem temas relacionados às implicações da atualidade
no campo da arte.
Recentemente o Espaço Amarelo vem recebendo grupos de
escolas, entidades e também grupos alternativos, como por exemplo
da melhor idade, de líderes indígenas e estudantes universitários,
que tiveram a oportunidade de interagir com o acervo.

Regiane Caire Silva (palestrante)

Coleção Particular: Abrigar, Preservar e Expor

A história das coleções demonstra a preocupação dos
colecionadores em recolher, guardar, preservar e registrar
determinadas obras, objetos e materiais bibliográficos que
carregam significados ligados diretamente aos contextos sóciopolítico-econômico-cultural de uma época determinada.
A conservação do Acervo de Artes e Etnias da Família Young &
Silva representa um indicador de memória vivida pelo colecionador
e na qual foi construída uma identidade particular, familiar e
coletiva. São objetos de um mundo que se quer compreender e
do qual se quer fazer parte.
Preservar: Significa observar previamente, ou seja, prever os
riscos, as possíveis alterações e danos, que afetam a integridade
física do bem cultural:
a) a inspeção periódica é uma rotina que deve ser adotada como
medida de conservação preventiva;
b) a manutenção das características originais da obra deve ser
uma constante preocupação, buscando a intervenção mínima, e
dentro do possível, o restabelecimento de sua integridade física
e estética;
c) proteção e segurança contra incêndio, roubo, depredações,
danos causados por condições de guarda e exposição
inadequadas e medidas para salvaguarda contra catástrofes.
Para tanto, os procedimentos de conservação e de restauração
são seguidos bem de perto pelos conservadores do IAED,
Marcelo Ferreira e Mayra Rebellato.

“Durante a semana do Dia do Museu 18 de maio - nós promovemos o restauro
aberto, o próprio espaço expositivo é
transformado numa sala de restauro.
Participaram, nesta semana, os
restauradores Marcelo Ferreira e
Mayra Rebellato
H. Silva

Mayra Rebellato e Marcelo Ferreira

Prof. Antonio Santoro Júnior (palestrante)

“Todo evento traz uma atividade paralela; palestras, oficinas,
encontros, etc. Tudo é documentado e registrado, num sistema
de gravação interna”.
H. Silva

Duda Penteado, Heráclio Silva, Dinah Guimaraens e Lúcia Py

Abrindo uma integração com a América Latina, o Espaço
Amarelo fez uma parceria com o NACLA - Núcleo Arte Cultura
Latino Americana, inaugurando um novo tempo, uma nova
história, mantendo a tradição familiar de acreditar na convivência
de arte e cultura e a transculturalidade como patrimônio da
identidade de uma nação integrada ao seu continente latinoamericano.
Espaço Amarelo: Visitas Monitoradas Agendadas ao Acervo IAED e Museu Xingu - Terça a Sexta das 14hs às 18:30 com permanência até às 19hs.
Sábado das 10hs às 15hs com permanência até às 16hs. contato@espacoamarelo.com - (11) 3884-8627 • Ponto Solidário: de segunda a sexta das 10 às
19h, aos sábados das 10 às 16h • Café da casa: Horário de Funcionamento da Casa: de segunda a sexta das 10h às 19h e sábado das 10h às 16h • Mais
informações: www.espaçoamarelo.com - Rua José Maria Lisboa, 838, Jardim Paulista - São Paulo, SP - cep: 01423-002 (Estacionamento no local)

irradiações

Sobre um nome não dado, fronteiras devidas
I - RELATOS DE SI - CENAS

Lucia Py - CENA 14-04 - De onde vieram?
Cildo Oliveira - CENA 16-01 - Leão do Norte

NACLA - Núcleo Arte Cultura Latino Americana - sonho de Risoleta Córdula
(1937 - 2009) na integração CULtuRAL da América Latina, é um espaço dedicado ao
desenvolvimento de projetos e ações de arte e cultura, que queiram expressar,
sobretudo, a atualidade cultural da produção artística nas Américas.
O NACLA pretende divulgar esses valores através de intercâmbios, participando do contexto
global da arte, como um espaço de pesquisas, estudos, reflexão, documentação, irradiações,
e publicações que se referem a diferentes contextos culturais e de raízes americanas. NACLA
tem o conceito de laboratório e transferência do saber - “Saber só não basta - é preciso
mostrar”. (Juan José Saer)
É um espaço de atuação híbrida, de recebimentos, distribuição, colaboração,
convivência e parcerias.
Desde 2012 mantém parceria com o Espaço Amarelo Arte e Cultura, responsável pelo
acervo do IAED - Instituto de Arte, Educação e Desenvolvimento.
O NACLA desenvolveu, com o apoio do ProCOa (Projeto Circuito Outubro Aberto), dos
grupos de estudo NASQUARTAS e de trabalho do Espaço Amarelo, o Projeto “Sobre um
Nome não Dado, Fronteiras Devidas” I - II - III - IV - V - VI - VII e publicações.

data: de 13/11/2012 à 15/01/2013.

Palestras: Histórico da Glatt & Ymagos com Patrícia Motta • A construção
simbólica no hoje. O processo criativo, sua trajetória: da pesquisa à produção com
Cildo Oliveira e Lucia Py • Ferramentas Digitais com Cristiane Ohassi • Simbiose
entre a arte digital e plástica com Tales Dias • Artphoto printing impressão
digital com Rosana de Conti e Sergio Carvalho • A Gravura no Acervo IAED com
Heráclio Silva.

I - FRAGMENTOS & RAÍZES

DUDA PENTEADO - CENA I - O inconsciente involuntário
HERÁCLIO SILVA - CENA II - UmKubo
data: de 08/10/2013 à 02/11/2013.
Palestras: Silk Monotype - um tributo a Sheila Marbian em Nova York com Duda
Penteado • A trajetória da serigrafia/silkscreen ao digital com Heráclio Silva.

III - FRONTEIRAS DEVIDAS

CARMEN GEBAILE - CENA I - Quando se fia uma vida andante...
MONICA NUNES - CENA II - Quando pássaros
data: de 13/11/2012 à 15/01/2013.
Palestras: “Sobre um nome não dado, fronteiras devidas... Quando se fia uma
vida andante... Quando Pássaros... com Olivio Guedes • A estética nos dias de hoje
com o Prof. Antonio Santoro Junior • O Dono das Flores - Oficina Expositiva com
Carmen Gebaile • Das coisas nascem coisas com Monica Nunes.

publicações NACLA

Sobre um nome não dado, fronteiras devidas, um conjunto de exposições que
marcaram a atividade do Espaço Amarelo e do NACLA - 2012 /2014 - tendo como
intenção discutir o novo tempo na questão da reprodutibilidade da obra de arte.
Palestras, exposições, publicações e irradiações completam o trabalho dos artistas de
refletirem na procura de dar um nome a esta nova produção cultural que usa a
arte computadorizada e matrizes várias, aplicadas na impressão digital.
A proposta continua em 2015 com outros artistas dando prosseguimento à
reflexão “Sobre um nome não dado, fronteiras devidas”.

IV - FRONTEIRAS DEVIDAS

LUCIANA MENDONÇA - CENA II - Sonha bonito
GERSONY SILVA - CENA I - Pendulando na dança do tempo
data: de 20/03/2014 à 11/04/2014.
Palestras: As formas de expressão da fotografia com
Prof. Marcelo Greco • Superfície, movimento e dança com
Prof. Luciano Migliaccio • Trajetória das artistas com Luciana Mendonça e
Gersony Silva.

V - FRONTEIRAS DEVIDAS

OLIVIO GUEDES - CENA 23-07 - O Destino do Improvável
REGINA AZEVEDO - CENA 13-09 TARÔ-ROTA-ATOR: Inconscientes Caminhos
data: de 17/04/2014 à 09/05/2014.
Palestras: Ressignificando o Tarô com Regina Azevedo • O Destino do
Improvável com Olivio Guedes • Tarô: linguagens simbólicas com Betôh Simonsen
• O tarô de Blake e a origem da ideia como ato criador com Donny Correia.

Palestras
e palestrantes
Sobre um Nome Não Dado, Fronteiras Devidas
Cildo Oliveira, artista, apresenta o filme “O livro de Cabeceira” de Peter
Greenaway, traçando um paralelo entre a linguagem plástica e cinematográfica,
onde ambas lidam com os índices como referência fundamental; de trabalhar com
a questão de fragmentos, que compõe unidades de sentido e com a preocupação
de unidade de significado. Ele afirma que a obra é pautada por desvios e
memórias, intuição, improviso e mistério.

VI - FRONTEIRAS DEVIDAS

LUCY SALLES - CENA I - Vestígios vermelhos na casa d’avó
RENATA DANICEK - CENA II - Horse Brasses
data: de 28/04/2015 à 29/05/2015.
Palestras: Conservação e Restauro com Valéria de Mendonça • Oficina - Atelier
- pesquisa - processo de trabalho com Renata Danicek • Processo de trabalho
com Lucy Salles • Poética da Multiplicidade com Profª Branca Coutinho de
Oliveira.

Lucia Py, artista aborda a questão da Arte Conceitual (1969) onde o que vale
é a idéia. Uma nova atitude perante a obra que poderia até ser substituída pelo
“significar”. Hoje, obra/conceito/produção estão unidos em única expressão. Cita
José Ortega y Gasset: “Eu sou eu e a minha circunstância”. A arte hoje está inserida
na circunstância atual, produção, rede, conexão com o social... - “Um religar ao
qual me contenho”...

Regiane Caire Silva, Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP,
traz o tema “Digigrafia: Da Xilogravura à impressão digital”, abordando a questão
da gravura tradicional em comparação com a gravura “digital”, passando pelo
conceito de matriz, sistemas de produção, expressão, multiplicação/única e valor
artístico. Fez alguns questionamentos: Onde está a matriz da Gravura Digital?
Será que a Gravura tem que ser diferenciada pela matriz? Ou por ela em si? Será
que é um fator técnico que me dará as regras? Ou é a Obra? Como determinar
que minha gravura é um original? Tenho que realmente: trabalhar diretamente no
suporte, imprimir manualmente, destruir a matriz?

VII - FRONTEIRAS DEVIDAS

CHRISTINA PARISI - Cena I - Detalhes preservados, fragmentos mostrados
MAYRA REBELLATO - CENA II - Entranhas-Veias da Terra
data: de 16/06/2015 à 17/07/2015.
Palestras: O artista e o outro: reflexões sobre o fazer artístico
com Fabiola Notari • ABSTRAÇÃO, PAISAGEM E FRAGMENTO: CAMINHOS
com Christina Parisi • O canto das sereias: uma volta à Mátria, nossa primeira
Morada com Lucia Py • O ACASO - O acaso como componente para criação
artística: registros de evidências e pesquisas filosóficas com Mayra Rebellato.

Rosana de Conti, diretora da Artphoto, um bureau de impressão fine arts,
alerta sobre a importância de se ter um plano de trabalho bem definido e
conhecer o sistema de impressão digital. Além disso, ressalta a importância
do desenvolvimento da parceria com o bureau de impressão e com o “mestre
impressor”, para se ter uma qualidade garantida. E ao final fizeram uma
demonstração escaneando, imprimindo e montando em passe-partout uma obra
da artista Lucia Py.
Patrícia Motta, proprietária da editora de gravuras Glatt & Ymagos,

fez um
relato do tempo em que seu pai era o proprietário e a litogravura era a principal
técnica utilizada para a produção de gravuras; e que atualmente tal técnica
representa um custo de produção alto comparado com os custos de impressão
digital. Ela finaliza dizendo que a tecnologia é perfeita para fazer reprodução,
clonagem, criar um arquivo digital original e incorporar toda uma gama de técnicas
utilizadas pelo artista.

Duda Penteado,

artista, fez um tributo a Sheila Marbain apresentando uma
entrevista sobre a trajetória da monotipia serigráfica - O Silk Monotype. Aborda
a importância do papel do mestre impressor, que conhece, com o processo da
serigrafia, suas tintas e possibilidades. E descreve a sua experiência como “Master
Printer” junto aos artistas da época para criarem impressões serigráficas únicas.
Duda descreve a sua experiência com Sheila, que aprendeu sobre a importância
de parcerias, a energia de criar algo colaborativo.

Heráclio Silva,

artista, apresentou o seu percurso a partir do contato que
teve com Duda e Sheila Marbain, em Nova Yorque e trazendo o conceito do Silk
Monotype em sua bagagem para experimentá-la à sua maneira com os recursos
que encontrou em Florianópolis, com o “mestre impressor” Ivan de Sá.

Carmen Gebaile fez um breve histórico do processo de criação de monotipias e

suas múltiplas possibilidades. E considerou que esta técnica não deixa de ser uma
gravura que se coloca como matriz, e conclui que a monotipia é gravura e matriz
simultaneamente.

Prof. Antonio Santoro Junior,

crítico de arte, museólogo e mestre em
educação/arte, abordou o tema “Arte e Sensibilidade”. Comentou que a cor passa
despercebida no dia a dia comum… Comenta que a busca da beleza na arte
contemporânea não está no que vê, mas no que entende. Você terá um contato
inicial, que pode ser agressivo ou não, mas você vai se desbloquear, vai buscar a
fruição para conversar com a obra e aceitá-la, gostar e achar lindo!

Monica Nunes, artista, faz um relato da sua experiência a partir da frase de

Bruno Munari: “das coisas nascem coisas”, e considera que traz para seu trabalho
um tanto desses pensamentos citados, como o de Ana Mae Barbosa em sua teoria
que trata de três fases na história da imagem sobre a imagem: a apropriação,
reelaboração/desapropriação, e citação. Cita G. Bachelard: “quando damos aos
objetos a amizade que convêm, não abrimos mais um armário sem estremecer

um pouco”; Dela: “O armário está cheio de tumulto, calado de lembranças,
nas prateleiras da memória e nos tempos do armário”.

Regina Azevedo, fotógrafa, apresenta o tema “Ressignificando o Tarô” onde

Olívio Guedes, Diretor Cultural do MUBE – Museu Brasileiro da Escultura,

utiliza a fotografia como meio para trabalhar o conjunto de símbolos que,
quando combinados trazem para você uma frase, uma história, e cria um
conjunto de lâminas sibilinas particular.

Luciana Mendonça,

Betôh Simonsen, simbologista, traz o tema “Tarô: Linguagens Simbólicas” e
faz uma analogia com o Tarô, que não mostra o futuro, só os processos. E,
quando se trabalha este conteúdo e a pessoa tem a possibilidade de entendêlo profundamente, ela não fica presa a este ou aquele fato, a esta ou aquela
realidade, a linguagem simbólica do Tarô dá suporte a nossa liberdade, e é essa
a riqueza!

aborda o tema Autoconhecimento é Arte, e diz que “quem lida com arte tem
que ter FOLGA, não FOCO”. Pois quanto menos fixo o pensamento, mais
criatividade se tem. Olívio faz algumas afirmações: “ainda que o artista
esteja o tempo todo em contradição, isto é magnífico na Arte”. “A arte
habita numa reflexão do não reflexo”.
fotógrafa, faz uma apresentação de sua trajetória
entre tribos indígenas e comenta sobre essa sua experiência do olhar
diverso, e conclui dizendo que quando você tem uma experiência no Xingu,
convivendo com os indígenas, você passa a dar mais conta de onde você
vem. Comenta que a origem desse seu trabalho de fotografia foi através
do contato com os sonhos, o inconsciente, com os mitos, os ritos de
passagem, foi o contato com aquilo que está dentro de cada um e nos é
comum: brancos ou índios. E conclui dizendo que o olhar é a mais curta
distância entre a realidade e cada um de nós.

Prof. Marcelo Greco, professor, traz o tema “As formas de expressão da

fotografia”. Comenta que a fotografia já passou por esse processo que a
gravura se encontra na atualidade e conseguiu desvendar um novo mundo,
mais complexo e que exige mais responsabilidade, com a tecnologia digital.
Define a fotografia como sendo uma imagem gerada a partir da escrita com
a luz, qualquer coisa que seja diferente disso não é fotografia. Ser artista no
mundo digital é muito complexo, é muito mais sofisticado. A gente precisa
dar um nome para isso? No mundo de hoje a gente não está suficientemente
livre de rótulos? No mundo tecnológico/digital, a maior liberdade que ele
nos dá, além do fazer artístico múltiplo, é a liberdade de não nomear.

Gersony Silva, artista, apresenta uma performance com o título “Tudo que
se dobra, eterno…”, fazendo uma dança, interagindo com a sua obra e apresenta
a sua trajetória no desenvolvimento de sua iconografia, demonstrando que o
fazer transforma o próprio fazer, além do próprio artista.
Prof. Luciano Migliaccio,

professor, apresenta o tema “Superfície,
Movimento e Dança”, comenta que a tecnologia permite colocar em dúvida a
própria concepção tradicional da matéria: onde está o suporte?

Olívio Guedes expõe o painel “O Destino do Improvável”. Apresenta a questão
do tempo, seus significantes e significados ante a dúvida da existência: “Algo
que pode ser e não ser ao mesmo tempo”. O mundo simbólico e o seu conteúdo
representativo nos revelam estados de consciência onde recebemos algo sem
tempo e onde buscamos criar um tempo para conciliar o mundo lógico, que
não é possível.
Donny Correia, poeta e cineasta, apresenta “O Tarô de Blake e a Origem da
Ideia como Ato Criador”. Ele diz que a questão da arte está intimamente ligada à
capacidade que o ser tem de conseguir enxergar uma outra palpabilidade no
mundo a partir da imaginação. É pelo uso da imaginação criativa que a vida
pode ser sagrada e feliz.
Pode ser que o Tarô seja uma tentativa de reconstruir alguma realidade que lhe
faça sentido.
Lucy Salles, artista, apresenta o seu processo de trabalho

- um relato sobre o
desenvolvimento e a sequência das etapas do projeto sobre a memória familiar,
em busca de uma poética do cotidiano feminino nas gerações antecessoras.
Ela afirma que pode ser uma pintura, um desenho ou uma simples foto, no
momento imediato em que o passado se projeta no presente e sentimos
novamente o tempo vivido.

Prof.ª Branca Coutinho, professora, apresenta o tema “Poética da
Multiplicidade”, dizendo que primeiro a gente precisa criar e depois a gente pode
refletir sobre o que criou. O que fazem os artistas quando dizem que fazem
arte? Eles criam. Mas o que criam especificamente? Já que os inventores
também o fazem e do mesmo modo os cientistas. Os filósofos inventam e não

necessariamente são artistas. O artista é um pensador que cria seres sensíveis
e os compartilha. A partilha do sensível é o que dá forma a uma comunidade.

Renata DANICEK, artista, apresenta a “Oficina-Atelier-Processo de Trabalho”, que
trata da metodologia de trabalho no mosaico: como se fosse um movimento
de fragmentar e unir. Porque o mosaico é exatamente isso, pegar a peça,
fragmentar e unir, é faz e desfaz. Ela procura, escolhe, sente, recolhe, quebra,
desfaz, refaz, molda, une. Perceber o fascínio das cores e o encanto de unir,
colocar, atar, juntar, ligar, colar tessela após tessela; uma realização, um elixir
para viver…
Valeria de Mendonça,

Coordenadora do Núcleo de Conservação e
Restauro da Pinacoteca de São Paulo /SP, trata justamente da importância da
conservação para minimizar a necessidade da restauração. Afirma que obras
impressas - Digiobras, são extremamente frágeis e delicadas de conservar.

Mayra Rebellato, restauradora e artista, traz o tema do acaso como
componente para criação artística: registros de evidências e pesquisas filosóficas. Diz
que o acaso pode ser um componente para a criação artística e ressalta o
acaso enquanto elemento da vida, compreendendo a arte enquanto formas de
vidas possíveis, resultantes da experiência do indivíduo em relação com seu
entorno, a natureza, a sociedade.
Lucia Py, artista plástica, aborda o mito “O canto das sereias: uma volta à Mátria,
nossa primeira Morada”.

Christina Parisi, artista plástica, traz o tema “Abstração, Paisagem e Fragmento:
Caminhos”. Ela diz que a mobilidade na obra é o que a atrai, mesmo trabalhando
com as formas geométricas ou abstratas, ela sente que seu trabalho tem
uma paisagem. E ela mesma pode retirar um fragmento da paisagem e esse
fragmento dará conta da totalidade da natureza.

Fabiola Notari,

artista visual e pesquisadora, trata do “O Artista e o outro:
Reflexões sobre o fazer artístico”. A obra de arte tem a necessidade de encontrar
no outro: leitor, expectador, ou observador, seu complemento. Nossas ideias
surgem às vezes de um sonho, resgate de questões da infância, através de
questões políticas. A gente sempre trabalha por algum tipo de pressão, e por
mais que a gente tenha domínio total de uma técnica ou de uma questão, a
gente é sempre surpreendido pelo acaso, e isto não deve ser visto como algo
ruim e sim algo para se refletir.
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