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Há muita beleza em observar um corpo em movimento. Em atentar para a mão que

faz um carinho no tempo e, de repente, muda o rumo da história. Há muito aprendizado em

reparar no sorriso, na calma ou na tristeza de alguém. Em olhar com atenção para o próprio

rosto e explorar quais são as histórias que ficaram ali guardadas. Há muito encanto em

perceber o instante em que uma vida toca outra e, depois do encontro, seguem novos

caminhos, transformadas. Para narrar cada um desses acontecimentos e sentimentos, é

possível criar uma fotografia, um desenho, uma pintura. Uma imagem.

Em 2021, o Programa de Formação Básica em Artes Visuais oferta dois percursos:

Fotografia Digital e Desenho e Pintura. Conectados ao tema gerador da Escola Porto Iracema

das Artes, as "Poéticas de Travessia", propõem uma investigação minuciosa do instante, do

cotidiano e de si. Lançam um olhar atento à caminhada, aos encontros e ao desejo de seguir

em movimento, na busca de experimentar a criação no campo das Artes Visuais, em uma

relação íntima com a própria existência. No formato online, com aulas síncronas, as telas

passam a ser pontos de trocas e descobertas, com participantes de várias localidades do

Ceará.

Se Paulo Freire destaca que "a leitura do mundo precede a leitura da palavra",

podemos acrescentar que a leitura do mundo também precede a leitura e a escrita da

imagem. Nesse sentido, o processo de ensino e aprendizado estará profundamente

conectado à vida das pessoas participantes, entrelaçando os elementos técnicos, éticos e

estéticos às próprias histórias e desejos. Indo além das narrativas hegemônicas, serão

apresentadas referências, metodologias e atividades pautadas em uma perspectiva

decolonial, dando ênfase às diversidades sociais, de corpos, gênero, sexualidade e raça para

romper com noções opressoras que limitam a existência. Com ênfase no retrato e no

autorretrato, poderão criar suas próprias narrativas visuais.

PERCURSO DE DESENHO E PINTURA

O que é possível observar ao olhar com atenção o rosto de alguém? Que histórias podem

estar guardadas nas mãos de uma pessoa? Quais são as linhas e as formas que estruturam

um corpo? Que cores podem expressar a emoção que sentimos sob a pele? Neste percurso

formativo, serão oferecidas noções básicas para trilhar um caminho de experimentação e

criação no desenho e na pintura, com foco na figura humana. Além de ter acesso a técnicas

e elementos da linguagem visual, será possível refletir sobre a diversidade de corpos e as



inúmeras possibilidades de representá-los a partir do desenvolvimento de uma poética

pessoal.

O percurso é dividido em 5 módulos:

Navegações Estéticas, com Efe Godoy

A figura humana no desenho, com Cecília Andrade

A figura humana na pintura, com Raisa Christina

Experimentações visuais, com Charles Lessa

COM FIGURA - Sessão de desenho com modelo vivo, com Daniel Chastinet e Flávia

Rodrigues

Vagas: 25

Carga horária: 110h/aula

Período: De 9 de agosto a 3 de novembro

Horário: Segundas, quartas e sextas – 14h às 17h

Módulo 1 – Navegações Estéticas: "Seja uma fábula", com Efe Godoy*

Será mesmo que a vida nos coloca num lugar onde somos personagens de uma história em

curso? Os encontros vão girar em torno da frase provocadora "SEJA UMA FÁBULA". A partir

daí, cada um poderá mergulhar dentro das suas próprias referências para criar narrativas

imagéticas e híbridas dentro do mundo do desenho e da pintura contemporânea. Aqui serão

abordados artistas referência, assim como a própria obra de Efe Godoy e também textos que

sugerem exercícios criativos para inspirar a experimentação nos encontros.

*Efe Godoy

Artista visual, transgênere, que pesquisa hibridismo em suas

variadas linguagens (vídeo, desenho, performance) com ênfase

em recortes de memórias da infância e fabulações espontâneas.

Natural da cidade de Sete Lagoas/MG, hoje vive e trabalha em

Belo Horizonte. Passeou pela Escola Guignard UEMG e continua

em formação através de vivências em residências no Brasil e

exterior como Bolsa Pampulha (2015/2016), residência artística

no EAC- Montevideo_UY (2018), residência Adelina _SP (2018),

HEMIENCUENTRO _ INSTITUTO HEMISPHERIC NY UNIVERSITY,

na Cidade do México (2019), e mostra VERBO de performance

Arte na Galeria Vermelho - SP (2019). De uma maneira simples,

tenta interferir na vida das pessoas com a reverberação do

afeto. Efe interage nas redes sociais estreitando os espaços íntimos de vida e arte:

@efegodoy.



Módulo 2 – A figura humana e o retrato no desenho, com Cecília Andrade*

O módulo inicial busca discutir a noção de retrato, apresentar recortes da presença da figura

humana em diferentes contextos da História da Arte e para além desse campo hegemônico,

por meio de uma perspectiva decolonial e diversa, investigando o que move a produção na

atualidade. Por meio de exercícios práticos, em torno do desenho de observação inserido no

cotidiano, os participantes poderão atentar para as linhas de contorno das formas, as

silhuetas, os contrastes, os espaços negativos, as texturas, as relações entre luz e sombra na

construção do volume de rostos e corpos. Serão utilizados lápis, caneta, lápis de cor e outros

materiais acessíveis na realização das práticas. Cada participante terá um caderno de artista

para reunir as criações produzidas ao longo do módulo.

*Cecília Andrade

Artista visual, arquiteta e urbanista. É mestre

em Artes pelo Programa de Pós-Graduação

em Artes da Universidade Federal do Ceará.

Sua pesquisa resultou na exposição "Excursão

Pajeú", com a qual foi finalista do Prêmio

Select de Arte e Educação em 2018.

Participou do Laboratório de Artes Visuais do

Porto Iracema das Artes, junto a Allan Diniz,

com o projeto de pesquisa teórica em Artes

“Onde sopram os ventos, ficar os pés na

areia”, com tutoria de Cláudio Bueno, que

produziu um percurso entre artistas e suas

poéticas relacionadas às mudanças da

paisagem em Fortaleza, entre 1980 e 2016. Desde 2020 é professora da Faculdade de

Arquitetura da UFBA em disciplinas de atelier e desenho.



Módulo 3 – A figura humana e o retrato na pintura, com Raisa Christina*

Apresenta, discute e exercita os conceitos e técnicas da pintura à mão livre, enfatizando as

possibilidades com lápis de cor, guache e aquarela na representação de pessoas. Neste

módulo, será ampliado o referencial artístico e teórico, aprofundando questões que

atravessam a criação no campo da pintura, conectadas à existência dos participantes, como

raça, gênero, sexualidade, direitos humanos, meio ambiente, etc.

*Raisa Christina

Raisa Christina é artista visual e escritora.

Nasceu no Sertão Central do Ceará, onde

aprendeu a desenhar olhando pedras

tomarem forma de rostos e bichos. Fez

graduação e mestrado em Artes. Reside em

Fortaleza, onde trabalha com ilustração, além

de ministrar oficinas de desenho, pintura e

arte contemporânea. Sua obra compõe uma

cartografia íntima do erótico, investigando

memórias sensoriais e possibilidades do

desenho expandido. É autora de "os lábios os

braços os livros" (nadifúndio, 2019),

"mensagens enviadas enquanto você estava

desconectado" (Editora Substânsia, 2014) e

co-autora do livro "DANZA" (nadifúndio, 2018). Integra a antologia poética "Uma pausa na

luta", organizada por Manoel Ricardo de Lima (Mórula Editorial, 2020), a  "Antologia de

contos LiteraturaBR" (Editora Moinhos, 2016), a quarta edição da revista "Para mamíferos"

(2017) e a coletânea "As cidades e os desejos" (Editoria Aliás, 2018). Mantém a página na

web corposonoro.tumblr.com. Colabora semanalmente com crônicas para o site

bemditojor.com.



Módulo 4 – Experimentações visuais, com Charles Lessa*

Neste módulo, os participantes darão continuidade ao desenvolvimento de uma poética

pessoal no desenho e na pintura, em conexão com outras linguagens e materialidades,

unindo a experimentação à reflexão. A arte urbana, os quadrinhos, a fotografia, o

audiovisual e as plataformas digitais serão explorados como campos de criação e difusão. Ao

final do módulo, os participantes produzirão uma publicação coletiva, que poderá ter

formato de fanzine ou ser veiculada em uma plataforma digital, como a Galeria Escotilha da

Escola Porto Iracema das Artes.

*Charles Lessa

Charles Lessa, 1993. Artista visual. Vive em Crato /

CE, onde trabalha e tem licenciatura em Artes

Visuais. Cria ficções com a pintura figurativa,

investiga a estética popular em diálogo com a arte

contemporânea, reivindicando para si uma outra

infância na fase adulta, compreende o fazer artístico

como o lugar onde brinca.



Módulo 5 – COM FIGURA - Sessão de desenho com modelo vivo, com Daniel

Chastinet e Flávia Rodrigues*

Entendendo o desenho de observação de modelo vivo como uma prática necessária na

formação de artistas e aspirantes, o Com Figura iniciou suas atividades em 2017. O projeto,

idealizado pelos artistas Daniel Chastinet e Flávia Rodrigues, tem como objetivo realizar

sessões de desenho com modelo vivo, proporcionando um ambiente de atividade e troca de

ideias sobre o desenho da figura humana, bem como, uma nova experiência para quem posa

como modelo.

* Daniel Chastinet

É um artista plástico de Fortaleza (Ceará). Foi aluno do Laboratório de Artes Visuais, na Vila

das Artes, e do Curso de Animação em Games do Porto Iracema das Artes. Já participou de

exposições coletivas, publicações especializadas, Festival Concreto de Arte Urbana e

exposição individual na Mostra Sesc Cariri. Divide seu tempo entre a produção de gravuras e

pinturas e ministra oficinas em Fortaleza. É co-realizador do projeto Com Figura que

promove sessões regulares de desenho com modelo vivo.

* Flávia Rodrigues

Artista visual e bordadeira. Realiza cursos e oficinas de bordado desde 2014, é co-realizadora

do Com Figura – sessões de modelo vivo e integrante do Coletivo Avesso. Tem interesse pelo

desenho de observação e pelas manualidades têxteis, transitando entre o abstrato e o

figurativo, com o olhar atento para as materialidades.


