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Instalação, bonecas produzidas com materiais diversos.
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Em 2019, a Fundação Vera Chaves Barcellos lançou o livro Diário de uma boneca, de Lia Menna Barreto, na Feira
do Livro de Porto Alegre. A publicação apresenta diversos textos de pesquisadores sobre a obra da artista,
recentemente adquirida à coleção da FVCB. Segundo entrevista a Isabel Waquil, no livro A palavra está com elas,
diálogos sobre a inserção da mulher nas artes visuais, a obra foi estimulada pelo nascimento da filha da artista,
sendo um dos trabalhos mais emocionantes de sua carreira. Quando Lara completou dois anos, Lia sentiu que a
dedicação à maternidade e os deveres domésticos não deixavam tempo para a elaboração de seu trabalho
artístico. Com os materiais disponíveis em casa (sendo eles: sacolas, esponjas, colheres e/ou tecidos), Lia Menna
Barreto, no período de pouco mais que 1 ano, cria um conjunto de 390 bonecas, uma para cada dia. A obra Diário
de uma boneca (1998/2018) é, de certa forma, um registro de seu cotidiano. Em seu blog, Lia descreve o
desenvolvimento do trabalho: "As semanas das bonecas eram criadas e organizadas no chão do atelier, e um
pedaço de esparadrapo era grudado em cada uma sinalizando a data. A instalação da obra completa foi exibida na
Galeria Obra Aberta, em Porto Alegre, em 2001".

A pesquisadora Neiva Bohns, em texto para o livro Diário de uma boneca, chama a nossa atenção sobre o que
mais nos interessa do ponto de vista educativo: a transformação conceitual que passou a ocorrer na produção
dos objetos. As bonecas/personagens assumiram a condição de objetos artísticos, sem perder o caráter de
brincadeira. O ato diário e repetitivo de fazer as bonecas se fez necessário à mãe e à artista. Como comenta
Neiva Bohns: “quando um artista produz um trabalho com características de coleção, seja pelo dado repetitivo,
seja pela quantidade de peças envolvidas na obra, ele assume o duplo papel de autor e de acumulador”.
O que também nos interessa, do ponto de vista educativo, é a solução criativa e a tomada de decisão da artista
para encontrar a sua forma de retomar o seu trabalho artístico. A busca cotidiana pelo bem viver com
criatividade, amor e arte.
O distanciamento social já dura algumas semanas. Temos pensado um pouco sobre nosso cotidiano, nossos
sentimentos, nossas esperanças e nossos receios? Manter um diário pode ser uma forma de tentarmos
racionalizar os acontecimentos e de manter um equilíbrio através da reflexão sobre aquilo pelo que estamos
passando e enfrentando.

Proposta de atividade
Para as séries iniciais:
Como podemos utilizar materiais e objetos diários para fazer brinquedos ou jogos? Sugerimos duas formas de
fazer isto, você pode inventar outras, mas não esqueça de compartilhar com os seus colegas e nas nossas redes
@fvcb__
Pense em algum objeto que você utilize todos os dias, transformado em um brinquedo, por exemplo: talheres,
escova de dentes, ou lápis, podem virar personagens. Travesseiros e almofadas também. Desenvolva as suas
ideias de brinquedos com os seus objetos de uso cotidiano e compartilhe.
Com tampinhas de plástico invente jogos de tabuleiro como xadrez, damas, jogo da velha, e outros. Depois de
montar o jogo convide seus familiares para jogar com você.

Para as séries finais:
A artista quando fez a obra criou uma forma de reaproveitar os materiais que tinha em seu ateliê, e com eles,
registrar e expressar as suas emoções diárias sem palavras, somente por meio do objeto/boneca.
Faça uma lista de que forma artística você se utiliza para

expressar suas emoções no seu cotidiano.

Exemplos: música, desenhos, poesia, teatro, dança, etc. Compartilhe em nossas redes os registros de suas
experiências pessoais de expressão em arte.
Crie com os estudantes um diário onde eles possam expressar, de uma forma acessível, aquilo que eles têm
vivenciado no período de quarentena. Deixe a atividade livre para que utilizem de quaisquer recursos que
estiverem disponíveis (por meio digital ou analógico, com imagens criadas ou recortadas, com músicas ou
com palavras e frases). Peça que eles utilizem este espaço como uma forma de refletir e registrar, mas sempre
lembrando-os de utilizar elementos que marcaram seu dia. Exemplos: podem usar alguns grãos da comida
que comeram no dia se houver disponibilidade; podem fazer desenhos/recorte/colagem/montagem de
imagens de jogos que jogaram no dia; podem gravar áudios ou indicar músicas que representam o momento,
etc.
Propomos duas pesquisas: 1. Pesquise na História sobre “coleções de bonecas” e “casinhas de bonecas”. 2.
Pesquise outros artistas contemporâneos que trabalham com a produção de bonecos ou bonecas, escolha um,
e descreva a sua obra.
Para todos:
O que é uma coleção? O que você coleciona ou já colecionou? Como você cuida da sua coleção?
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*No período de distanciamento social, a FVCB inicia o projeto Rede Virtual de Ensino de Arte. Com o intuito de lançar questões que
circundam esta nova realidade que estamos vivendo no nosso cotidiano, elaboramos um material de apoio para educadores, das mais
diversas áreas. A partir do olhar de nossa equipe, indicaremos semanalmente uma obra presente no Acervo da Fundação, juntamente com
uma proposta de atividade a ser pensada e realizada em conjunto com seus estudantes à distância. Convidamos vocês, educadores, a
construírem conosco novas propostas de atividades e a compartilharem os registros destas através das hashtags #EducativoFVCB e
#FVCBemRede.

