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Christo Vladimirov Javacheff e Jeanne-Claude Marie Denat
 

Wrapped Telephone (966 4437), 1989. 
Litografia com barbante e plástico sobre papel.

 
Coleção Artistas Contemporâneos, Fundação Vera Chaves Barcellos.



O primeiro objeto empacotado pelo artista Christo Vladimirov Javacheff foi um pote de tinta envolto com um
pedaço de linho e resina ao final dos anos 50, em Paris. Nessa mesma cidade, em 1958, se juntou a sua
companheira e parceira na vida e na arte, Jeanne-Claude Marie Denat. Em 1964, o casal e o filho se mudaram
para Nova York, nos Estados Unidos. Eles ficaram conhecidos pelas instalações de arte ambiental de grande
porte. A partir de 1994, o casal passou a usar oficialmente os dois nomes juntos, com direitos iguais para as suas
obras. Patrocinadores e contribuições de fundos públicos foram negados por ambos artistas, que financiaram sua
arte só com a venda de esboços e obras gráficas como a que aqui apresentamos. 
      
A obra é uma litografia com um telefone empacotado com plástico transparente e barbantes. O trabalho
reproduz o projeto para um evento em uma galeria na Alemanha, sendo uma provável metáfora do silêncio
imposto, ou da incomunicabilidade obrigada, possível alusão a uma situação de um regime político repressivo, ou
das intrincadas e difíceis negociações nas possíveis vendas e aquisições nos circuitos comerciais de objetos de
arte.
 

Pesquise a história do telefone. Explique, escreva ou desenhe os novos telefones e as novas possibilidades que
eles oferecem.

Algumas brincadeiras divertidas que remetem ao uso do telefone e que podemos fazer em casa: 

Proposta de atividade
 
Para as séries iniciais: 
Você já viu um telefone como o da imagem em uso? Que telefone você usa hoje na sua casa? Como mudou a
forma de nos comunicarmos com o uso dos novos telefones? 
 

 

 
a) duas latas perfuradas com um barbante como o “fio” do telefone, com dois metros, será suficiente para
começar a brincadeira. Para o som ser bem transmitido o fio condutor deve estar bem esticado para produzir a
vibração das ondas sonoras;
 
b) Convide dois familiares  para uma roda de telefone sem fio (quanto mais participantes, melhor), quem iniciar a
brincadeira tem que sussurrar uma frase com no mínimo 5 palavras no ouvido do próximo participante, o último
da roda deve falar ao grupo a frase que ele escutou.
 
Para as séries finais:
Quais as redes sociais são as suas favoritas? Você participa de mais de uma? Como é o uso, e qual o impacto
delas na sua vida? Descreva e compartilhe com a turma as suas impressões.
 
Para todos: 
Neste momento os nossos encontros nas redes são de fundamental importância para nos mantermos
conectados, tanto com os nossos colegas de trabalho e estudos, como com os nossos amigos e familiares.
Produzir mensagens, enviar fotos e áudios com a nossa voz, nos mantermos ativos no tecido social dos grupos e
comunidades das quais somos participantes, com respeito e liberdade democrática, irá nos ajudar a atravessar
esses momentos, na superação e adequação às novas formas de comunicação e atuação no mundo.
 



*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.
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