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Em 2018, a obra Ninho passou a compor o cenário externo da Sala dos Pomares. A obra provoca reações

inusitadas e diversas, estimulando  debates e conversas em seu entorno. O “colchão” moldado em concreto

sobre a grama, fica posicionado próximo às janelas da reserva técnica da FVCB, onde existe um ninho de João

de Barro, em um ângulo visível com a obra. Isto, além das referências das motivações da artista para produzir o

objeto, potencializa o encontro dele com o ambiente em que está inserido. A dúvida que surge no espectador,

ao primeiro olhar, é se o “colchão” é de verdade, é “natural” ou “artificial”? Num segundo momento, de

aproximação ou toque, é percebida a moldagem e a rigidez do objeto. É quando surgem outras perguntas:

Como a artista o construiu? Por quê? Para quê?

 

A artista  propõe para si e para o outro a possibilidade de reinvenção da percepção da paisagem, e por

extensão, do nosso mundo, a partir do tensionamento entre a realidade, a ficção, a encenação e a simulação.

São muitos os visitantes que querem sentar, deitar ou tocar o colchão. Logo, a obra se autodefine e nos define,

levando-nos a pensar que temos a sensação de que fazemos parte integrante de uma ou mesmo de várias

paisagens durante a nossa existência.

 

Alguns artistas surrealistas tinham como uma de suas práticas artísticas, o deslocamento de objetos do seu

contexto inicial, tendo como objetivo, causar uma sensação de estranhamento da realidade no espectador. Na

obra Ninho, o debate mais recorrente, proposto pela própria artista, gira em torno das diferentes realidades

que um colchão disposto na rua ou em outros espaços públicos urbanos nos suscitam, afinal, colchões são

produzidos para camas, que são criadas para permanecerem sob um teto, suprindo uma necessidade

imperiosa do ser humano: o sono. O que a obra pode despertar, passa pelas diversas peculiaridades e

realidades sociais frente às necessidades humanas de moradia, abrigo, trabalho e descanso em um contexto

social desigual. Na atualidade, em meio a uma pandemia e a um confinamento social forçado de uma parcela da

população, as reflexões sobre a obra de Paula Scamparini podem tomar um caráter ainda mais agudo, sobre a

percepção que a sociedade tem daqueles que não possuem abrigo e nem moradia nos grandes centros urbanos

brasileiros.

 

 
Proposta de atividade
 

Para as séries iniciais: 
Vamos observar como é nossa casa. Descreva a sua moradia com cinco palavras. Escolha o lugar onde você se

sente mais alegre e à vontade. Faça um desenho desse lugar deixando colorido somente os objetos que são

muito importantes para você.

 

 

Para as séries finais:
Vamos desenhar a planta baixa da nossa casa com o máximo de detalhes que você puder. Pesquise quais são os

programas de computação que auxiliam no desenho de plantas baixas, se conseguir, use um deles, se não, faça o

desenho com lápis e régua, e depois fotografe ou digitalize. Olhe o desenho e pense quais as possíveis

modificações que você implementaria, realize um novo desenho, acrescentando essas mudanças. Compartilhe

virtualmente com a turma.

Para todos: 
Como podemos tornar a nossa realidade de convivência em  casa mais harmônica e pacífica nesses momentos de

confinamento? Sabendo das diversas necessidades de uma grande parcela da população por abrigo e moradia,

como podemos colaborar?
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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.


