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Lenir de Miranda introduz pequenas pinturas e desenhos em cartão de sua autoria

nas fendas da torradeira, que são normalmente destinadas para fatias de pão,

“sugerindo a provável destruição de suas próprias obras.” (BARCELLOS, 2018, pg.15).

Ela também acopla ao objeto, dois sargentos em forma de soldado, que tinham a

função de prender as janelas, e que foram retirados da primeira casa em que a artista

residiu, já a torradeira foi um presente de casamento. Nesse sentido, podemos

considerar em nossa reflexão, o pensamento de Theodore Schatzhi, tal o amálgama

de objetos carregados de significados para a artista. No pensamento do filósofo

encontramos as “estruturas teleoafetivas [teleoaffective structures]” (SCHATZKI,

2002): uma gama de fins ordenados e normatizados que podem ser aliados à

diversidade de emoções e humores. Estruturas teleoafetivas são relações que

estabelecemos quando orientadas na direção de fins específicos ou particulares.

Lenir de Miranda utiliza em Da torradeira como páginas, uma ação de apropriação

objectual, que consiste em uma assemblage de objetos prosaicos do cotidiano

passíveis de fazer parte de uma obra de arte. Algo similar foi colocado em prática

entre os artistas das vanguardas artísticas no início do século XX: a modificação do

status de um objeto comum ao colocá-lo em um local que não seja habitual

encontrá-lo. Outros objetos de alguns artistas vanguardistas ficaram conhecidos

como Objet trouvé (objeto encontrado),ação que consistia no ato de recolher um

objeto natural ou artificial e expô-lo como um objeto estético com pouca ou

nenhuma alteração, o submetendo à apreciação dos espectadores. A prática teve

início com os dadaístas, foi utilizada na Inglaterra por Paul Nash (1899-1946), e segue

sendo ressignificada em profusão por artistas na contemporaneidade. 

Proposta de atividade

Para as séries iniciais: 
Procure na sua casa algum objeto quebrado ou que não mais funcione, para poder

transformá-lo, usando a sua criatividade. Papel, embalagens ou qualquer outro

material que você possa reaproveitar pode ser acrescentado para modificar e atribuir

significados ao objeto. Use a imaginação, para criar uma nova função de seu novo

objeto. Fotografe e compartilhe com a sua turma.     



Para as séries finais:
Fotografe alguns objetos de sua casa que tragam lembranças ou possuam algum
sentido afetivo para você. De cada imagem selecione um fragmento, amplie e faça
uma fotografia, usando aplicativos ou programas, como por exemplo, o picsart, o
photoshop ou o pixlr, entre outros, para produzir a sua fotomontagem dadaísta.

Para todos:
A imaginação constrói e desconstrói objetos. Para um mesmo objeto, imprimimos
sobre ele, as nossas vivências e visões de mundo. Como o tempo e o contexto
determinam a imagem que fazemos de um objeto?

*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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