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Na obra aqui apresentada, vemos uma operação matemática, idioma universal para

organizar o tempo e o espaço. Uma economia dos gestos, uma ordem precisa para

fazer poesia dos pequenos atos, poderia ser escrita, poderia ser música, ou como é,

simplesmente um poema visual, uma ode ao ritmo, ao rigor e à delicadeza.

Arquiteta de formação (Universidade Mackenzie, SP, 1979), Gisela Waetge trocou de

cidade, mudando-se de São Paulo para Porto Alegre, RS, e também de rumo

profissional, optando pelas artes visuais. Mas, talvez o raciocínio da arquiteta e o

hábito de estruturar e de pensar os espaços não a tenham abandonado por completo,

afirma Neiva Bohns em seu artigo na Revista Pomares 5.

Professora e crítica de arte, Bohns menciona também a referência a Piet Mondrian

(Amersfoort, 1872 - Nova Iorque, 1944): “Há, nos procedimentos da artista, uma
inegável filiação ao pensamento herdado do Neoplasticismo. O processo de
representação espacial vai assumindo a planaridade até a abstração quase total,
existindo nas linhas e nas formas verticais e horizontais e em seus cruzamentos.
Espírito de síntese, investigação da essência da pintura associados à busca de
sentido para a vida. Tudo funcionando como uma unidade indivisível.” (BOHNS,

2021, p. 137). 

Apesar dessa exatidão, muito presente em sua poética, a artista considerava que o seu

trabalho também oferecia possíveis caminhos para transitarmos pela imaginação: “Eu
gostaria que meu trabalho não passasse uma coisa só de rigidez e de precisão. Eu
acho que isso faz parte. Mas, eu gostaria que passasse uma coisa boa, de poder levar
a imaginação a outros lugares.” (Disponível em https://www.giselawaetge.com.br/>

acesso em 28/12/2021). Nada mais pleno e preciso que a imaginação.

PARA AS SÉRIES INICIAIS
Vamos realizar outras operações matemáticas com o trabalho da artista. Some todos

os pontinhos vermelhos nos exercícios da artista, some também quantos quadrados

podemos visualizar. Recorte essa quantidade de quadrados em papéis coloridos e

forme uma nova composição desenhando e colando os quadrados e os pontos. 

PARA SÉRIES FINAIS
Pesquise outros trabalhos da artista e descubra quais estruturas e composições

matemáticas ela utiliza. Se preferir, pesquise sobre outros artistas que também usam

fórmulas matemáticas para as suas composições. Inspirado/a em tais obras, realize a

sua própria composição em desenho ou pintura. Transforme o trabalho em um
cartão digital e envie aos/às colegas, comentando as suas férias escolares.

https://www.giselawaetge.com.br/


No período de distanciamento social, a FVCB iniciou 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/as, das mais diversas áreas. A partir do olhar de nossa equipe, indicamos uma obra presente no Acervo da
Fundação, juntamente com uma proposta de atividade a ser pensada e realizada em conjunto com seus/suas estudantes.
Convidamos vocês, educadores/as, a construírem conosco novas propostas de atividades e a compartilharem os registros
destas através das hashtags #EducativoFVCB e  #FVCBemRede.
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