Ministério do Turismo, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural
do Estado da Bahia - IPAC e MuBE apresentam:

M AT E R I A L E D U C AT I V O

FRANS KRAJCBERG:
POR UMA ARQUITETURA
D A N AT U R E Z A

PRONAC 204220
Material gratuito.
Proíbida a comercialização.
CAPA PARA COLORIR!

1

ARTE PARA TODOS

A Ação Educativa é a área do museu que trabalha
para aproximar as pessoas dos museus e das
instituições culturais. Aqui no MuBE (Museu
Brasileiro da Escultura e Ecologia) temos uma
equipe de educadores que está sempre pensando
em visitas, atividades e maneiras interessantes de
interagir com nosso público.
Assim, apresentamos esta publicação como
ferramenta de extensão do nosso encontro para
além do espaço físico do museu. Esperamos
que seja proveitoso e que contribua para o
aprendizado de todos nós!
Talita Paes, coordenadora do Educativo do MuBE

Vista da exposição no MuBE, com a obra Flor do Mangue, de Frans Krajcberg, ao centro. Foto:
Leonardo Finotti
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Q U E R C O N TA R U M P O U C O S O B R E
VOCÊ E SOBRE SUA ESCOLA?
PODE DESENHAR OU ESCREVER, VOCÊ ESCOLHE.

Visita de estudantes à exposição Frans Krajcberg: por uma arquitetura da natureza.
Foto: Educativo MuBE

O QUE VOCÊ TEM NAS MÃOS?
Construímos este material para apresentar o
conteúdo da exposição “Frans Krajcberg: por
uma arquitetura da natureza”, em cartaz no MuBE,
na cidade de São Paulo, de 07.05.22 a 11.09.22,
para você, estudante, fazendo um passeio pelos
principais eixos desse encontro entre a produção
do artista e ambientalista Frans Krajcberg e a
arquitetura de Paulo Mendes da Rocha. Para
aqueles que nos visitaram no museu, convidamos
a continuar a conversa. Para os que não estiveram
presencialmente, convidamos para começar uma.
Vamos lá?
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NOSSO PARCEIRO

DURANTE A PREPARAÇÃO DA
EXPOSIÇÃO “FRANS KRAJCBERG: POR
U M A A R Q U I T E T U R A D A N AT U R E Z A ” , A
EQUIPE DO MUBE PASSOU 19 DIAS EM
N O VA V I Ç O S A ( B A ) , C O L A B O R A N D O
COM A EQUIPE DO INSTITUTO DO
P AT R I M Ô N I O A R T Í S T I C O E C U LT U R A L
DA BAHIA – IPAC NA REALIZAÇÃO
D O S T R A B A L H O S D E C ATA L O G A Ç Ã O
E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE
K R A J C B E R G E D O S Í T I O N AT U R A

Nós aqui do MuBE contamos com um importante
parceiro nesta exposição, o Instituto do
Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC),
responsável pela salvaguarda (isto é, proteção
e preservação) dos bens culturais, pela política
pública estadual do patrimônio cultural e pelo
fomento de ações para o fortalecimento das
identidades culturais da Bahia.
Patrimônio Cultural é tudo o que faz parte
da construção histórica e cultural do ser
humano em um determinado espaço físico,
entendendo-se cultura como o complexo que
inclui conhecimento, crenças, arte, morais, leis,
costumes e outras aptidões e hábitos adquiridos
pelas pessoas como membros da sociedade.
Frans Krajcberg doou todo o seu acervo e
seus bens para o estado da Bahia após a sua
morte, para que sua obra e sua causa pudessem
ser divulgadas, estudadas, protegidas e
preservadas para as futuras gerações. O IPAC,
orgão do estado detentor das competências e
conhecimentos necessários, é o responsável por
realizar este trabalho.
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VOCÊ CONHECE O MUBE?

O Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia (MuBE)
é uma instituição cultural localizada na cidade de
São Paulo. Foi inaugurado em maio de 1995, a
partir da mobilização da sociedade, que buscava
impedir a construção de um shopping center no
local, pois as pessoas queriam um melhor uso para
a área. Foi assim que o MuBE nasceu. Porque as
pessoas queriam um museu em vez de um shopping center.
O edifício onde funciona o MuBE foi projetado pelo
arquiteto Paulo Mendes da Rocha, e seu jardim pelo
paisagista Roberto Burle Marx. É uma construção
toda de concreto com linhas retas e vazadas, em
três diferentes níveis. Tem um grande vão livre,
espaços amplos e iluminação natural em todos os

ambientes. Embora seja o museu da escultura e
ecologia, abriga exposições que apresentam
também outras linguagens, como pintura, desenho
e fotografia, por exemplo, e está sempre em
conversa com a arquitetura.
Além da área externa, o MuBE tem ainda uma
grande área interna, com espaços para exposições,
ateliês, escritório, auditório e restaurante. Mas da
rua você quase não consegue ver essas áreas que
estão, em grande parte, no subsolo. O edfício do
MuBE é considerado uma das dez mais importantes
construções da arquitetura brutalista, essa toda
feita de concreto aparente, no mundo.

Área externa do MuBE
durante a exposição Frans
Krajcberg: por uma arquitetura
da natureza. Foto: Leonardo
Finotti
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					 O A R Q U I T E T O
					 P A U L O M E N D E S
					 D A R O C H A
					(1928, Vitória, ES –
					2021, São Paulo, SP)

Paulo Mendes da Rocha
desenhando o projeto para
o anexo do MuBE, 2019.
Foto: Flavia Velloso

Arquiteto, urbanista e professor, Paulo Archias
Mendes da Rocha nasceu em Vitória (Espírito
Santo) em 1928. Graduou-se na Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo (1954).
Aos 29 anos (1958) venceu o concurso para o
Ginásio do Clube Atlético Paulistano, pelo qual
foi premiado em 1961. Participou no mesmo
período do grupo que ficou conhecido como
“escola paulista” de arquitetura, liderado por
Vilanova Artigas.
Realizou projetos de escolas para a rede pública e
se tornou professor na Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAU/
USP (1959). Ficou afastado das atividades como
professor entre 1969 e 1980, em virtude do Ato
Institucional n°5 (AI 5), durante a ditadura militar
(1964-1985) no Brasil. Atuou como presidente do
IAB/SP (Instituto de Arquitetos do Brasil) em dois

momentos: em 1972-1973 e 1986-1987.
No final dos anos 1980, obteve maior
reconhecimento público vencendo o concurso do
projeto do MuBE e o projeto da loja Forma. Na
década seguinte realizou projetos importantes
em São Paulo, como: o pórtico para a Praça do
Patriarca (1992), a reforma da Pinacoteca do
Estado de São Paulo (1993) e do Centro Cultural
da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo - Fiesp (1996).
Teve sua visibilidade internacional amplificada
em 1997, com a Sala Especial Mendes da Rocha
na 10ª Documenta de Kassel, na Alemanha. Em
2006, recebeu a maior premiação mundial para
arquitetos, o prêmio Pritzker, e em 2016 foi o
vencedor do Leão de Ouro de Veneza, entre
muitos outros prêmios internacionais que ganhou
nos anos seguintes. Continuou produzindo até
sua morte em maio de 2021.

V O C Ê S A B E O Q U E FA Z U M U R B A N I S TA ?

Um urbanista é a pessoa que planeja e organiza
os espaços públicos, como os parques, as praças, as ruas e as cidades.
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ROBERTO BURLE MARX
(1909, São Paulo, SP –
1994, Rio de Janeiro, RJ)

Roberto Burle Marx, s/d. Imagem: wikicommons

O PA I S A G I S TA

V O C Ê S A B E O Q U E FA Z U M PA I S A G I S TA ?

O paisagista planeja e organiza a vegetação em
espaços livres como praças, parques, jardins.
Com conhecimentos específicos de ecologia e
botânica constroem espaços harmoniosos.

Responsável pelo projeto do jardim do MuBE,
Roberto Burle Marx foi um paisagista, pintor,
desenhista, designer e escultor brasileiro. Um
dos primeiros a trabalhar com plantas nativas
brasileiras em seus projetos. Por ter estudado
na Alemanha entre 1928 e 1929, sofreu forte
influência das vanguardas europeias em sua
produção, principalmente da arte abstrata, do
construtivismo e do concretismo. Influenciou
mundialmente o design de jardins tropicais e
aquáticos. Organizou várias expedições para
conhecer melhor os biomas brasileiros e assim
descobriu novas espécies, muitas das quais têm
em seu nome uma referência ao paisagista.

projeto de jardim público, a Praça de Casa Forte,
e se tornou o diretor de Parques e Jardins do
Departamento de Arquitetura e Urbanismo de
Pernambuco. Anos mais tarde no Rio de Janeiro,
adquiriu o Sítio Santo Antônio da Bica, em
Guaratiba, hoje conhecido como Sítio Roberto
Burle Marx, onde morou e produziu grande parte
de sua obra. Doado por Burle Marx ao IPHAN
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional), após a sua morte, o Sítio – que era
usado como espaço de aclimatação de plantas
e hoje possui mais de 3500 espécies de plantas
diferentes – é considerado Patrimônio Mundial
pela Unesco.

Viveu no Rio de Janeiro (RJ) a maior parte da
sua vida, mas foi no Recife (PE) que iniciou sua
carreira como paisagista. Em 1934, idealizou seu
primeiro

Assim como Frans Krajcberg, artista
homenageado na exposição do MuBE, Roberto
Burle Marx também era um defensor das matas
brasileiras.
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FRANS KRAJCBERG
(1921, Kozienice, Polônia – 2017, Rio de Janeiro, RJ)

Nascido na Polônia, Frans Krajcberg veio para o
Brasil em 1948, após ter perdido sua família na
Segunda Guerra Mundial. Judeu, viveu os horrores
do holocausto que o marcaram profundamente.
Com formação na Europa nas áreas de
engenharia e artes, morou em diversos estados
brasileiros, como Rio de Janeiro e Paraná, mas
foi na cidade de Nova Viçosa, Bahia, que se
fixou e desenvolveu boa parte de sua produção.
Construiu ali sua morada e seu ateliê, no espaço
que chamou de Sítio Natura, cercado por uma
área de Mata Atlântica, em parte replantada
por ele, de frente para o mar e próximo a um
manguezal.
Em sua produção, Krajcberg utilizou diversas
técnicas e linguagens artísticas como a pintura,
a gravura, a fotografia e a escultura, sobre a
qual se debruçou por mais tempo. Suas obras
se relacionam diretamente com elementos
naturais e sua postura ativista chama atenção
para a necessidade da preservação ambiental
e denuncia a exploração indevida da natureza.
Em suas esculturas, Krajcberg usava materiais
orgânicos que sofreram ação humana como
troncos de desmatamento, raízes carbonizadas
por queimadas e tintas não industriais.
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Frans Krajcberg com uma de suas obras no Sítio Natura, s /d. Foto: Acervo do artista /IPAC - BA

VOCÊ SABE O QUE SÃO AS
MUDANÇAS CLIMÁTICAS?

As mudanças climáticas são transformações
a longo prazo nos padrões de temperatura e
clima. Essas mudanças podem ser naturais,
como por meio de variações no ciclo solar. Mas,
desde 1800, as atividades humanas têm sido o
principal impulsionador das mudanças climáticas,
principalmente devido à queima de combustíveis
fósseis como carvão, petróleo e gás. A queima de
combustíveis fósseis gera emissões de gases de
efeito estufa que agem como um grande cobertor
em torno da Terra, retendo o calor do Sol e
aumentando as temperaturas.
Exemplos de emissões de gases de efeito estufa
que estão causando mudanças climáticas incluem
dióxido de carbono e metano. Isso vem do uso de
gasolina para dirigir um carro ou do carvão para
aquecer um prédio, por exemplo. O desmatamento
de terras e florestas também pode liberar dióxido de
carbono. Aterros para lixo são uma das principais
fontes de emissões de metano. Energia, indústria,
transporte, edificações, agricultura e uso da terra
estão entre os principais emissores.
As mudanças climáticas podem afetar nossa saúde,
capacidade de cultivar alimentos, habitação,
segurança e trabalho
(ONU / https://brasil.un.org/pt-br/175180-o-que-saomudancas-climaticas)

Frans Krajcberg, s /d. Foto: Acervo do artista /IPAC - BA

“Eu sou homem muito revoltado. Aliás, sempre fui.
Porque eu fui revoltado contra homens, agora eu
estou revoltado contra os crimes que estão fazendo
com o planeta. A destruição do planeta. Homem não
respeita quase nada mais. E a minha revolta é para
dar pouquinho mais consciência ao homem. Eu estou fazendo tudo com meu trabalho para mostrar a
minha revolta, se possível para sensibilizar um pouco mais gente para compreender que a vida é um
conjunto. Tudo que tem neste planeta tem direito de
sobreviver e existir.”
(https://piaui.folha.uol.com.br/frans-krajcberg-dignidade-e-revolta/)

Nas décadas de 1970 e 1980, enquanto se acreditava que o desenvolvimento de uma sociedade partia
da ideia do controle do ser humano sobre a natureza, subjugando-a, Krajcberg já havia compreendido a
necessidade de uma convivência harmoniosa entre o
ser humano e o planeta, antecipando em suas obras
e sua luta muitas das questões hoje discutidas devido à crise climática.
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S Í T I O N AT U R A - N O VA V I Ç O S A , B A
Nova Viçosa é um município localizado no litoral
Sul da Bahia e foi o local escolhido por Frans
Krajcberg para se fixar por mais tempo aqui no
Brasil. Mudou-se para lá em 1972 e permaneceu
até sua morte em 2017.
Lá construiu, em colaboração com o arquiteto
baiano Zanine Caldas, sua famosa casa na árvore.
Ela fica a 7 metros do chão aproximadamente e
está apoiada sobre um tronco de pequi. Era lá que
Krajcberg, conhecido internacionalmente como o
homem da casa da árvore, morava em harmonia
com a natureza. Além da casa, o artista mantinha
nesta mesma área o seu ateliê, onde produziu
grande parte de suas obras. O Sítio Natura, como
batizou o espaço, foi doado por Krajcberg ao
Governo do Estado da Bahia, após sua morte, e
está passando por um processo de restauração e
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Casa da Árvore de Frans Krajcberg, Nova Viçosa (BA). Foto: Flavia Velloso, 2022

modernização para poder ser reaberto à visitação
pública. Ainda na região, além do Sítio Natura,
Frans Krajcberg possuia também outro sítio em
área de manguezal e uma casa no centro histórico
da cidade de Nova Viçosa, que conta com
importantes construções com mais de 200 anos
de idade, ambos também doados ao Governo da
Bahia.
Muito impactado pela região, Krajcberg formou
e inspirou vários discípulos na localidade, que
trabalhavam como assistentes e, agora, produzem
suas próprias obras seguindo as técnicas
ensinadas pelo mestre. “Passar esse ensinamento
é nossa forma de ajudar a preservar a memória
de Krajcberg” comenta Jailson da Silva Sena, exassistente do artista que participou ativamente
da restauração das obras e da montagem da
exposição do MuBE.

O mar de Nova Viçosa está na rota migratória das
baleias jubarte. O “Poeta dos Vestígios”, como
Krajcberg foi chamado pelo cineasta Walter Salles
em seu documentário sobre o artista, mantinha na
área externa do Sítio Natura três ossadas de baleias jubarte que encalharam na região, com mais
de 12 metros de comprimento cada uma.
A Costa das Baleias na Bahia, da qual fazem parte os municípios de Prado, Alcobaça, Abrolhos/
Caravelas, Itamaraju, Nova Viçosa, Mucuri e Teixeira de Freitas, é um verdadeiro paraíso. Um mar
de azul sem fim, com águas cristalinas, reduto do
maior e mais diversificado conjunto de recifes de
coral do Atlântico Sul – um total de 17 espécies
no Parque Nacional Marinho de Abrolhos, abrigo
de uma vasta fauna e flora.

A PAISAGEM
Essa região da Bahia tem uma biodiversidade em
que Mata Atlântica e litoral se encontram. Como
nos conta o botânico e paisagista Ricardo Cardim: “A Mata Atlântica do Sul da Bahia na época
da chegada de Krajcberg estava sendo agressivamente desmatada para comercialização de
madeira e conversão agropecuária, um extraordinário patrimônio natural descartado como se nada
valesse, o que tão bem conseguiu comunicar em
suas obras”.
Vista aérea do Sítio Natura, com telhado da
Casa da Árvore em meio à vegetação.
Foto: IPAC - BA
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COLAGEM DE FOLHAS

CAÇA-PALAVRAS
As palavras deste caça palavras estão escondidas na
horizontal e vertical, sem palavras ao contrário.

AMBIENTALISTA

FRANS KRAJCBERG		

ARTISTA		MUBE
BAHIA			MUSEU
BRASIL			NATUREZA
ECOLOGIA		NOVA VIÇOSA		
ESCULTURA		POLÔNIA
FLORESTA		SÃO PAULO
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A EXPOSIÇÃO

A exposição “Frans Krajcberg: por uma arquitetura
da natureza”, foi montada aqui no MuBE
celebrando o centenário do artista. Trouxemos
trabalhos de toda a sua trajetória, desde 1951
até 2017. Sim, ele produziu por muitos anos.
Ocupamos todo o nosso museu com mais de
160 peças vindas de diversos lugares como
museus, coleções particulares e públicas. Essa
mostra marca também o início dos trabalhos de
preservação, conservação e divulgação do acervo
e do Sítio Natura, doados pelo artista ao Governo
da Bahia, com os quais o MuBE colaborou. Parte
das obras desse importante acervo, como a
emblemática “Flor do Mangue”, veio da Bahia para
o MuBE para participar da exposição.
Na área interna do museu fizemos um passeio pela
produção do artista, começando pelos desenhos
e pinturas, passando pelas telas com texturas e
finalizando numa “floresta” de esculturas, que você
pode conferir nas imagens a seguir.
Para fazer uma visita guiada da exposição e sentirse como se estivesse dentro do museu, é só
acessar o nosso site através do QRcode abaixo.
Lá você poderá assistir ao vídeo e ver os detalhes
dessa incrível mostra.

Vista da exposição Frans Krajcberg:
por uma arquitetura da natureza,
no MuBE. Foto: Marcus Vinícius de
Arruda Camargo
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Vista da exposição Frans Krajcberg:
por uma arquitetura da natureza, no
27
MuBE. Foto: Leonardo Finotti

Vista da exposição Frans Krajcberg:
por uma arquitetura da natureza, no
29
MuBE. Foto: Leonardo Finotti

Vista da exposição Frans Krajcberg:
por uma arquitetura da natureza, no
31
MuBE. Foto: Leonardo Finotti

Na área externa apresentamos características
de Nova Viçosa, a cidade onde Krajcberg viveu
por mais tempo no Brasil. Com areia branca e
vegetação típica da restinga do Sul da Bahia e até
mesmo dois esqueletos de baleia que vieram de
lá.
“A paisagem aqui recriada fala da vegetação de
restinga arenosa, de suas plantas típicas como a
bromélia porto seguro amarela e laranja ( Aechmea
blanchetiana ) e a palmeira guriri ( Allagoptera
arenaria ), espécies nativas do território natural
onde se insere o Sítio Natura em Nova Viçosa
Bahia, a apenas algumas centenas de metros
da praia”, comenta Ricardo Cardim, botânico e
paisagista, responsável pelo projeto.

Abaixo, vista da área externa do MuBE durante a exposição Frans Krajcberg: por uma arquitetura
da natureza. Foto: Leonardo Finotti (detalhe). Acima, à direira, paisagismo de Ricardo Cardim
mostrando a Restinga do Sul da Bahia, vegetação típica da região de Nova Viçosa (BA).
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AT I V I D A D E S P R Á T I C A S

papel crepom cortado em tiras, colando-as na
base da nossa caixinha.

1 ) E S C U LT U R A C O M G R A V E T O S

2) PRODUÇÃO DE CORANTES
N AT U R A I S

Materiais:
1. Gravetos de diversos tamanhos e espessuras
(em torno de dois gravetos pequenos ou um
grande);
2. Cola quente;
3. Tinta acrílica ou guache (as cores que o
participante tiver em casa);
4. Folha de papel cartão;
5. Papel crepom;
6. Fita adesiva transparente.

A pintura se destaca dentre as várias linguagens
trabalhadas por Krajcberg. E por ser muito ligado
às questões ecológicas ele começou a desenvolver
suas próprias tintas a partir de elementos
naturais. É isso que vamos fazer nessa atividade.
Utilizando elementos orgânicos e até temperos.
Aqui escolhemos as cores que mais aparecem na
produção do artista, mas você pode criar com
outros elementos que tiver na sua região.

Modo de fazer:
Primeiro, montamos a base que vai sustentar a
nossa escultura. Vamos utilizar um pedaço de
papel cartão em formato retangular com 12x16
cm. Em cada ponta do retângulo recorte um
quadrado medindo 2x2 cm, dobre as laterais e
junte-as usando fita adesiva.
Em seguida, selecione os gravetos com os
quais deseja trabalhar e pinte-os com o auxílio
de um pincel, fazendo os desenhos que quiser.
Terminada a pintura, aguarde alguns minutos para
que a tinta seque.
Em seguida, vamos fazer a colagem dos gravetos
pintados na nossa caixinha/base usando a cola
quente. Depois de secar, podemos finalizar com

Materiais:
1. Cola branca;
2. Pigmentos naturais em pó: açafrão ou cúrcuma
(cor amarela), café (cor marrom), páprica ou
colorau (cor vermelha), salsa (cor verde);
3. Água;
4. 4 recipientes pequenos (200 ml);
5. 1 colher de chá;
6. Papel cartão ou outro papel que seja firme,
como papelão (o tamanho é livre, mas vamos
sugerir as dimensões de 12x16 cm);
7. Pincéis (de tamanhos variados, os que tiver
disponíveis);
8. Aventais (para evitar manchar a roupa);
9. Fita adesiva de cor escura para criar uma
moldura (opcional).
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Modo de fazer:
Primeiro, vamos utilizar um dos nossos recipientes
para misturar duas colheres de chá de cola
branca, duas colheres de chá de água e uma
colher de chá do pigmento escolhido. Em seguida,
misturamos todos os ingredientes e adicionamos
pigmento até chegar à intensidade que quisermos.
Repita o processo para cada “tinta” que fizer.
Pronto! Agora é só pegar o seu suporte de papel
e criar sua própria tela. Depois de seca você
pode acrescentar uma moldura com fita adesiva
se quiser!

TESTE SEUS CORANTES

3) TELA DE RELEVOS
Nesta atividade vamos fazer telas de pintura
trazendo texturas em relevo que se projetam
da tela para fora. Uma técnica que aparece na
produção de Frans Krajcberg. Para isso vamos
usar outros materiais além das tintas. Aqui vamos
apresentar algumas possibilidades, mas também é
possível trabalhar com areia, miçangas, tecido ou
outros materiais que você quiser.
1. Papel paraná (capa de caderno, fundo de
blocos de folhas, etc.);
2. Jornal ou papel higiênico;
3. Cola líquida branca;
4. Um recipiente com água;
5. Tinta acrílica;
6. Folhas e galhos pequenos;
7. Pincéis;
8. Pano para limpeza.
Modo de fazer:
Como suporte para a nossa tela vamos usar um
papel grosso e firme, pode ser papelão, paraná
ou a capa de um caderno antigo ou o fundo de
um bloco de folhas. As dimensões do suporte
podem variar de acordo com sua preferência, mas
vamos utilizar um retângulo de 30 x 15 cm.
Em seguida, misturamos água e cola líquida
em um recipiente (pode ser um copinho de
200ml). Essa misturinha vai nos auxiliar a colar
os pedaços de jornal e papel higiênico no nosso
suporte retangular.
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Vamos umedecer, moldar e colar os nossos
recortes de papel na nossa base, construindo os
desenhos que quisermos. Vamos sobrepondo os
materiais: folhas, galhos, jornais até chegar no
resultado desejado. Deixamos secar por cerca de
10 minutos e finalizamos colorindo o com a tinta
acrílica.
4) COLAGEM COM ELEMENTOS
N AT U R A I S
Nesta atividade vamos fazer uma colagem com
elementos naturais, para capturar os desenhos
e as diferentes texturas da natureza, como
Krajcberg fazia moldando papel japonês sobre
pedras, areia e outros elementos.

Agora passamos cola na folha de sulfite, em
volta das folhas naturais e colamos uma folha de
papel vegetal do mesmo tamanho. Esperamos
secar. Finalizamos colorindo a superfície do papel
vegetal com giz pastel, passando levemente o giz
sobre as folhas e marcando assim suas linhas e
texturas no papel vegetal.

QUER PROPOR UMA
N O VA AT I V I D A D E ?
Anote aqui!

Materiais:
1. Folha de papel sulfite;
2. Papel vegetal;
3. Cola branca ou cola bastão;
4. Giz pastel oleoso;
5. Folhas secas naturais;
6. Tesoura.
Modo de fazer:
Começamos coletando folhas secas e materiais
naturais, procuramos folhas e flores já caídas das
árvores. Em seguida, distribuímos as folhas sobre
o papel sulfite (aqui vamos utilizar o tamanho
A5, que é o A4 cortado ao meio). Cobrimos
a superfície das folhas com cola, escolhendo
sempre a face mais lisa da folha natural e colamos
no sulfite.
39

NOSSO DIA A DIA NO MUSEU
A exposição teve uma alta procura para visitas
agendadas por grupos escolares durante sua
permanência no MuBE. O núcleo educativo
atendeu inúmeras turmas da educação infantil ao
ensino superior. Aproveitamos a oportunidade
para compartilhar alguns destes momentos tão
especiais com vocês.
Quer participar de uma visita virtual guiada,
ao vivo, com um educador do MuBE? Peça
à sua professora ou professor para agendar
(educativo@mube.art.br). Será um imenso prazer
nos encontramos pela telinha!

Visitas de escolas à exposição Frans Krajcberg: por uma arquitetura da Natureza no MuBE.
Fotos: Educativo MuBE / João Lucca Piovan
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PARA SABER MAIS

VOCÊ SABE O QUE FAZ UM CURADOR?

O curador é o profissional que seleciona
os trabalhos artísticos e compõe
exposições de arte.

N AT U R E Z A C O M O A R T E , A R T E C O M O
N AT U R E Z A : A P R Á T I C A A R T Í S T I C A D E
FRANS KRAJCBERG
Diego Matos, curador-chefe do MuBE

É cada vez mais urgente, até como prática para
a nossa sobrevivência, que a arte se aproxime
da natureza, não apenas se nutrindo dela, mas
atuando em sua preservação e cuidado. Daí
a importância de mostrarmos a arte de Frans
Krajcberg (1921, Kozienice, Polônia – 2017,
Rio de Janeiro, RJ- Brasil), que resolveu imigrar
para o Brasil e escolheu aqui o lugar para o
florescimento de sua arte.
É justamente da nossa biodiversidade e riqueza
que o artista nutriu sua produção artística, fazendo dela um abrigo para todos - um jeito de pensar
uma arquitetura que nos acolhe e nos captura
para a surpresa e para aquilo que não conseguimos muitas vezes imaginar. Assim, tendo em
vista uma exposição do artista no MuBE – Museu
Brasileiro da Escultura e Ecologia, uma de nossas
instituições com arquitetura de notoriedade internacional, é instigante colocar suas obras de arte

em aproximação com esse lugar. É o encontro
possível entre a arte de Krajcberg e a arquitetura
de Paulo Mendes da Rocha.
Desse modo, fizemos brotar em nosso grande
salão uma floresta de esculturas que confronta
a própria ideia de um lugar sacralizado em que a
vivência está sempre sendo vigiada e controlada. Dos desenhos e pinturas até as esculturas de
grande porte, as matérias-primas que a natureza
nos oferece e que costumamos descartar são
usadas para elaborar suas obras: resquícios de
madeira, pigmentos naturais, vegetação calcinada, pedras e terra se juntam e formam peças que
nos transportam para lugares distantes do dia a
dia das grandes cidades. Para Krajcberg, a natureza é soberana e sábia.
Se quisermos investigar em detalhe sua prática
artística não podemos deixar de pensar que ela
está umbilicalmente ligada à defesa incondicional
de sua sobrevivência, em uma luta diária para sua
proteção. Isso implica: entender a importância da
biodiversidade animal e botânica, lutar contra o
desmatamento e a poluição dos rios e dos mares,
defender e apoiar as comunidades indígenas
que melhor protegem nosso ambiente natural,
fazer bom uso dos recursos que extraímos para
sobreviver, pensar no reúso e na reciclagem como
formas de atenuar a destruição e entender que o
futuro de nós mesmos e das próximas gerações
depende das nossas ações hoje. Sonhar com
essa arquitetura da natureza é o que nos mantêm
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vivos. Como disse certa vez o artista:
“Estou convencido de que a humanidade
pode criar um futuro próspero, justo e seguro,
garantindo sua própria sobrevivência. Para isso,
precisamos reexaminar as grandes questões do
meio ambiente e formular soluções realistas”.

AGORA NOS CONTE: O QUE VOCÊ
MAIS GOSTOU NA EXPOSIÇÃO?
PODE DESENHAR OU ESCREVER, VOCÊ ESCOLHE.

Visita de estudantes à exposição Frans Krajcberg: por uma arquitetura da Natureza no MuBE.
Fotos: Educativo MuBE / João Lucca Piovan
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Obra Flor do Mangue, de Frans Krajcberg, na exposição do artista no MuBE, 2022. Foto: Leonardo Finotti
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