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Projeto de Curadoria Educativa
Exposições

Leo Caobelli – Curadoria Fernanda Medeiros 15/6 a 4/8
Eduardo Montelli – Curadoria Charlene Cabral 10/8 a 29/9
Julha Franz – Curadoria Henrique Menezes 5/10 a 24/11



A convite do Coordenador da Galeria da Fundação Ecarta, desenvolvemos no ano de 2019 o Projeto de Curadoria

Educativa para três exposições que foram contempladas pelo Comitê Curatorial 2019 da Galeria Ecarta.

Fizeram parte do Comitê os jovens curadores, pesquisadores: Fernanda Medeiros, Charlene Cabral, Henrique Menezes e

Claudia Hamerski, artista e arte educadora.

Ao comitê coube a seleção de três mostras a serem apresentadas ao longo do ano contemplando jovens artistas do RS com

projeção e pouco conhecidos em Porto Alegre e no estado.

Os artistas convidados para o projeto foram os artistas: Leo Caobelli, Eduardo Montelli e Julha Franz.

Minha participação no comitê foi de colaborar no apontamento e seleção dos artistas e elaborar o desenvolver um projeto

de curadoria educativa para as três exposições.



O projeto de Curadoria Educativa trouxe uma abordagem que priorizou a autonomia e o engajamento do público com as

exposições, propostas dos artistas e a galeria. Neste sentido o espaço abriu as portas e convidou o público a experienciar cada

mostra promovendo ações para receber os visitantes, indo até os espaços e criando canais virtuais de diálogos através das

mídias eletrônicas. Dentre as ações realizadas foram contempladas:

-A participação na pesquisa de artistas e seleção dos nomes e projetos de exposição em 2019;

-Produção teórica: Projeto Educativo, Material Educativo exposição Leo Caobelli, Material Educativo Exposição Eduardo

Montelli e Material Educativo exposição Julha Franz;

-Visitas de mobilização às escolas mais próximas de nossa vizinhança convidando para fazermos uma aproximação através da

arte(Colégio Militar, Escola Estadual, Rio de janeiro, Pão dos Pobres Instituição, La Salle Pão dos Pobres, antiga Leopolda

Barnewitz, Colégio Estadual Protásio Alves, Colégio Estadual Júlio de Castilhos, Cmet Paulo Freire). Divulgação de material

para professores da rede pública e privada além de Instituições e Universidades, professores e alunos de graduação e pós-

graduação.

-Três Encontros de Engajamento, um para cada mostra;

-Três ações de envolvimento com a Comunidade: Campanha de arrecadação de HDs Leo Caobelli (tivemos doação de um

note), Workshop de gifs com Eduardo Montelli; Workshop de maquiagem artística com Julha Franz;

-Três falas do projeto Cruzamentos que contaram com a presença de convidados artistas (Joana Burd), historiadores e críticos

de arte (Paula Trusz), jornalista e psicanalista (Diana Corso), ampliando os diálogos;

-Parceria com a Casa Baka, centro cultural na Cidade Baixa, através da visita combinada Ecarta-Baka;

-Contamos com o engajamento dos grupos visitantes: Instituto de Artes da UFRGS (professor Alexandre Santos), Colégio

Militar (professora Giovana Ellwanger), Atelier Mascate (professores Tiago Coelho e Marco Filho), Aula de Yoga (professora

Cristina Oliveira), além do engajamento dos professores, pesquisadores, estudantes, artistas, profissionais do campo da arte e

outros interessados que estiveram dialogando conosco a cada evento.

-Criação de um espaço no site da Ecarta para o Educativo, onde está postada grande parte das ações.





Apresentação

Na atualidade convivemos com uma grande profusão de informações e estímulos de todos os tipos, visuais, auditivos, táteis,

olfativos... de modo que essa profusão perturba nossa fruição e a experiência do contato com. A oferta de possibilidades culturais

é diversa e em abundância. Nesse contexto os centros culturais, galerias de arte e museus apresentam-se como espaços eficazes

para a formação e orientação do público de arte. Encarar estes espaços como o laboratório de arte em consonância com as

experiências de arte propostas em sala de aula é uma ferramenta potente de auxílio aos educadores e complemento à formação

dos estudantes.

Nesse sentido desenvolvi no ano de 2019 uma proposta de Curadoria Educativa, focada em três exposições realizadas entre os

meses de junho e novembro. Conhecida pela sua atuação junto ao Sinpro a Fundação Cultural e Assistencial ECARTA inaugurada

em 2005, se ocupa especialmente da arte contemporânea produzida no Rio Grande do Sul. Além de mostras, o espaço conta

também com circuitos de debates e oficinas.

Nas exposições realizadas em 2019 foram apresentados trabalhos de jovens artistas com carreiras já em projeção, que tiveram a

oportunidade de mostrar sua produção também em Porto Alegre.

Ao trazer uma proposta de Ação Educativa minha busca foi por estreitar e estabelecer laços com a comunidade local e circundante

da Instituição, possibilitando que o público escolar e da comunidade em geral se apropriasse deste espaço como uma

oportunidade para conhecer e experienciar a arte contemporânea produzida no Estado. Do mesmo modo tinha o objetivo de

estabelecer parcerias com Instituições Culturais locais e artistas de áreas distintas, promovendo um intercâmbio de ações e

experiências.

Por meio das ações de cunho experimental e pedagógico, pretendeu-se motivar o público a se envolver com as produções

estéticas contemporâneas. Nesse intuito convidei as escolas e os profissionais da educação a se engajarem nas atividades de

visitação, capacitação e experimentação no espaço da Galeria. Pelo caráter diverso das três mostras tivemos a possibilidade de

uma proposta abrangente que contemplou todas as gerações, da Escola Infantil até grupos de terceira idade, Universidades,

instituições públicas e privadas.



Aproximação com os espaços de educação da vizinhança

O primeiro momento do desenvolvimento da proposta aconteceu

através da visita as escolas e espaços de ensino próximos da Galeria.

Com isso procurei convidar e envolver esse público que está mais

próximo e faz parte da comunidade onde a Galeria está situada, assim

apresentar a Galeria como um espaço para uso e frequentação dos

educadores e estudantes.

Na visita apresentei a propostas da Galeria e entreguei uma kit com

materiais de outras ações e uma Carta Convite para o primeiro

Encontro de Engajamento.



Encontros de Engajamento para professores e público interessado

Para cada exposição aconteceu um encontro de engajamento com a presença do artista da mostra, o curador da
exposição e a curadoria educativa.
Aconteceram três Encontros:
-Encontro de Engajamento para professores exposição Algum pequeno oásis de fatalidade perdido num deserto de
erros de Leo Caobelli, Curadoria Fernanda Medeiros, 15 de junho de 2019, das 10h às 12h na Fundação Ecarta.
Exposição de 15/6 a 4/8.
-Encontro de Engajamento para professores exposição Como faremos para desaparecer de Eduardo Montelli, Curadoria
Charlene Cabral, 9 de agosto de 2019, das 16h às 18h na Fundação Ecarta. Exposição de 10/08 a 29/09.
-Encontro de Engajamento para professores exposição Antes do grito de Julha Franz, Curadoria Henrique Menezes,
10 de outubro de 2019, das 14h às 16h na Fundação Ecarta. Exposição de 10/10 a 24/11.



Encontro de Engajamento para professores e interessados
com visita dialogada
Algum pequeno oásis de fatalidade perdido num deserto de erros
Exposição de Leo Caobelli na Galeria Ecarta



Encontro de Engajamento para professores e interessados
com visita dialogada
Como faremos para desaparecer
Exposição de Eduardo Montelli na Galeria Ecarta



Encontro de Engajamento para professores e interessados
com visita dialogada
Antes do grito
Exposição de Julha Franz na Galeria Ecarta



Material Educativo Virtual

Para cada mostra foi elaborado um Material Educativo de apoio ao professor e disponível para interessados e pessoas que 

quisessem saber mais sobre as exposições e os artistas. O material permanece no site como fonte de pesquisa.

Os materiais foram disponibilizados na página criada para o Educativo no site da Galeria Ecarta: 

https://www.ecarta.org.br/projetos/galeria-ecarta/curadoria-educativa/

E podem ser acessados pelos links:

Leo Caobelli: https://www.ecarta.org.br/wp-content/uploads/2019/07/MATERIAL_DO_PROFESSOR_DESERTO_DE_ERROS_2019.pdf

Eduardo Montelli: https://www.ecarta.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Material-dpara-o-professor-sobre-a-mostra-Como-

faremos-para-desaparecer.pdf

Julha Franz: https://www.ecarta.org.br/wp-content/uploads/2019/07/MATERIAL_DO_PROFESSOR_JULHA_FRANTZ.pdf

https://www.ecarta.org.br/projetos/galeria-ecarta/curadoria-educativa/
https://www.ecarta.org.br/wp-content/uploads/2019/07/MATERIAL_DO_PROFESSOR_DESERTO_DE_ERROS_2019.pdf
https://www.ecarta.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Material-dpara-o-professor-sobre-a-mostra-Como-faremos-para-desaparecer.pdf
https://www.ecarta.org.br/wp-content/uploads/2019/07/MATERIAL_DO_PROFESSOR_JULHA_FRANTZ.pdf


Instrumentos de aproximação mostra e público

Disponibilização para uso nas visitas de um material impresso com 

provocações de cunho sensibilizador das percepções sobre a 

exposição.

O material foi usado pelo público e nas visitas mediadas.

Provocações para inquietar os sentidos (a ser disponibilizado 

virtualmente para os professores)

O que vem a sua cabeça quando você pensa em arte?

O que você percebe ao seu redor? 

Quais sentidos você usou?

Que elementos o artista usa nas obras?

Que sons podemos identificar?

Existem relações entre os trabalhos, quais?

E diferenças, identifique-as?

Que sensações a obra provoca?

O que a obra comunica a você?

Você consegue relacionar com algo que conheça ou uma 

experiência, qual?



Visitas mediadas
As visitas às mostras foram conduzidas no sentido de promover um diálogo e a exploração da obra de cada artista
investigando o seu processo e as propostas das exposições. Em alguns momentos os artistas estiveram presentes para as
conversas.
A professora Giovana Ellwanger, do Colégio Militar se engajou no projeto participando de todos os Encontros e trazendo o 
seu grupo de estudantes para visita à mostra Algum pequeno oásis de fatalidade perdido num deserto de erros de Leo 
Caobelli. Em um segundo momento o artista visitou a turma no Colégio para falar de seu processo de elaboração dos 
projetos em arte.



Leo Caobelli conversa com os alunos da turma da professora Giovana Ellwanger no Colégio Militar.



Leo Caobelli recebe a turma de Fotografia (Mestrado em Artes Visuais /UFRGS) do professor Alexandre Santos



Professora Vilma Sonaglio, com a turma de Fotografia do Atelier Livre da Prefeitura em visita dialogada a mostra de Leo Caobelli.



Eduardo Montelli recebe o grupo de Estudos em Fotografia do Atelier Mascate coordenado pelos professores Tiago Coelho e Marco Filho, 
na exposição Como faremos para desaparecer.



Turma de Yoga da professora Cristina Oliveira em visita mediada a exposição Como 
faremos para desaparecer.



Campanha de coleta de HDs – Leo Caobelli

Você pode fazer parte do projeto da exposição

Algum pequeno oásis de fatalidade perdido num

deserto de erros participando da campanha de

coleta de HDs a serem descartados.

Caso você tenha um computador, note e/ou HD

que você não usa mais, passe na Galeria Ecarta

e deixe o seu material conosco. Esse material

será doado ao artista Leo Caobelli e poderá

fazer parte dos projetos do artista.

APROXIMAÇÕES
Propostas desenvolvidas para cada mostra aproximando público e 

exposição, Galeria, artista e projetos.



PERFOMANCE PARA GIF
Workshop aberto ao público com o artista Eduardo Montelli no dia 3 de setembro das 14h às 17h.
O workshop propõe aos participantes um trabalho de performance utilizando o corpo e também objetos, direcionado
para a produção de animações em GIF. A partir da observação da exposição “como faremos para desaparecer”
conversaremos sobre as múltiplas formas de pensar e fazer GIFS dentro de um processo artístico na
contemporaneidade. Também serão apresentadas obras de artistas que ao longo da história vem desenvolvendo
experimentações referentes à performatividade própria das imagens em movimento, desde a fotografia, passando pelo
audiovisual até o uso mais recente de GIFs.
Os participantes devem trazer celular e algum objeto de sua escolha para serem utilizados nos exercícios.

Resultados das propostas do Workshop estão no blog criado pelo artista Eduardo Montelli, disponível no link:   
https://performanceparagif.tumblr.com/

https://performanceparagif.tumblr.com/


https://performanceparagif.tumblr.com/

https://performanceparagif.tumblr.com/


Maquiagem artística: construção de
personagem performático.

Workshop aberto ao público com a

artista Julha Franz sobre maquiagem

artística: construção de personagem

performático.

No dia 21 de novembro, das 14h às

18h.



CRUZAMENTOS
Conversas com artistas e pares

A cada mostra foi realizado um debate com o artista e convidados para 
compartilhar questões envolvendo as exposições e reverberações.

Cruzamentos exposição Leo Caobelli, 10 de julho, 19h.
Leo Caobelli e a convidada Joana Burd falando da mostra e a colaboração na realização 
do trabalho Porn Oasis.



Cruzamentos exposição Eduardo Montelli, 28 de setembro, 10h. 
Eduardo Montelli e a convidada Paula Trusz falando da mostra e a colaboração na 
realização no projeto de Ocupação da Casa Baka.



Visita combinada Ecarta – Baka para visita à exposição Como faremos para desaparecer  e Projeto 
Ocupação Eduardo Montelli e Paula Trusz. 28 de setembro.



Cruzamentos exposição Julha Franz

Julha Franz e a convidada Diana Corso,

conversam sobre a trajetória da artista,

com mediação do curador da exposição

Henrique Menezes.

15 de novembro às 17h.



Acesso ao Educativo no site da Galeria Ecarta: https://www.ecarta.org.br/projetos/galeria-ecarta/curadoria-educativa/ .

https://www.ecarta.org.br/projetos/galeria-ecarta/curadoria-educativa/


CANAL ABERTO AO PROFESSOR

Esse é um canal aberto para conversar, trocar, perguntar, propor, articular...
Escreva para falar sobre seus projetos, para saber mais da mostra, para se manter conectado
com o artista, a Galeria e a exposição.
Teremos prazer em conversar com você.

E-mail Curadoria Educativa Claudia Hamerski: ihclau@gmail.com
Use as hashtags: #comofaremosparadesaparecer #educativoecarta #galeriaecarta
Visite o site da Galeria Ecarta: https://www.ecarta.org.br/
Curta a pagina no Facebook: https://www.facebook.com/galeriaecarta/
Siga o nosso Instagram: @fundacaoecarta

Endereço da Galeria Ecarta: Av. João Pessoa, 943 - Farroupilha, Porto Alegre - RS, 90040-00.
Agendamentos de visita pelo telefone (51) 4009-2970 ou pelo
e-mail: beti@fundacaoecarta.org.br com a Elisabete.

mailto:ihclau@gmail.com
https://www.ecarta.org.br/
https://www.facebook.com/galeriaecarta/


Triunfal. Performance. 2019. Registro na exposição Antes do grito performance realizada pela artista Julha Franz no dia da abertura.



Curadoria Educativa Galeria Ecarta

Claudia Inês Hamerski

Fotografias
Vicente Carcuchinski

Claudia Inês Hamerski
André Venzon

Organização e Formatação
Claudia Inês Hamerski

Galeria da Fundação Ecarta
Coordenação André Venzon

Porto Alegre 2019


