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ACERVO DE OBRAS DE ARTE DO INSTITUTO LING

A instituição abriga obras de artistas brasileiros
contemporâneos no seu acervo permanente,
pertencentes à coleção particular da família Ling.
Os artistas representados nas obras do acervo são
grandes nomes da cena nacional das artes visuais:
Cristina Canale, Dudi Maia Rosa, Elida Tessler, Frida
Baranek, Hugo França, Ivan Serpa, Karen  Axelrud,
Karin Lambrecht, Leopoldo Plentz, Nelson Felix,
Shirley Paes Leme, Siron Franco, Vik Muniz e
Walmor Corrêa.



com base na obra do artista WALMOR CORRÊA
 

*Indicada para alunos a partir do 5º ano do Ensino Fundamental
*Esta atividade pode ser feita em parceria com a disciplina de Biologia/Ciências :)

 
 

PROPOSTA ARTÍSTICA



A linguagem mais constante na produção do artista
Walmor Corrêa é o desenho, ainda que muitas vezes o
desenho se materialize em objetos, pinturas e instalações.
Em sua poética, o desenho é a guia que deixa convergir
dois polos supostamente opostos. De um lado está a
imaginação fabulosa, que observa fragmentos
microscópicos do cotidiano e da natureza e neles enxerga
um mundo habitado por narrativas fantásticas, forças
mitológicas ou memórias de fatos que não chegaram a
existir (pelo menos no campo objetivo dos fatos).
E do outro, está o repertório técnico da ciência, que
analisa e decompõe corpos, biomas e territórios,
registrando funções, morfologias e causalidades, de
preferência a partir de constatações empíricas e
encadeamentos lógicos.

Vídeo do artista falando sobre a série aqui

Entrevista em que o artista fala de seu envolvimento
com a ciência aqui 
(nome do arquivo: SobreWalmorCorrea_entrevista)

WALMOR CORRÊA
Nascido em Florianópolis/SC, 
em 1962. Vive e trabalha em
São Paulo/SP.

https://www.youtube.com/watch?v=QU8QLEEJfvU
https://drive.google.com/drive/folders/196qMr-KyCG3-qpLa2qRQGIVG6NWTY5oJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/196qMr-KyCG3-qpLa2qRQGIVG6NWTY5oJ?usp=sharing


Audiodescrição da obra aqui

LIVRO, 2013/2014
AQUARELA, GRAFITE E LÁPIS DE
COR SOBRE PAPEL ALGODÃO E
MATERIAL DE ENCADERNAÇÃO
52 X 78 X 2,5 CM
INSTITUTO LING, 
PORTO ALEGRE, BRASIL

https://www.youtube.com/watch?v=q4YnNMC2Rr0&list=PLreqWH7CCYbpaWKFAHXl_8dsiQv8mc7EH&index=31


E SE VOCÊ CRIASSE UM LIVRO DE ANIMAIS
FANTÁSTICOS?

Que tal se inspirar na obra de Walmor Corrêa e fazer o seu próprio
livro? Pense: quais animais posso ouvir no meu dia-a-dia? E ver?
Quais animais habitam a minha casa? Pesquise sobre os animais
e desenhe eles do seu jeito, reunindo imagem e texto. Compartilhe
com seus colegas! Vocês podem até criar um livro que reúna os
desenhos de toda a turma!



MATERIAIS

- lápis grafite
- lápis de cor
- papel



MATERIAL EXTRA

Textos para auxiliar esta aula e estimular os alunos a
pesquisarem mais sobre os artistas do Acervo do Instituto Ling.
Acesse aqui. 
 
PARA SABER MAIS sobre a instituição 
 
Site do Instituto Ling aqui 
Audiodescrição sobre a construção do centro cultural aqui

PARA SABER MAIS sobre o artista

Vídeo em que ele fala sobre seu atual processo artístico aqui
Projeto Parede do MAM-SP aqui

https://www.dropbox.com/sh/8nl9y429mre48ll/AACSt9KchAjMEOKq4FlDNuNJa?dl=0
https://institutoling.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=72m72EXpUOA&list=PLreqWH7CCYbqQSJMQR-Fw_dC6e5yOPgtI
https://www.youtube.com/watch?v=ACy8g7I96M0
https://mam.org.br/exposicao/metamorfoses-e-heterogonia/



