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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 da artista ELIDA TESSLER
 

*Esta atividade pode ser feita em parceria com a disciplina de Português/Literatura :)
*Indicada para alunos a partir do 5ª ano

PROPOSTA ARTÍSTICA



A artista e professora Elida Tessler
desenvolve em seu trabalho uma relação
estreita entre a obra de arte e a palavra.
 A artista busca elementos da literatura,
empregando palavras diretamente de livros
em suas obras, seja por meio de um bordado
em um lençol ou em palavras esculpidas em
superfícies.

ELIDA TESSLER
Nascida em Porto Alegre/RS,
em 1961. Vive e trabalha 
em Porto Alegre.



Audiodescrição da obra aqui

PALAVRAS-CHAVES DE UMA
TERRA DESOLADA, 2002 
CLAVICULÁRIO, CHAVES
GRAVADAS E CHAPA
METÁLICA, 50 X 77 X 04 CM
(FECHADA)
INSTITUTO LING, 
PORTO ALEGRE, BRASIL

https://www.youtube.com/watch?v=5LCc0VkVN6w&list=PLreqWH7CCYbpaWKFAHXl_8dsiQv8mc7EH&index=12


A obra Palavras-Chaves de Uma Terra Desolada, da Elida Tessler,
apresenta uma forte relação entre imagem e palavra. A artista se
aproxima da literatura de T.S. Eliot para compor esse claviculário
(pequeno armário com ganchos onde as chaves ficam guardadas).
O poema Terra Desolada, escrito em 1922, fala sobre uma
civilização em crise. Escrito durante a Primeira Guerra, T.S. Eliot
traz um amontoado de imagens quebradas, fragmentos de uma
cultura em ruína e, assim como Elida, faz relações entre palavra e
imagem, uma vez que referencia grandes obras da literatura e da
arte em seu poema.

Na obra, Tessler grava palavras do poema em chaves, mas, como
sabemos que essa operação seria um pouco mais complicada (só
um pouco :D) de fazer em casa ou na escola, nossa ideia é que
você pense em um poema que gostaria de guardar (afinal, é isso
que um claviculário faz).



QUE TAL PENSAR NO SEU POEMA
PREFERIDO?

Lembre que pode ser até aquela música que não sai da sua
cabeça! Compartilhe com seus colegas, explicando o porquê da
escolha. Leia o poema em voz alta, se preferir! Depois disso,
escolha trechos ou palavras soltas deste poema e, junto com a
turma, faça uma nuvem de palavras - o site Word Clouds é uma
ótima opção!

Poema Terra Desolada aqui

https://www.abcya.com/games/word_clouds
https://www.gilbertogodoy.com.br/ler-post/a-terra-desolada---t-s--eliot--1922


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 a artista

Site aqui
A artista falando de Finnegans Wake, de James Joyce, aqui
Artigo de Donaldo Schüller sobre a artista aqui
A beleza do cotidiano aqui 
Elida Tessler e a obra O homem sem qualidades (inspirada na obra de
Robert Musil) aqui
Conversa entre literatura e arte 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
http://www.elidatessler.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yaZePNt43Hw
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-48912017000200013
https://www.youtube.com/watch?v=gUGKqDLPmus
https://www.youtube.com/watch?v=Prir0uL9BUQ
https://www.youtube.com/watch?v=UJYfEGzWOvk



