#FAMINHA
vai até você

Uma ação voltada para as crianças e
seus familiares. Nesse momento, sugerimos
algumas ações lúdicas e poéticas para
você conhecer obras e processos criativos
de artistas brasileiros que fazem parte do
acervo da FAMA.

DANIEL
SENISE

O artista carioca Daniel Senise é pintor.
Em 1980, ingressou como aluno na Escola de
Artes Visuais Parque Lage, onde iniciou seus
estudos sobre pintura. No acervo do Museu
FAMA contamos com a obra “Hermitage”,
uma pintura produzida através de fragmentos
de monotipias do chão do museu russo que
dá nome ao trabalho. Dispondo um tecido
esticado no chão, faz uso de pigmentos e
cola, para registrar os vestígios de lugares
abandonados, como igrejas e galpões.
Ao retirar esses tecidos, já secos e marcados
pelas texturas do espaço, utiliza-os em pedaços
na superfície de seus quadros.
O #EducativoFama convida você e sua família,
aqueles que estão com você nessa quarentena,
a conversarem e refletirem sobre as marcas,
no chão, na parede, no muro, nos móveis,
na arquitetura de sua residência.

FROTAGEM
Na sua casa tem a marca da textura da sola de
um sapato na parede? De um desenho que você
rasurou? De um quadro que você resolveu mudar
de lugar? Ou, até mesmo, uma rachadura que
aumentou ao longo do tempo? Quais memórias
vêm à tona quando você encontra marcas
como essas na sua casa?
Essas marcas, criadas por você ou não,
podem carregar lembranças de um dia muito
querido, divertido e inesquecível! Então que tal
compartilhar essas marcas com a gente de
uma forma diferente?
A partir da técnica da frotagem, pegue um pedaço
de papel e coloque sob a superfície em que está
a marca. Com um lápis ou giz de cera, risque a
folha sob a superfície texturizada e veja qual é o
resultado desse registro!

Vamos compartilhar nossas produções?
Se você entrou na brincadeira,
registre e mande para nós marcando
#FAMAmuseu e @famamuseu.
famamuseu.org
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