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Os processos de criação de Felícia Leirner
Ao contrário de alguns artistas, Felícia não desenhava (foram poucos os croquis
elaborados para a composição de suas obras), gostava da facilidade de fazer e
refazer as formas que criava no próprio barro. Sua curadoria no museu foi
meticulosa ao colocar as obras de maior peso estético (série cruzes) e, dali, a
sensação de que seus trabalhos recebem toques mais leves e orgânicos com
suas composições abstratas e formas vegetais que vão arredondando pontas,
sendo retiradas estruturas centrais e o receptor começa a perceber um
DFDEDPHQWRPDLVʂQRHVXWLOHVVHQFLDOFRQKHFHURVSURFHVVRVGHFULD§£RHVXD
trajetória por essa gama de estéticas e materiais, unidos às técnicas que
enriquecem tanto o catálogo da artista, para que a restauração das obras seja
cuidada da melhor forma possível, e para que sua história criativa seja
preservada e divulgada no que diz respeito à criação autoral.

Campanha #MuseusPelaVida
A Covid-19 é uma realidade vivida e sentida por todos. Em pouco mais
de um ano desde o início da pandemia, o cenário é de luta diária e
esperança por dias melhores. Como forma de mobilizar os públicos da
importância dos cuidados contra o coronavírus, o Museu e Auditório
adotaram a campanha #MuseusPelaVida lançada em maio de 2021
pela ICOM Brasil.
Com o intuito de disseminar conteúdos de prevenção e estímulo à
vacinação, os equipamentos culturais têm realizado postagens
semanais levando informações relevantes à comunidade a partir de
fontes de conteúdo seguras. Reforçando a importância da luta
conjunta, as redes sociais se tornaram ferramenta de educação e
combate a covid-19.

Instalação dos corrimãos no
Auditório Claudio Santoro
Dando continuidade às melhorias do espaço e visando a
segurança do público usuário, foram instalados em abril de
 FRUULP£RV HP DPERV RV ODGRV GH WRGDV DV ʂOHLUDV GH
poltronas dispostas no Auditório Claudio Santoro.
A instalação dos corrimãos estava entre as adequações
estabelecidas para a renovação do AVCB - Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros - do espaço, concedido em maio de
2021. Além disso, a atividade tem o propósito de garantir a
segurança, a acessibilidade, o conforto e o bem-estar dos
visitantes e colaboradores dos equipamentos.
As instituições seguem com um cronograma de manutenção e
conservação dos espaços com ações periódicas e preventivas,
sempre respeitando os protocolos exigidos, inclusive durante
o período de pandemia

Projeto
Fora da Caixa
O Projeto Fora da Caixa é uma
ação realizada em parceria entre a
programação e educativo do Museu e
Auditório. Sua primeira edição foi em
fevereiro de 2019. O projeto tem o
objetivo
de
aproximar
os
equipamentos culturais da população
jordanense,
levando
atividades
educativas, apresentações de artistas locais e
divulgação de eventos e atrações para o centro comercial de Campos
do Jordão.
Com o intuito de criar o costume na população de participar das
D©·HV ȴFRX HVWDEHOHFLGR TXH R SURMHWR DFRQWH©D WRGDV DV ¼OWLPDV
sextas-feiras de cada mês, em um ponto de fácil acesso e com maior
circulação de pessoas. Foi estabelecida uma parceria com a
Prefeitura Municipal de Campos do Jordão e a Secretaria de Cultura
do município e, com isso, o Projeto Fora da Caixa pôde utilizar
HVSD©RV S¼EOLFRV FRPR SUD©DV H JD]HERV SDUD JDUDQWLU D
infraestrutura necessária para a realização de cada atividade.
O Projeto Fora da Caixa ganhou versões virtuais durante a pandemia,
mas não deixou de aproximar os espaços culturais dos jordanenses.

Conheça mais sobre as
“Aves da Mantiqueira”
A Serra da Mantiqueira é composta por formações vegetais pertencentes ao domínio natural da Mata Atlântica. Na região de Campos do Jordão, há destaque para a
Mata de Araucária onde é possível encontrar diversas espécies consideradas endêmicas ou raras. No grupo das aves, destacam-se espécies como o caneleirinho-de-chapéu-preto (Piprites pileata) e o papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea), ambos ameaçados de extinção.
Algumas espécies de aves, consideradas difíceis de serem encontradas no Brasil,
podem ser facilmente avistadas nessa região, como o grimpeiro (Leptasthenura
setaria), o quete-do-sudeste (Microspingus lateralis) e a saudade (Lipaugus ater).
Essas espécies tornam a Serra da Mantiqueira uma importante área de observação
e conservação ambiental.
Conheça mais na exposição: https://www.museufelicialeirner.org.br/exposicao-aves-da-serra-da-mantiqueira/

19ª Semana Nacional
de Museus
Entre os dias 17 e 23 de maio, Museu Felícia Leirner e Auditório
Claudio Santoro participaram da 19ª Semana Nacional de Museus,
coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus – Ibram, que teve
como tema “O futuro dos museus: recuperar e reimaginar”. Dentre
as atividades organizadas pelo Museu e Auditório, destaca-se o
bate-papo virtual “O Museu que Queremos e o Museu que
Podemos” mediado por Marina Falsetti, consultora e
empreendedora na área cultural, em 22 de maio de 2021. A
FRQYHUVDYLUWXDOSURPRYHXXPFDPSRGHGL£ORJRHUHȵH[¥RSDXWDGR
por dados obtidos, principalmente, em pesquisas recentes da área
cultural. Já no dia 23 de maio, ocorreu a apresentação virtual com o
'M 0HV]R GH &DPSRV GR -RUG¥R TXH H[LELX PL[DJHQV GH P¼VLFDV
clássicas com batida eletrônica nos jardins do Museu Felícia Leirner
como uma forma de ocupar e reimaginar os espaços vazios.

VOCÊ
SABIA?
Como acontece o processo de criação de
esculturas em cimento armado?
Em junho de 2021, o especialista Claudemir Ignácio – integrante da equipe do
UHVWDXUDGRU -¼OLR 0RUDHV H XP GRV UHVSRQV£YHLV SHOD FRQVHUYD©¥R H UHVWDXUR GDV
esculturas pertencentes ao acervo do Museu Felícia Leirner – apresentou por meio de
um vídeo, o processo de criação que a artista Felícia Leirner provavelmente utilizou na
época em que fez as obras de cimento armado com ferro.
Reproduzindo a técnica, o restaurador exibiu o passo a passo: desenho, estruturação de
metal, moldagem com ataduras gessadas, preenchimento das formas com cimento,
DFDEDPHQWRFRPJHVVRHSLQWXUDȴQDO9DOHOHPEUDUTXHDW«FQLFDXWLOL]DGDSHODDUWLVWD
para estruturar suas obras de cimento se assemelha muito à técnica denominada
Ȋ&DOȴWLFHȋHTXHGL]UHVSHLWRDXPP«WRGRPXLWRXVDGRHPFRQVWUX©·HVVXVWHQW£YHLV
QDTXDOFDOȴEUDVWHUUDHFLPHQWRFRPS·HPDHGLȴFD©¥R &DOFLȴWHGRHVSDQKRO &DO
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