
PROJETO PONTOS DE VISTA 1

Aqui apresentamos uma documentação sobre a realisação do Projeto Pontos de 
Vista1 para a apreciação do Fundo de Incentivo Cultural Augusto dos Anjos e a quem 

interessar, com nossos sinceros agradecimentos pelo apoio que nos foi dado.

Fabia Livia de Carvalho

Lucas Kunz

Elisabeth Schiess

Abertura do Projeto com exposição de Arte sob o tema «PELE / HAUT / PEAU»
22 de Novembro de 2007

Galeria Archidy Picado / Funesc 
João Pessoa PB

Workshop: Pontos de Vista sobre tema «Pele»
No mesmo local acima

Segunda Vernissage: apresentação dos trabalhos resultantes do workshop.
11 de Dezembro de 2007 no mesmo local.



Primeira Vernissage:
 

Abertura do Projeto Pontos de Vista 1 
22 de Novembro de 2007

Galeria Archidy Picado / Funesc 
João Pessoa PB

Por ocasião da abertura do projeto, os artistas exponentes receberam da Galeria
Archidy Picado comunicados via fax onde constam que o Governo do Estado e a Funesc 
enviariam os seus representantes para a inauguração do Projeto.
Na espectativa desse encontro, a proponente do Projeto Fabia Livia de Carvalho redigiu 
um texto que pretendeu apresentar na inauguração. Infelizmente os representantes 
não aparecerem, mas nada foi em vão. Este texto foi apresentado na abertura do 
Workshop no dia seguinte à vernissage. Nele consta esclarecimentos sobre o Projeto e o 
agradecimento pelo apoio que nos foi dado. 

Visitantes durante a vernissage conversando sobre obras expostas.       



Rana  Chaves, filha do artista Diogenes Chaves.
Presente na inauguração do Projeto Pontos de Vista 1

Os artistas (esquerda para direita) Lucas Kunz, Elisabeth Schiess e Fabia Livia 
fotografados pela jornalista Simone do site www.acheiparaiba.com, que fez a 
cobertura da vernissage. Ào fundo e esquerda algumas fotografias da série 
«À Flor da Pele» e à direita cianotipias da artista Fabia Livia de Carvalho.
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Rana deixou registrado no livro de desenhos de Lucas Kunz a performance da 
dançarina Angela Navarro e o seu próprio ponto de vista.

A dançarina Angela Navarro atuando sua performance em diálogo com as 
«Vestes» de Lucas Kunz.
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Chico Dantas registra a performance de Angela Navarro em diálogo com trabal-
hos da série „Durch die Blumen“ de Fabia Livia e ao mesmo tempo colhe o mate-
rial que posteriormente utiliza para a produção e edição do seu video resultante 
do workshop e diálogo proposto no projeto Pontos de Vista 1.

A presença da Sra. Cleide Barros apreciando nes te mo-
mento as fotografias da fotografa Elisabeth Schiess.
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO PONTOS DE VISTA 1 

por Fabia Livia de Carvalho

Prezados colegas,
Queridos amigos e parentes,
Senhoras e Senhores

Sejam todos bem vindos.

Hoje tenho o prazer de inaugurar este evento apresentando à vocês:
Elisabeth Schiess, fotografa da Suíça 
e Lucas Kunz, artista visual e músico e pedagogo alemão, colegas que vieram pela primeira vez ào 
Brasil através de meu convite para realisar comigo o projeto Pontos de Vista I. 
Projeto este que está sendo patrocinado pelo Governo do Estado por intermédio do Fundo de 
Incentivo Cultural Augusto dos Anjos, a quem agradecemos imensamente pelo apoio. 

Apresento também o Sr. Roberto Schiess, curador de arte na Basilea Suíça que tem colaborado 
conosco em busca de soluções para a continuação desse projeto. 
Chegado recentemente, Roberto nos trouxe a notícia de que o projeto será levado para a instituição 
cultural BRASILEA na Basilea, Suíça, no ano de 2009.

Desde 1992 tenho tido satisfação de convidar artistas de outros Países para expor comigo. Em minha 
casa e cidade natal João Pessoa, tenho oferecido a oportunidade à eles de conhecer um pouco sobre 
a nossa cultura. 

Algumas vezes oferecemos workshops e segundo estes amigos que juntamente comigo se empenharam 
nesse trabalho, têm sido muito interessante encontrar com vocês colegas. Foram sempre encontros 
mutualmente enriquecedores, que constataram a importância da troca de experiências e idéias e 
despertaram o desejo de voltar a nos encontrar outras vezes.  

A Arte como meio de expressão, permite que artistas de culturas diferentes ultrapassem os limites 
da linguagem falada ou escrita, ocasionando uma troca de valores e conhecimentos. Através dela 
podemos estimular o pensamento filosófico e a reflexão sobre o que fazemos e sobre o modo como 
vivemos.
Foi também através da Arte que Leonardo da Vinci expressou seu pensamento. 
E foi através do que li no livro «Aprenda a pensar com Leonardo da Vinci» de Michel J.Gelb, que tive 
a inspiração para idealisar este projeto. 
O livro citado se refere à grande curiosidade do Mestre Leonardo e a importância com a qual ele a 
aborda. 

Mestre em várias disciplinas, homem de elevado conhecimento e  sabedoria espiritual, Leonardo 
pesquisava sobre tudo que a curiosidade lhe permitia e sob os diferentes aspectos e pontos de vista 
para chegar à uma conclusão sobre o tema, objeto escolhido.
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Escolhi o tema «Pele» porque há anos que eu fotografo flores sobre a minha própria pele e porque 
desejo compartilhar com outras pessoas da curiosidade em explorar o tema sob aspectos diferentes, 
assim como Leonardo nos aconselha. Portanto convidei Elisabeth e Lucas para apresentar comigo 
alguns diferentes pontos de vista neste projeto. 
Tratando-se de um tema muito rico, com diversas possibilidades de interpretação, tive a idéia de 
extender o convite à outros colegas propondo-lhes um diálogo com nossas obras ou simplesmente 
com o tema PELE.

Aqui mostramos cada um de nós os nossos diferentes «Pontos de Vistas».
E aproveitamos a oportunidade para convidar vocês para explorar o tema que apresentamos. 

Consideremos que cada um de nós tem capacidade criativa, ainda que não seja aplicada visualmente 
como numa pintura ou num desenho, num filme ou numa fotografia. Vamos lembrar Joseph Beuys 
que, ao seu modo disse: «todos nós somos artistas no organismo da sociedade».

Desejamos dialogar com pessoas curiosas, e experienciar juntos os diferentes pontos de vista que 
possam surgir desse diálogo com vocês.

Artistas de todas as áreas, idades e de qualquer profissão, pessoas criativas que tenham curiosidade 
sobre o amplo aspecto do nosso tema e suas diversas conotações, sintam-se bem vindos à participar 
de nosso workshop que começa aqui nessa apresentação e continuará nos próximos dois dias 
seguintes, aqui na Funesc, das 14:30 às 18:30h. 
Aqueles interessados por favor deixem os seus nomes escritos no caderno que se encontra na entrada 
da galeria.

A nossa proposta é de um encontro informal onde não nos apresentaremos como professores e sim 
como artistas curiosos em experienciar e trocar pontos de vista sobre o mesmo tema.
Não vamos competir saber superior. Vamos experienciar uma troca como ponto de apoio e de partida 
para outros pontos de vista que enriqueceram nosso tema e nosso encontro.

Aqueles que até o dia 7 de dezembro trouxerem o produto de suas idéias pronto (pode ser um video, 
fotos, desenhos, gravuras, objetos, textos, poesias, música, performance, proposta de instalação, 
livro, qualquer forma de expressão) poderá ser selecionado para participar dessa mostra conosco.
Primeiramente vamos selecionar as obras que possam ser encaixadas nessa exposição vista aqui. 
E depois, se não houver espaço para todos agora, os melhores trabalhos serão levados para uma 
exposição conosco na Basiléa, a que citei anteriormente, organisada por Roberto Schiess.

Nossos agradecimentos sinceros 
ào
Governo do Estado e Governador Cassio Cunha Lima 
ào
Fundo de Incentivo Cultural Augusto dos Anjos e seu pessoal que foi muito atencioso conosco,
à
Fundação Espaço Cultural e todo o seu pessoal que colaborou com os últimos detalhes desta exposição, 
da montagem até a limpeza do local.

Muitíssimo obrigada à
Diógenes Chaves,
Lucas Kunz, 
Elisabeth e Roberto Schiess 
que possibilitaram este evento hoje e aqui.
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Obrigada sinceramente à todos vocês,
queridos amigos e parentes
caros colegas
e todos aqui presentes.
Sejam todos muito bem vindos para um diálogo aberto conosco.

Fabia Livia de Carvalho
João Pessoa, 22 de novembro 2007

PRIMEIRO DIA DE WORKSHOP, 23 de Novembro de 2007 

Apresentação do projeto acima descrito e apresentação mútua dos Artistas participantes do workshop 
e dos artistas Lucas kunz, Elisabeth Schiess e Fabia Livia de Carvalho.
Cada participante do workshop apresentou oralmente a sua biografia e explicou um pouco sobre sua 
carreira artística.

Discussões através de reflexões filosóficas sobre o tema «Pele».

Participantes fizeram apresentação oral sobre  suas idéias individuais e sobre o que imaginavam realisar 
por ocasião do evento. Comentários foram feitos em grupo sobre idéias apresentadas. Motivação 
através de discussões, reflexões e expansão das idéias apresentadas aconteceram neste encontro.

SEGUNDO DIA, 24 de Novembro de 2007

Alguns participantes mostraram os primeiros passos da realisação de seus trabalhos. 
Novas discussões e reflexões em plenum. 
Orientação e oferta mútua de idéias e soluções técnicas para finalisação dos trabalhos decorrentes do 
encontro e diálogo. 
Porque nem todos participante já tinham a definição do que realmente queriam concluir, oferecemos 
mais um dia de encontro com todos os participantes, nos colocando ào dispor deles para maiores 
esclarecimentos e apoio.

TERCEIRO DIA, 1 de Dezembro de 2007

Os participantes que ainda nescessitavam apoio esclareceram algumas dúvidas técnicas para conclusão 
dos seus trabalhos.
Os que já tinham trabalhos prontos fizeram apresentação dos mesmos.

ENTREGA DOS TRABALHOS, PRODUTO RESULTANTE DO PROJETO: 7 de Dezembro de 2007

Neste dia os trabalhos foram selecionados e designados para ocupar espaço na exposição já existente. 
Juntamente com os artistas do projeto, os participantes do workshop montaram as suas obras para a 
abertura da segunda vernissage. 
Nesta mostra que foi prolongada até o dia 31 de Dezembro de 2007,  podemos conferir a existência 
de um diálogo entre os trabalhos já existentes na primeira vernissage e o ponto de vista de cada 
participante sobre o tema em discussão.

SELEÇÃO E MONTAGEM para segunda vernissage: 8 de Dezembro de 2007
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SEGUNDA VERNISSAGE COM RESULTADO DO WORKSHOP: 11 de Dezembro de 2007 

Neste dia a exposição com os novos trabalhos foi reinaugurada para apreciação do público e 
a mesma foi prolongada com duração até o dia 31 de Dezembro de 2007.
Veja fotos que iniciam na página 9.

PARTICIPANTES DO WORKSHOP

Célia Araújo*    9982 3831
Alena Sá*    9306 1898  alenaroquesa@hotmail.com
Fabricia Jordão   8889 3225  fcljordao@yahoo.com.br
Ana Cláudia de Carvalho  8881 3632
Fabiana Dantas   8816 4340
Fernanda Barbosa Beltrão  8821 6479
Thaís Catoeira Pereira  8821 0289  tata_catoeira@hotmail.com
Elane Teles Carneiro   8876 6400  laneteles2004@yahoo.com.br
Juliete Penha da Silva  3247 9464  julietepenha@gmail.com
Prince Daniele C. Rocha  8814 6347  dany.odalisk@hotmail.com
Luis Primo    (081)   3221 9116
Chico Dantas*   8885 2906  chicodantas81@hotmail.com
Amélia Couto*  (081) 9152 3937  acouto@hotmail.com
Diógenes Chaves*   8874 7877  diógeneschaves@hotmail.com
Sidney Azevedo*      sidneyazevedo@yahoo.com.br
Adriano Franco*   (083) 8824 4095
Berta Klüppel*      bkluppel@ccs.ufpb.br
Sicília Calado Freitas      siciliacalado@yahoo.com.br
Sandra Mascarenhas      srmascarenhas @hotamil.com
José Altino       gravurajosealtino@bol.com.br

*Participantes da 2. Vernissage.
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Participantes do Workshop

Participantes do workshop
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    SEGUNDA VERNISSAGEM 
 
       11 de Dezembro de 2007

Fotografias da série «À Flor da Pele» de Fabia Livia de Carvalho.
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Fotógrafo Adriano Franco se vale do olfato para experienciar de perto uma obra 
resultante do workshop de autoria da artista Célia Araujo.

Instalação do objeto criado por Alena Sá que pode ser descrito como uma esteira 
ou passadeira para onde ela transferiu uma «pele» de vinil resultante do resseca-
mento de camadas de tintas formando superfícies de cor.
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Aspecto geral da exposição.

Rana Chaves encontra instalação de Sidney Azevedo que se inspirou no mestre 
Leonardo da Vinci à propósito do Homem Vetruviano (Homen Perfeito) e «criou 
o homem à sua imagem e semelhança» (auto retrato) definindo a sua imagem 
com uma linha feita de bolinhas cintilantes que simbolisa a àurea como «Pele» 
do ser humano.
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À esquerda o trabalho autobiográfico de Diógenes Chaves que mostra radiogra-
fias de seu próprio pulmão cobertas por uma pele de plástico bem fininha que 
ele utilisou para proteção da obra e que lembra a pleura, pele, envólucro do 
pulmão.
À direita e entre os trabalhos de Fabia Lívia, foram colocados as fotografias de 
Berta, médica que se ocupa da fitoterapia, que fotografou a pele e a flor do colo 
de Fabia Livia e a colocou em Diálogo com a fotografia da resina resultante do 
ferimento de uma árvore.

Aspecto geral da exposição com obras de Diógenes Chaves, Lucas Kunz e 
Fabia Livia.
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Alguns visitantes e participantes da exposição.

Roberto Schiess, curador de Arte na Basiléia, Suíça e Rosilda Sá
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Aspecto geral da exposição visto de outro ângulo.

Expectador diante da instalação com trabalhos da serie «Durch die Blumen» de 
Fabia Livia de Carvalho.
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Da esquerda para a direita:
Fotografias da serie «À Flor da Pele» de Fabia Livia, Fotografias 
sob o Ponto de Vista «PELE» de Roberto de Carvalho, Fotografias em Preto e 

Branco sobre o mesmo tema de Amélia Couto e Cianotipias de Fabia Livia.
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