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A dança enfim entra em seu palco. O tão esperado curso de Licenciatura em Dança, um 
anseio antigo do Centro de Artes (Ceart), da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc), está cada vez mais próximo de tornar-se realidade. Em agosto deste ano, iniciaram-
se as deliberações para que o primeiro curso superior de Dança do Estado comece 
suas atividades nas cidades de Florianópolis e de Joinville. Brindando esta conquista, 
apresentamos a matéria especial Dança em cena, que traz histórias e trajetórias de alguns 
alunos formados em Teatro pela Udesc - profissionais reconhecidos no campo da dança, 
apaixonados pela área em que atuam.

E com imensa satisfação, a terceira edição da revista hallceart está recheada de novidades 
do Centro de Artes! Convidamos você a conhecer a trajetória da Orquestra Acadêmica 
Udesc - que completou dez anos em 2012 – e a descobrir como é o processo de produção 
de um musical na academia! Conferimos de perto o trabalho do grupo de pesquisa Futuro do 
Presente, que está sempre pronto para identificar as novas tendências do mundo da moda, e 
conversamos, também, com artistas que realizam exposições em espaços alternativos – como 
em lojas e na própria casa! Vale a pena ler na seção de artes visuais.

Entre os entrevistados desta edição, Alice Sinzato e Joseph Nys não poderiam ficar de 
fora. Alice conta-nos sobre a experiência de estudar moda no Japão, na renomada Bunka 
Fashion College – considerada uma das melhores escolas de moda do mundo, e Joseph 
inspira-nos com o curta-metragem Almofada de Penas, animação em Stop Motion que 
iniciou na graduação, cresceu e ultrapassou as fronteiras da universidade.

Auto-retrato (2008). Solo de Erika Rosendo. Direção de Jussara Xavier. Foto: Eneas Lopes

Um brinde à dança
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Caminhos a seguir
Alba Foerster, Lilian Barbon, Renato Turnes, Rodrigo Cantos e Túlio Lenzi. O que eles 
têm em comum? Todos são formados pelo Centro de Artes da Udesc e hoje trilham os 
mais diversos caminhos nas profissões em que escolheram. A seguir, conheça mais 
sobre a trajetória dos egressos desta edição.

Lilian Barbon em registro do 
fotógrafo Marco Cezar

Lilian Barbon – Artes Visuais 

Entrevista de Natália Izidoro e texto de Bruna Silva, do Núcleo de Comunicação do Ceart 
 
Quando Lilian Barbon se formou no curso de Artes Visuais na Udesc, em 2006, ela levou junto 
consigo muito mais do que um diploma. Isso porque foi nos corredores do Centro de Artes 
que Lilian se apaixonou pela fotografia – paixão que ela alimentou com cursos, depois de 
formada. Primeiro em 2007, com uma especialização na Universidade Estadual de Londrina, 
onde também foi monitora do laboratório fotográfico e da disciplina de Fotografia I. Depois, em 
2010, Lilian ingressou no Mestrado em Artes Visuais, também na Udesc. A dissertação, que 
trabalha questões acerca do autorretrato fotográfico, identidade e alteridade, foi defendida em 
outubro do ano passado. 

Mas, entre um curso e outro, Lilian também se aventurou por outras artes, como o teatro. “Ao 
me formar tive mais tempo para me dedicar a um cenário das artes mais amplo e também a 

no
   hall
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produção de projetos autorais”, diz. Em 2008, quando 
voltou pra Florianópolis, ela ingressou na Cia Mútua 
Teatro & Animação, como fotógrafa e manipuladora 
de luz e som. Junto com a companhia, participou de 
vários festivais pelo Brasil e exterior. O universo do 
teatro, assim como o da fotografia, também despertou 
a curiosidade de Lilian na época da faculdade, quando 
ela participou de alguns cursos de iluminação cênica. 

A dedicação ao trabalho acabou rendendo alguns 
prêmios à artista plástica e fotógrafa. Foi premiada 
no 14º. Salão UNAMA de Pequenos Formatos, em 
Belém, no Pará, e no XX Encontro de Artes Plásticas 
de Atibaia (SP). Também foi selecionada para o XX 
Encontros da Imagem - Festival Internacional de 
Fotografia, Prêmio de Fotografia EMERGENTES DST, 
no Mosteiro de Tibães, em Braga, Portugal.

Com a intenção de divulgar o seu conhecimento 
e apresentar a fotografia para mais pessoas, Lilian 
ministrou diversos cursos, oficinas e workshops desde 
que se formou. Entre elas vale destacar a oficina 
de “Fotografia Pinhole” no Festival de Inverno da 
Udesc e na Semana Ousada de Artes UFSC/Udesc, 
em Florianópolis-SC, a oficina “Fotografia: corpo e 
autorrepresentação” e “Fotografia: o corpo como 
linguagem”, no Sesc de Brusque, e “Fotografia e 
Arquitetura”, que ocorreu na 2º Semanarq, a semana 
acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Udesc, em Laguna. 

Atualmente, ela apresenta suas fotografias na 
exposição “Cronofotografias do Self”, onde faz 
um diálogo entre o tema do autorretrato e a 
cronofotografia, técnica surgida no final do século 
XIX, buscando refletir sobre a dinâmica do movimento 
através do espaço-tempo, utilizando a fotografia como 
suporte e o corpo como elemento estético. Com 

imagens sobrepostas e autorretratos, a artista recria 
sua própria figura. E para o futuro? “Quero viajar e dar 
início a novos projetos. Sempre com o foco na área da 
fotografia, é claro”, diz. 

Túlio Lenzi – Design
Por João Vítor Roberge e Laís Moser, do Núcleo de Comunicação do Ceart 

Túlio César Lenzi da Silveira formou-se em fevereiro 
de 2011 pela Udesc em Design Industrial. Em março 
daquele ano, começou a trabalhar como assistente 
em projetos de painéis elétricos para usinas elétricas 
na Reivax Automação e Controle, em Palhoça. Ainda 
em 2011, foi selecionado pelo programa de trainee da 
Whirlpool (empresa estadunidense dona das marcas 
Brastemp, Cônsul e Kitchen Aid), após ter participado 

Túlio Lenzi - Foto: Divulgação
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de uma extensa série de etapas de seleção de 
currículo, dinâmicas de grupo e de entrevistas.

De outubro de 2011 a fevereiro de 2012, o designer 
passou por mais algumas etapas de treinamento e 
integração com a empresa, sendo escolhido para 
liderar um projeto de inovação da Whirlpool em São 
Paulo. “Atuo como líder, coordenando o trabalho de 
diferentes áreas no mapeamento e recomendação de 
uma nova oportunidade de negócio para a empresa”, 
afirma Túlio. Com 26 anos, o profissional também 
participa do projeto “Consulado da Mulher”, no qual 
os trainees têm a oportunidade de desenvolver um 
projeto de cunho social com grupos assessorados 
pela iniciativa.

O egresso da Udesc afirma que sua graduação 
contribuiu muito para adquirir um olhar próximo do 
consumidor e a ter uma abordagem mais metódica 
sobre alguns tipos de problema na profissão. Seu 
trabalho de conclusão de curso, “Influências da 
Customização em Massa sobre o Design de Produtos 
Industriais”, orientado pelo professor Flávio Vianna dos 
Santos,apesar de não estar diretamente relacionado 
ao seu trabalho cotidiano na empresa, está sendo 
importante em sua atuação profissional. “Toda a 
pesquisa realizada para o trabalho me ensinou muito 
sobre indústrias como a Whirlpool, especialmente 
sobre processos produtivos e suas implicações nos 
negócios”, conta o designer.

Rodrigo Cantos – Música
Por Kauane Moreira, do Núcleo de Comunicação do Ceart

Quando Rodrigo Cantos Savelli Gomes entrou na 
universidade - para cursar Bacharelado em Piano - sua 
vontade era se tornar instrumentista, mas ao longo do 
curso percebeu que as disciplinas de Licenciatura o 
atraiam mais. Por conta dessa paixão por educação 
musical, solicitou transferência para o curso de 
Licenciatura em Música.

Em 2008, junto com a professora Maria Ignez 
Cruz Mello (in memoriam), conquistou o Prêmio 
Construindo a Igualdade de Gênero – concurso 
que concede uma bolsa de estudos pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) aos melhores artigos científicos na área das 
relações de gênero. O artigo investigou a participação 
das mulheres na música brasileira, com foco nas 
bandas femininas de rock. Para Rodrigo, o prêmio 
serviu como incentivo para continuar se dedicando 
aos estudos iniciados pela professora.

Durante a graduação, Rodrigo já sondava o mercado 
de trabalho e começou a prestar concursos públicos 
mesmo antes de formado. Logo após a formatura, 
ingressou no Programa de Pós-Graduação em Música 
da Udesc, para cursar o Mestrado em Música. E ao 
concluir, em 2011, começou a atuar como professor 
substituto de música na Prefeitura de Florianópolis 
e como tutor de educação à distância do curso de 
Educação Musical da Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar). 

Hoje, Rodrigo Cantos trabalha como professor efetivo 
de música na Prefeitura de Florianópolis, fruto de um 
dos concursos que prestou quando ainda estava na 
graduação. Em suas aulas na Escola Básica Municipal 

“Atuo como líder, coordenando 
o trabalho de diferentes áreas no 
mapeamento e recomendação de 

uma nova oportunidade de negócio 
para a empresa.”
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 Rodrigo Cantos em apresentação do colégio em que leciona. Foto: Divulgação

Antônio Paschoal Apóstolo, leciona a disciplina de 
Artes-Música para crianças do 4º e do 5º ano do 
Ensino Fundamental. Nas aulas, costuma trabalhar 
com flauta doce, percussão e objetos alternativos. 
“Trabalhar com crianças nesta idade é uma experiência 
fascinante. Estão sempre animadas, dispostas e 
adoram a aula de música. O que elas mais gostam são 
os instrumentos de percussão”, relata. 

Este é um mercado que vem crescendo cada vez 

mais: “Há muitas vagas abertas para professores de 
música, tanto na rede pública como na particular. 
Com a obrigatoriedade do ensino de música na 
Educação Básica (Lei 11.769) a demanda por 
profissionais aumentou muito e deve crescer ainda 
mais nos próximos anos”, afirma o professor formado 
pela Udesc. Para os próximos anos, seus planos são 
ingressar no doutorado em Educação ou Antropologia 
e continuar prestando concursos para se tornar 
professor universitário.
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Alba Foerster - Foto: acervo pessoal

em foco

Alba Foerster – Moda
Entrevista de Natália Izidoro e texto de João Vítor Roberge do Núcleo de 

Comunicação do Ceart

Natural de São Francisco do Sul/SC, Alba Foerster 
formou-se em 2004 no curso de Moda da Udesc e 
hoje mora no Rio de Janeiro. Atualmente, trabalha 
como estilista de moda jovem e jeans na Leader 
Magazine – rede com 66 lojas presentes em oito 
estados brasileiros. Durante o curso de moda da 
universidade, Alba foi assistente da jornalista de moda 
Samira Campos e fez figurino para comerciais, desfiles 
e campanhas em paralelo. “Sempre estive engajada 
em projetos durante a faculdade, participei do Natura 
Formando Moda, que era um evento para formandos 
na área”, conta a estilista.

Após a formatura, passou mais de um ano na Europa, 
onde estudou inglês em Londres. No seu retorno ao 
Brasil, ficou pouco tempo em Florianópolis e decidiu 
morar em São Paulo, onde fez trabalhos como free-
lancer e chegou a ser coordenadora de produção do 
canal 21, então pertencente à Rede Bandeirantes. 
Após trabalhar em grifes como Billabong, Nicoboco 
e na produção e coordenação do site Brands club, 
mudou-se para o Rio de Janeiro.

“Hoje trabalho na área que realmente gosto. Fiz uma 
pós-graduação em Ciências do Consumo Aplicadas [na 
Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM 
São Paulo] e penso em aprender um pouco sobre 
antropologia. Tenho interesse em antropologia do 
consumo, gostaria de fazer mestrado”, revela a estilista.
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Renato Turnes em O fantástico Homem que Imita 
A Si Mesmo, a terceira parte da Trilogia Lugosi. 

Foto: Caio Cezar

Renato Turnes – Teatro
Por Bruna Silva, do Núcleo de Comunicação do Ceart

Faz 10 anos que Renato Turnes se formou em Teatro 
pelo Ceart e desde então, como ele mesmo disse, 
“muita coisa aconteceu”. Renato trabalhou como ator 
e produtor na Trilogia Lugosi, uma série de espetáculos 
de terror dirigidos por Jefferson Bittencourt; dirigiu 
peças como Emoções Baratas (ou Eu Te Amo Glória 
Pires) e Mi Muñequita, com a qual se apresentou 
por todo o país. E também se aventurou no cinema: 
primeiro, atuou em curtas, e depois em longas, como 
Elvis e Madona. Como produtor e diretor criou, em 
parceria com Marco Martins, Loli Menezes, Glaucia 
Grigolo e Gustavo Cachorro, a Vinil Filmes, uma 
produtora de cinema e televisão. 

Em entrevista à hallceart, Renato confessa que se 
encontrou no curso de Artes Cênicas. “Além de 
aprender muito sobre arte e teatro, conheci ótimos 
professores e artistas. Também conheci vários colegas, 
que viraram parceiros profissionais para toda a vida. 
Além disso, o curso me deu ferramentas técnicas e 
teóricas que eu usei no desenvolvimento das minhas 
habilidades e no processo de reconhecimento do 
artista e do profissional que eu queria ser. 

Recentemente, Renato lançou o documentário É 
Bucha! 40 Anos do Teatro Biriba, codirigido com 
Glaucia Grigolo. Agora, está finalizando o curta O 
Homem Dublado, escrito e estrelado por Malcon Bauer 
e dirigido por ele. No teatro, trabalha em parceria com 
Milena Moraes na produtora La Vaca e estreou, no mês 
de setembro, Kassandra, solo de Milena com texto de 
Sérgio Blanco. Além disso, Renato fez parte da peça 
Le Frigô, dirigida pelo professor Vicente Concílio, que 
estreou em novembro. 

E as comédias também fazem parte do currículo de 
Turnes: ele é o diretor de Do Avesso e Cabaret #RiAlto, 
ambas produções da La Vaca. “Também estou 
aguardando o lançamento do longa de Tânia Lamarca, 
Ensaio, em que faço uma transexual, a Baldina”, conta.

Sobre o futuro, revela: “Quero continuar trabalhando 
em grandes ideias e desenvolver parcerias talentosas. 
Pretendo concretizar projetos bacanas que se 
comuniquem de forma efetiva com o público”.
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Ceart de cara nova

Diversidade, criatividade, liberdade, arte e cultura: 
essas foram as respostas mais ouvidas por um grupo 
de acadêmicos do curso de Design da Udesc que, 
coordenados pelas professoras Gabriela Mager e Anelise 
Zimmermann, pediram a alunos e servidores do Centro 
de Artes que definissem o local onde estudam em cinco 
palavras. A pesquisa serviu como base para a criação 
da nova marca do Ceart, e teve como resultado uma 
identidade visual marcante, que busca refletir o espírito 
de criatividade e diversidade do Centro de Artes.

Um dos estudantes envolvidos no projeto, Marcus 
Vinícius Goulart Matos, conta que a palavra-chave 
do direcionamento conceitual do projeto foi a 
diversidade. “Conversando com as pessoas vimos 
que aqui no Ceart todo mundo quer mostrar aquilo 
que faz de alguma forma. Pode ser individualmente 
ou pode ser em relação ao seu curso”, comenta 
Marcus Vinícius. A professora Gabriela Mager 
complementa: “O conceito nos levou a pensar em 
uma marca que representasse a vanguarda criativa, 
as diferentes formas de representação da cultura, 
a interdisciplinaridade e, ao mesmo tempo, que 

fosse uma marca singular, simples e de rápida 
memorização. Que fosse um espelho da diversidade 
criativa do Ceart.”

Gabriela explica que a primeira etapa de 
configuração do novo logotipo do Ceart levou 
cerca de um ano e meio para o levantamento de 
informações, análise dos dados, conceituação e 
geração de alternativas. O levantamento de dados 
foi feito em duas etapas: além de questionários 
enviados aos alunos e servidores pela internet, os 
estudantes envolvidos no projeto caminharam pelo 
Centro tirando fotos e conversando com as pessoas. 
Marcas de universidades nacionais e internacionais 
também foram pesquisadas durante o projeto da 
nova identidade visual.

O acadêmico Rafael Moraes destaca o caráter 
atemporal da identidade visual desenvolvida: “A marca 
consegue traduzir bem o que é o Ceart agora, mas 
mesmo assim já tem uma projeção para o futuro. Não é 
uma marca que daqui a dois anos estará ultrapassada. 
É algo que foi pensado para durar.” 

em foco

Por Mônica Custódio, do Núcleo de Comunicação do Ceart

Nova identidade visual do Centro de Artes da Udesc 
reflete a criatividade e a pluralidade do Centro

Foto: Juliana Brehm Wolfgramm



15

Por fim, os alunos Ciliane Pereira Gularte e Rafael 
Moraes desenvolveram um manual de uso para garantir 
que a marca seja empregada da maneira adequada.   
Uma paleta de cores foi definida para ser empregada 
junto à marca em algumas ocasiões, conferindo 
maior dinamismo e versatilidade à sua aplicabilidade. 
Participaram do projeto os acadêmicos Camila Meyer, 
Ciliane Pereira Gularte, Marcus Vinícius Goulart Matos 
e Rafael Moraes, todos do curso de Design Gráfico. 
As atividades foram coordenadas por Gabriela Mager 
e Anelise Zimmermann, e tiveram a participação dos 
professores João Calligaris Neto e Murilo Scóz.

A ideia de criar uma nova marca surgiu devido à 
necessidade de uma identidade visual mais atual e 
que tivesse melhor aplicabilidade – a anterior, criada 
em 1997, apresentava um degradê de cores, recurso 
gráfico que ficou atrelado à tecnologia da época e que 
dificultava a aplicação em certos tipos de materiais. 
“Optamos por trabalhar apenas a logotipia, sem o 
uso de um símbolo, uma vez que a sigla do nosso 
centro - Ceart - já nos posiciona. E brincamos com os 
caracteres de forma a permitir diferentes usos, com 
flexibilidade na forma e cores”, comenta Gabriela Mager 
sobre a atual identidade. 

Exemplos de aplicação da nova marca em ecobag, caneca e cartão de visitas
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Dança em cena

Anderson do Carmo, Ana Carolina Leimann, Jussara Xavier, Maria Carolina Vieira, Vancllea 
Porath... entre muitos outros. O que eles têm em comum? São formados pelo curso de 
Teatro da Udesc ou estudam/estudaram no Programa de Pós-Graduação em Teatro da 
universidade e hoje são profissionais de dança, apaixonados pela área em que atuam.

Para alguns, a dança sempre esteve presente, desde a infância. Para outros, foi no curso 
da Udesc (que tem seis disciplinas na área de dança em seu currículo) que surgiu o primeiro 
contato, e a vocação – que sempre esteve lá – enfim despertou.

O artista Anderson Luiz do Carmo nem pensava em trabalhar com dança antes de chegar 
à universidade. “Quando entrei na Udesc essa mudança se acelerou e tomou conta da 
minha mente, pois tivemos desde o começo muitas aulas que pretendiam aguçar nossas 

em foco

Por Mônica Custódio e Bruna Silva, do Núcleo de Comunicação do Ceart
Colaboração de João Vítor Roberge e Laís Moser

Integrando a formação de profissionais de Teatro da Udesc, a 
dança tem sido a escolha de muitos artistas que passam pelo 
Centro de Artes. 
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percepções.” Formado em 2012, atualmente integra 
a Cena 11 Companhia de Dança, com a qual estreou 
em novembro no Festival Panorama, do Rio de 
Janeiro. Em 2011, foi contemplado com o Prêmio 
Funarte Petrobras de Dança Klauss Vianna e pode 
levar a obra de sua autoria, A saudade é como líquido 
que transborda, ou, para Teresa, a diversas cidades 
do sul do Brasil. 

Já Maria Carolina Vieira, que concluiu o curso de Artes 
Cênicas em 2010, começou a dançar ainda na infância. 
A bailarina é um exemplo de quem viu na dança uma 
boa oportunidade profissional. Hoje, é umas das 
integrantes da companhia de dança-teatro Peeping 

Tom, da Bélgica. Ela, que é natural de Joinville, ficou 
sabendo que a companhia belga estava selecionando 
dançarinos para um espetáculo e enviou vídeos e fotos 
para o grupo. Foi pré-selecionada e posteriormente 
escolhida em audição dentre outras 60 candidatas.

“A Peeping Tom é uma companhia que eu conhecia 
e admirava. Eles já faziam parte do meu projeto de 
mestrado mesmo antes de eu entrar no grupo. Hoje, 
dançando com eles, me sinto imensamente feliz, 
fui muito bem acolhida, aprendo muito e trocamos 
experiências a cada apresentação. E ainda, é muito 
realizador poder conhecer o mundo trabalhando como 
artista”, conta Maria Carolina.

Interferência dos encontros (2012). Criadores/intérpretes: Adilson Machado, Letícia de Souza e Maria Carolina Vieira (na foto). 
Foto: Jackson Nessler
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Ana Leimann em registro fotográfico de Alberto Goulart
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Ela também participou do grupo Cena 11, de 
Florianópolis, e é atriz na Cia Entrecontos, também 
da Capital. Maria Carolina começou sua carreira em 
1999 e foi integrante da equipe brasileira de ginástica 
rítmica, participando das Olimpíadas de Sydney em 
2000. Integrou, também, a Siedler Cia de Dança, de 
Florianópolis. Atualmente, a bailarina cursa o mestrado 
em Teatro na Udesc, onde pesquisa as potencialidades 
do corpo e a criação cênica na dança contemporânea.

em foco

Jussara Xavier também descobriu a dança cedo, 
aos dez anos de idade, quando frequentava aulas 
de jazz e ginástica artística e participava de muitas 
apresentações. Antes de chegar à Udesc, passou por 
graduações de outras áreas, mas sempre pensando 
na dança. Ela trancou o curso de Educação Física 
e foi para São Paulo dançar pelo grupo Raça, onde 
ficou por dois anos. Quando voltou à Florianópolis, 
entrou no curso de Administração e graduou-se com 
um trabalho denominado “Cena 11 Centro de Artes”, 
um estudo de viabilidade para implantação de um 
empreendimento cultural com foco na dança. No ano 
passado, com a pesquisa “Acontecimentos de dança: 
corporeidades e teatralidades contemporâneas” foi a 
primeira aluna a concluir o doutorado em Teatro pela 
Udesc, sob orientação da professora Sandra Meyer.

Hoje, Jussara – que é bailarina, pesquisadora, diretora 
artística, curadora, crítica e gestora cultural – trabalha 
como professora do Departamento de Artes Cênicas 
da Udesc desde 2011, mas não gosta de se definir: 
“quando me perguntam qual é a minha profissão, 
gostaria de dizer: multifuncional em dança!”

Já a professora de dança e teatro Ana Carolina 
Leimann, diferencia-se dos demais egressos 
entrevistados pela hallceart devido ao estilo de dança 
no qual é especialista: o balé clássico. Ela conta que 
decidiu cursar Teatro quando soube que o curso 
forma profissionais para atuar em diversas áreas 
cênicas: “Sem saber muito de como seria o curso, 
acreditei que poderia ser muito rico, e agregaria ao 
meu histórico da dança com essa nova perspectiva – 
e de fato foi”, afirma.

Ana Carolina começou a dançar balé aos sete anos de 
idade. Aos 15, foi selecionada para integrar a Escola 
do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville/SC, onde 



Auto-retrato (2008). Solo de Erika Rosendo. Direção de Jussara Xavier. Foto: Eneas Lopes

19

permaneceu até 2005, quando ingressou no curso de 
Artes Cênicas da Udesc. Apesar da rotina exigente 
– além das aulas de diversas modalidades de dança, 
era preciso obter bons resultados na escola normal 
– a bailarina descreve a experiência vivida no Bolshoi 
como decisiva na sua escolha de trabalhar com arte. 
“Foi uma experiência muito intensa, um longo período 
de dedicação quase exclusiva que provocou tanto o 
amadurecimento técnico como o pessoal”, conta. 

Hoje, Ana Carolina continua treinando o balé por 
conta própria e ministra aulas de dança e de teatro, 
desenvolvendo um trabalho com um grupo de bailarinas 
adultas que ensaiam sob sua direção. Nos meses de 
junho e agosto deste ano, ela participou de um curso de 
verão na American Academy of Ballet, em Nova York, 

para o qual foi selecionada em uma audição.

Já Vancllea Porath, formada em Artes Cênicas pela 
Udesc em 2006, tem dificuldade em precisar o 
momento no qual a dança entrou em sua vida. Natural 
de Caçador, no Oeste Catarinense, Vancllea tem no 
currículo diversos prêmios de dança. Atualmente, 
leciona no Instituto Federal de Brasília (IFB) e na 
Universidade de Brasília (UnB), onde também é aluna 
de mestrado. 

O primeiro contato de Vancllea com essa arte 
aconteceu ainda na infância, durante as aulas de jazz 
em sua cidade natal. Mas ela não imaginava que iria 
além disso. “A dança sempre esteve em mim, mas 
sem muita consciência, apenas como brincadeira de 
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criança, rebeldia de adolescente.” Quando chegou à 
Udesc, com o intuito de ser atriz, conheceu a dança-
teatro e a improvisação através das professoras 
Sandra Meyer Nunes e Zilá Muniz e apaixonou-se. Já 
na segunda fase do curso, começou a trabalhar como 
coreógrafa. Na mesma época, fundou, juntamente 
com colegas do curso, a O’ctus Cia. de Atos, onde 
dirigiu sete espetáculos.

O interesse de Anderson Luiz do Carmo pela dança 
também cresceu durante as aulas ministradas pela 
professora Sandra Meyer Nunes – no seu caso, as 
de técnica corporal. Além das 
aulas de corpo, que faziam parte 
da grade curricular, o artista conta 
que no projeto Tubo de ensaio – o 
qual produziu residências com 
coreógrafos do Brasil e do exterior 
– teve uma formação concomitante 
que o habilitou a lidar com as 
peculiaridades de seu corpo, como 
peso e flexibilidade. 

Anderson ressalta ainda que, de 
modo geral, as aulas eram pouco voltadas para a 
reprodução ou para o simples “aprender a dançar”, 
pois os alunos eram orientados a descobrir um modo 
de mover: “Era muito investigativo, descobrimento de 
potências de cada corpo, fortalecendo-as e encontrando 
meios de lidar com o que as diminuía”, afirma.

A professora Sandra Meyer, do Departamento de Artes 
Cênicas e do Programa de Pós-Graduação em Teatro 
da Udesc, comenta que a vocação catarinense para a 
área da dança é muito forte: são mais de 60 festivais 
de dança no Estado, além do Festival de Dança de 
Joinville, considerado o maior evento do mundo em 
número de participantes. 

“É possível detectar a importância e a demanda 
existentes para estudos e práticas de dança no curso 
de Licenciatura em Teatro. Ciente de que a dança é 
uma área de conhecimento com suas especificidades 
e que necessita ser amplamente contemplada e 
desenvolvida no Centro de Artes, o Departamento 
de Artes Cênicas da Udesc criou o projeto do curso 
de Licenciatura em Dança, [tramitando na Udesc 
desde 2009]. Este será o primeiro curso de graduação 
em Dança de Santa Catarina, e que a comunidade 
aguarda ansiosamente”, afirma Sandra Meyer.

No Centro de Artes da Udesc, 
nota-se também uma grande 
procura pelo estudo da dança 
nos cursos de Mestrado e 
Doutorado em Teatro. Entre 
dissertações e teses em 
andamento, estão mais de dez 
trabalhos cujo foco de estudo 
é a dança. “De dez anos para 
cá, a presença da dança na 
academia cresceu bastante, 
inclusive na pós-graduação. 

Hoje são 35 cursos de graduação no país, e há uma 
procura muito grande do artista na academia. São 
pessoas que estão estudando seu processo de criação”, 
reflete a professora.

A boa notícia veio em agosto deste ano, quando se 
iniciaram as deliberações para que o curso de Dança 
inicie suas atividades nas cidades de Florianópolis e 
de Joinville. Para a implantação do curso, o Governo 
do Estado de Santa Catarina ampliará em 0,042% o 
repasse orçamentário destinado à Udesc. Se todos 
os trâmites ocorrerem dentro do previsto, o primeiro 
vestibular deverá ser realizado no segundo semestre 
de 2014.

“De dez anos para cá, 
a presença da dança 
na academia cresceu 

bastante, inclusive na pós-
graduação. Hoje são 35 
cursos de graduação no 

país.” Sandra Meyer

em foco
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A saudade é como líquido que transborda, ou, para Teresa (2011). Direção de Anderson Luiz do Carmo. Com Oto Henrique, Junior Soares e 
Anderson Luiz do Carmo (à direita). Foto: Paulo Henrique Wolf
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No ano de centenário de nascimento do jornalista, escritor, cronista e dramaturgo Nelson 
Rodrigues, em 2012, alunos do curso de Teatro do Centro de Artes da Udesc encenaram a 
peça Senhora dos Afogados, produzida nas disciplinas Montagem Teatral I e II. Coincidência? 
Segundo o professor e diretor da peça, André Carreira, sim. A escolha da montagem não foi 
feita em comemoração ao centenário do dramaturgo, mas sim, por ser uma obra consistente 
e que serve como base para um bom processo de aprendizagem. O fato é que mesmo 
indiretamente, essa escolha homenageia não só os cem anos do nascimento do escritor, mas 
também a influência das obras dele para o cenário teatral brasileiro.

Senhora dos Afogados, peça que serviu de base para Calada Estranha – nome dado à 
adaptação feita pelos acadêmicos – foi a quinta peça escrita por Nelson Rodrigues. Na 
adaptação, a história que ocorre em Florianópolis se relaciona com a vida do cotidiano ilhéu, 
mas não deixa de retratar o típico universo rodriguiano cheio de intrigas e relações familiares.

Com a intenção de simular uma produção de teatro profissional, os acadêmicos produziram 
Calada Estranha durante dois semestres e todo esse trabalho rendeu resultados. A peça foi 
apresentada pela primeira vez em junho de 2012, no Centro de Artes, em uma curta temporada 
de quatro dias. Durante os últimos meses do ano passado, o grupo apresentou-se em outras 

Interdisciplinaridade em alta
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Por Kauane Moreira, do Núcleo de Comunicação do Ceart 

Em 2012 acadêmicos de Teatro da Udesc produziram espetáculo baseado na obra 
“Senhora dos Afogados”, do dramaturgo Nelson Rodrigues. A produção contou 
com figurinos elaborados por alunas do curso de Moda



23

Foto: André Carreira

duas cidades catarinenses, Tubarão e Santo Amaro da 
Imperatriz. A apresentação em Tubarão ocorreu na 5ª 
edição do Festival Estudantil e Universitário de Teatro 
da Unisul (Unicena), com a participação de outros 
grupos de teatro.  

Já na cidade de Santo Amaro da Imperatriz a proposta 
foi diferente. A montagem foi apresentada na Escola 
de Educação Básica Nereu Ramos, em duas sessões, 
para cerca de 300 alunos. “Buscamos realizar 
apresentações fora do campus, pois essa é uma 

forma de entrar em contato com um público diverso. 
A apresentação na escola foi muito estimulante, 
pelo que percebemos professores e alunos estão 
comprometidos com um projeto de ensino inovador”, 
observa o professor André Carreira.

Depois de quase cinco meses em cartaz, o elenco decidiu 
se aventurar numa proposta diferente e apresentar a 
montagem em lugares abertos. A apresentação com base 
nessa nova proposta foi realizada em novembro, nas ruas 
do centro de Florianópolis. 
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Apesar de todas elas já terem trabalhado como 
figurinistas, mesmo que não profissionalmente, 
essa foi uma oportunidade de trocar experiências 
com alunos e professores de outros cursos, dando 
espaço a uma abertura natural de troca de ideias 
e aprendizado. “Aprendemos muito com essa 
experiência, porque o figurino para teatro foge do que 
a gente vê na passarela, na televisão ou no cinema. 
Foi preciso estudar a iluminação, as performances... 
É enriquecedor poder pensar em soluções para as 
limitações e aprender a lidar com elas”, finaliza Letícia. 

Segundo a acadêmica Luanda Wilk, a peça foi levada 
para a rua com a intenção de experimentar novos 
formatos. A aluna explica que essa mudança de local dá 
oportunidade aos atores de enfrentar problemas comuns 
da profissão, encarar desafios, imprevistos e expandir 
as possibilidades antes restritas a um local já conhecido 
pelo elenco. “Garantir que os alunos apresentem o maior 
número de vezes e em lugares diversificados é ampliar 
o processo de aprendizagem. Isso inclui organizar as 
apresentações, conviver com a variedade de público e 
perceber como o espetáculo pode ser modificado no dia 
a dia da cena”, avalia Carreira.

Integrando as artes

A interdisciplinaridade é sempre uma escolha feita 
pelo professor André Carreira quando inicia um dos 
seus trabalhos cênicos. Para ele, é importante manter 
uma proximidade entre as diferentes artes que fazem 
parte do Centro de Artes e integrá-las de uma maneira 
que beneficie e possibilite novas experiências para os 
estudantes e docentes. Assim, nasceu a ideia de criar 
um concurso de figurinistas para trabalhar no espetáculo. 
A novidade desta vez foi a participação da direção do 
Centro de Artes, que possibilitou a abertura de um edital 
voltado para acadêmicos matriculados no Ceart, em nível 
de graduação, mestrado ou doutorado, e a captação do 
valor de R$ 7 mil para a execução dos figurinos.

As vencedoras do concurso foram as acadêmicas do 
curso de Moda, Anna Carolina Porta, Juliane Biz, Letícia 
Marcondes e Luísa Letti. “Fizemos uma análise geral 
da peça, tentando compreender a personalidade de 
cada personagem. Tudo isso a partir do roteiro e das 
informações que obtivemos antes de conversar com os 
atores. Depois disso, dividimos as funções e montamos 
painéis-referência com imagens que tinham a ver com o 
estilo de cada personagem”, explica Letícia Marcondes.

  artes
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Foto: André Carreira
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fica a dica

Iluminação cênica

Peça Baden-Baden é destaque 
em festivais de teatro 
universitários pelo Brasil

Livro – História, teatro e política

Foto: Lucas Heymanns

Foto: Marcelo Vaz
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A Udesc realiza anualmente o evento “A LUZ em Cena”, promovido pelo programa de 
extensão LUZ Laboratório. Em paralelo, ocorre o Encontro Catarinense de Iluminação 
Cênica. Cento e cinqüenta pessoas, entre estudantes, pesquisadores, técnicos e re-
presentantes de empresas de equipamentos de iluminação cênica estiveram presentes 
na quinta edição do evento, realizada em agosto de 2013. Existente desde 2005, o 
LUZ Laboratório tem o objetivo de fomentar a troca de informações técnicas e teóricas 
sobre iluminação cênica e é coordenado pelo professor Dr. José Ronaldo Faleiro, com 
coordenação técnica de Ivo Godois.

Resultado das disciplinas de Montagem 
Teatral I e II do curso de Artes Cênicas 
da Udesc, o espetáculo Baden-Baden 
é baseado em um dos textos didáticos 
do dramaturgo Bertolt Brecht e conta a 
história de quatro sobreviventes de um 
acidente de avião que vão até a cidade 
de Baden-Baden para pedir ajuda. Sob 
direção do professor Vicente Concílio, 
o espetáculo já foi apresentado em São 
Paulo, na Mostra Cultural de Florianópolis 
e, em julho de 2012, foi o grande ven-
cedor do Festival Internacional de Teatro 
Universitário de Blumenau (Fitub). 
Em outubro, os alunos apresentaram a 
peça no 12° Festival Estudantil de Teatro, 
em Belo Horizonte, que foi premiada 
como destaque em três categorias: 
Corpo em Cena, Pesquisa de Linguagem 
Cênica e Encenação. 

A editora Boitempo lançou o livro Histó-
ria, teatro e política, organizado por Kátia 
Paranhos e com capítulos escritos por 
pesquisadores e professores universitá-
rios, entre eles Edélcio Mostaço e Vera 
Collaço, professores do Departamento 
de Artes Cênicas e do Programa de 
Pós-Graduação em Teatro da Udesc. 
Diversos temas são abordados nos 
artigos da obra, como o teatro na Rússia 
revolucionária ou no Brasil do golpe 
militar, além da influência do teatro na 
linguagem dos historiadores. Com uma 
abordagem que transpassa história e 
teatro, o livro contribui para a pesquisa 
na área das ciências humanas, tanto 
com uma discussão sobre teoria e fontes 
documentais, quanto com análises das 
complexas relações entre leitor e história, 
ficção e vida.
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 Barbara Biscaro em cena do espetáculo “A Menina Boba”, dirigido por ela. Barbara é formada pela 
Udesc e doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Teatro da universidade. 

Foto: Roberto Gorgati

portfolio
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Cena do espetáculo “O que você está olhando?”, dirigido pelas alunas Júlia Oliveira e Priscila Marinho. 
Na foto, Andrey Rosa em frente à Catedral Metropolitana de Florianópolis. 
Foto: Cristiano Prim

portfolio
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Cena da peça “Como partir e ficar”, dirigida pelas alunas Gabriela Arcari Drehmer e Nina-Carmo Bamberg. 
Em cena Giovanna Colombi e Marco Antonio Oliveira. 

Foto: Pedro Caetano

portfolio
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Cena do espetáculo “Imaginário de Prazer”, dirigido por Duda Schappo. 
Com Fabiana Lazzari e Hanna Luiza Feltrin no elenco. 
Foto: Nina Medeiros

portfolio
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Desde quando era aluna do curso de Artes Plásticas do Centro de Artes 
da Udesc, Regina Melim, que hoje é professora do curso de graduação 
e pós-graduação de Artes Visuais da universidade, acreditava que 
um trabalho artístico poderia ser exposto em qualquer lugar. “Basta 
fundamentar e conceituar essa ação, de modo a dar inteligibilidade para 
que qualquer pessoa possa perceber que se trata de um procedimento 
artístico”, explica. 

Regina salienta que esses procedimentos que extrapolam o meio físico de 
uma sala expositiva trazem à tona alguns questionamentos: “Porque não 
existe uma regra única, um só modelo, inflexível, e que por ele temos que 
seguir como obediência cega. Por que não posso pensar um catálogo ou 
um livro como uma exposição?”, questiona.

Em 2006, Regina criou o projeto “Exposições Portáteis”, que tinha como 
objeto de pesquisa proposições que vão além da sala expositiva 

em foco

Aqui dá para fazer arte –
ali e acolá, também
Pode ser em um museu ou galeria? Pode. E na rua, em páginas de 
um livro, nos fundos da própria casa? Também é possível. Arte não 
tem lugar pra acontecer, nem precisa de um CEP para ser exposta.

Por Bruna Silva, do Núcleo de Comunicação do Ceart

  artes
     visu   
    ais

Exposição Fuzuê na Loja 55. 
Foto: Lilian Minsky
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tradicional: aquelas que são realizadas no espaço de uma publicação, ou seja, em um livro, 
um bloco de notas ou uma série de folhas de papéis. Além de ser uma exposição móvel, 
que pode ser mantida com o mínimo de recursos possível, a publicação-exposição possui a 
vantagem de permitir que o visitante a leve junto com ele. 

A primeira dessas exposições, intitulada pf (por fazer), apresenta as obras como instruções, 
cuja realização se dá a partir da participação de cada um. O projeto, realizado em conjunto 
com alunos da graduação e pós-graduação em Artes Visuais da Udesc, foi elaborado como 
um bloco de notas, seguindo a lógica da emissão de faturas, com folhas duplas destacáveis 
correspondendo ao original e a cópia. Para acontecer foi necessário apenas uma parede, 
uma mesa e várias cadeiras – e a participação de 12 artistas brasileiros e uma mexicana. 

Mas essa exposição-publicação não terminou por aí. No mesmo ano, a equipe de Regina 
Melim criou uma versão para internet de pf, intitulada to be done, que foi lançada no projeto 
Draw_drawing_2, mostra que integrou a Bienal de Londres de 2006. Utilizando apenas 
um computador e uma impressora, a exposição permitia que o espectador visualizasse as 
instruções-obra – ele poderia ampliá-la, imprimi-la e até enviá-la para outra pessoa.

A segunda exposição portátil lançada por Regina Melim em parceria com alunos da Udesc, 
um curador e outros artistas – dessa vez, foram 60 artistas convidados! – tinha um nome 
bastante sugestivo: amor.love: leve com você.take with you. Logo nas primeiras páginas 
da publicação - do tamanho de um passaporte, para que pudesse ser carregado no bolso, 
assim como indica o título da exposição-publicação – é possível encontrar uma “exposição 
em palavras”, ou seja, uma seleção de obras que tem como tema o amor. Em seguida, 
os artistas convidados, de várias partes do Brasil, desenharam e/ou escreveram suas 
proposições acerca do tema. Além disso, há uma página em branco no livrinho. Para quê? 
“É um espaço a ser completado por todos aqueles que se sintam motivados a realizar 
algo. Afinal, estando de posse dessa exposição, cujo formato é um pequeno livro, por que 
não posso construir algo, fazer anotações, desenhos, colar alguma coisa, carimbar, etc.?”, 
explica a professora.

“Porque não existe uma regra única, um só modelo, 
inflexível, e que por ele temos que seguir como obediência 
cega. Por que não posso pensar um catálogo ou um livro 

como uma exposição?” Regina Melim
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“Intervenções no Atelier Árvore da Felicidade”, que 
reuniu o trabalho de 13 artistas.

O primeiro contato de Kelly com outras maneiras de se 
fazer arte aconteceu quando ela foi morar em Curitiba. 
“Fiz uma oficina de arte contemporânea no Festival 
de Arte de Antonina [cidade do interior do Paraná], 
onde tive contato com obras dos alunos da Escola de 
Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro. Esta 
oficina me virou de cabeça para baixo e transformou 
meus paradigmas”. Kelly também destaca as várias 
experiências que teve durante o tempo em que 
estudou na Udesc. “No Ceart fiz muitas disciplinas que 
enfatizavam novas formas de se fazer arte, o que foi 
muito positivo, pois pude criar com liberdade”, conta.

O ateliê, que surgiu da vontade de Kelly de ter um lugar 
onde pudesse se sentir livre pra criar e se desenvolver 
como artista e também como professora, é registrado 
como uma Microempresa Individual e possui alvará e 
CNPJ. “Acredito na livre iniciativa, em poder se criar 
o próprio emprego, tendo-se, conseqüentemente, 
maior liberdade para aplicar as próprias ideias. Para 

Mi casa, su espaço expositivo 
 
O número 90 da Servidão Bento, no bairro Pantanal, 
em Florianópolis, parece uma casa comum. Mas é 
ali, nos fundos da casa grande e aconchegante, que 
funciona o Atelier Árvore da Felicidade, um projeto da 
artista plástica Kelly Kreis em parceria com o colega 
de profissão, Leandro Serpa, ambos egressos do 
Centro de Artes da Udesc. Kelly, que finalizou o curso 
de licenciatura em Artes Visuais em 2012, decidiu em 
novembro de 2011 transformar os fundos da sua casa 
em um espaço onde fosse possível fazer exposições, 
oferecer oficinas e trocar ideias com outros artistas. 

Para inaugurar o espaço, Kelly organizou uma 
exposição com trabalhos de 14 artistas. “Eram 
livros, gravuras, pinturas, desenhos, uma instalação 
e vídeo. Ficou interessante a interação das obras 
com o ambiente do ateliê, pois não retirei a prensa 
e a estante”, conta. Desde então, o espaço recebeu 
uma oficina de encadernação, uma de desenho 
de monstros e outra de gravura. E, em outubro do 
ano passado, ocorreu a segunda edição da mostra 

Fotos: 1. Exposição 
“Intervenções no 
Atelier Árvore da 
Felicidade” 
2. Detalhe da 
exposição. 
Fotos: Kelly Kreis

1. 2.

em foco
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mim, o ateliê é um espaço de crescimento e de 
desenvolvimento humano através do ensino de arte”, 
conta a artista. 

Nove sócios, uma loja e muita arte 
 
Lá na Rua Tiradentes, no centro de Florianópolis, tem 
uma loja que é muito mais do que apenas um ponto 
de venda. Isso porque na Loja 55 (onde é possível 
vender coisas, é claro), também é possível expor, 
refletir e pesquisar sobre arte. “Dá pra fazer muita 
coisa por aqui, só não pontua no Lattes!”, brincam os 
nove sócios do espaço. Nove? É, isso mesmo. 

A equipe é formada atualmente pelas artistas plásticas 
Adriana Barreto e Bruna Mansani, pelos designers 
Larissa Barboza, Letícia Barbosa e Marcelo Wolff, pela 
artista e bonequeira Ana PI, além da ilustradora Izabel 
Garcia, do DJ Calvin Treze e de Joana Amarante, 
aluna do Mestrado em Artes Visuais da Udesc. Já 
passaram pela equipe, também, outros alunos e 
egressos do Centro de Artes - recentemente a Tamara 
Willerding e a Lara Montechio.

A loja começou com a intenção de oferecer uma 
proposta diferente, porém sem um foco específico. 
“Mas como todos os sócios têm uma relação direta 
ou indireta com as artes, expor trabalhos artísticos foi 
algo como um movimento natural”, contam. 

Desde o ano passado, a 55 já recebeu sete exposições 
– inclusive as exposições coletivas Fuzuê e Conjurados, 
organizadas pela professora Regina Melim na disciplina 
de Curadoria do curso de Artes Visuais.

Para expor na loja, o artista deve apresentar a 
proposta para os sócios, já que cada trabalho 
possui as suas especificidades e muitas vezes 

Para saber mais, conhecer e expor

Atelier Árvore da Felicidade: Servidão Bento, nº 90 - Pantanal, 
Florianópolis, Santa Catarina. 
http://arvoredafelicidade.com/ 

Loja 55: Rua Tiradentes, nº 194 - Centro, Florianópolis, Santa Catarina. 
http://lojacincocinco.blogspot.com.br/

o espaço físico do local pode ser considerado 
limitado. De acordo com os sócios, muitos artistas 
se mostram interessados em expor na 55 e muitos 
são convidados para apresentar o seu trabalho. 
Para Adriana, Bruna, Tamara e Lara, que estudaram/
estudam no Centro de Artes, “é muito gratificante 
receber exposições coletivas da Udesc, que são 
fruto de disciplinas que também fizemos.” Por 
isso, pelo fato da Loja 55 permitir que o artista 
apresente – e venda – o seu trabalho, o espaço 
vem se consolidando a cada ano como um espaço 
expositivo na cidade.

Exposição portátil organizada por Regina Melim: amor.love: leve 
com você.take with you. Foto: Noara Quintana
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Sob o olhar de artistas plásticos

em foco

A cidade de Florianópolis, representada em obras de arte por diversos artistas, foi 
tema de estudo de Sandra Makowiecky

A representação da cidade de Florianópolis na visão de mais de 15 artistas plásticos, desde 
viajantes estrangeiros do século 18, até artistas do século 21. Este foi o tema da tese de 
doutorado de Sandra Makowiecky, professora de arte na Udesc, defendida em 2003 na 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Em 2012, o estudo virou um livro ilustrado 
com mais de duzentas imagens, no qual obras de artistas como Victor Meirelles, Eduardo 
Dias, Aldo Beck, Hassis, Rodrigo de Haro, Meyer Filho, Vera Sabino, Eli Heil, Fabiana 
Wielewicki, entre outros, são analisadas enquanto meio de representação da cidade.

Makowiecky, que atua na área de estética, história da arte e patrimônio histórico, traz em 
sua obra o sociólogo francês Henri Lefebvre para explicar que a cidade também pode ser 
interpretada pela imagem. “Lefebvre diz que a cidade pode ser investigada por diferentes 
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Eduardo Dias. 
Ponte Hercílio Luz, 1930. 
Óleo sobre tela – 1,09 x 1,52 m. 
Acervo do MASC, tombo nº 298.

Por Laís Campos Moser, do Núcleo de Comunicação do Ceart 
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perspectivas, e, como imagem, remete ao conjunto 
de ideias, expectativas e valores que constituem o 
imaginário urbano”, afirma.

Assim, o trabalho trata da representação da cidade 
“como uma categoria de análise do fenômeno 
urbano”, conforme afirma a professora, por meio 
do qual se pode relacionar questões que envolvem 
história, imagem e artes visuais em Santa Catarina, 
e estabelecer relações entre mundo, Brasil e 
Florianópolis. Além das imagens dos artistas 
estudados, Makowiecky também utilizou, para análise, 
textos críticos sobre os pintores e textos elaborados 
pelos próprios artistas.

Diante das imagens conferidas à cidade de 
Florianópolis, pelos artistas estudados, encontra-se 
também um leitor, que recria as imagens, conforme 
comenta a professora: “A realização da imagem ou do 
processo artístico, não reproduz o mundo. A obra de 
arte não existe para um olhar neutralizado, o leitor de 
certa forma recria a imagem.”

O livro, publicado pela Diretoria da Imprensa Oficial 
e Editora de Santa Carina (Dioesc), foi realizado com 
recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc), e traz 
à tona parte da história da pintura do estado de Santa 
Catarina. Em 2013, a obra esteve entre os indicados 
ao Prêmio ABCA – prêmio nacional da Associação 
Brasileira de Críticos de Arte – na categoria de melhor 
autor por pesquisa publicada.

1. Hassis. Vento sul com chuva, 1957. Guache sobre papel acrílico 
sobre tela 40 x 50 cm. Acervo da Fundação Hassis.

2. Vera Sabino. Rendeiras da Lagoa da Conceição, 2003. Acrílica 
sobre eucatex – 40 x 50 cm.

3. Pléticos. Acrílico sobre eucatex – 1,00 x 0,80 m. Acervo do artista

1.

2.

3.
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Para conhecer mais sobre o assunto, confira o livro A representação da cidade de Florianópolis 
na visão dos artistas plásticos, de Sandra Makowiecky (Florianópolis, DIOESC, 2012).

“No livro, a cidade é percebida pela autora, através dos olhos dos artistas. Por exemplo, nos 
viajantes estrangeiros, aparece a cidade de garbo inimaginável e inexcedível beleza, a natureza 
própria do paraíso, com vida em toda a parte. Com Victor Meirelles, vimos a cidade como obra 
de arte, na visão de um humanista e de um clássico. Em Eduardo Dias, a ilha nos primórdios da 
reforma urbana do início do século; uma Florianópolis estática como uma visão do paraíso. Em 
Hassis, encontramos um contador de histórias, o nosso vento sul. Em Aldo Beck, uma cidade 
vista através da pesquisa histórica e o retrato da cidade como ela era ou foi. A ternura da cidade 
retratada por um artista terno. Em Aldo Nunes, a cidade vista através da memória, cujas imagens 
mentais jamais se apagam. Em Domingos Fossari, um gosto do paraíso perdido que insiste em 
se localizar nas mentes e corações, tendo que viver no inferno da vida que a cidade nos promete 
e cumpre. Em Rodrigo de Haro, vimos que a ilha é mulher, celebrada em seus encantos, seus 
dramas e suas ironias, a ilha é paisagem cultural. Em Pléticos, a cidade é forma. Em Eli Heil, a 
cidade é Eli Heil e seus morros, única parte física denominada e reconhecível. Em Vera Sabino, 
a cidade é o reflexo de sua alma encantada pela natureza do lugar. Em Paulo Gaiad, o olhar do 
viajante, para quem a viagem, como realidade ou metáfora está presente. Em Fabiana Wielewicki, 
a cidade é um espaço onde busca refúgios para resgatar a subjetividade. Em Lela Martorano, 
encontramos a artista que diz que em nenhum momento representa a cidade.”

Sandra Makowiecky

Saiba mais

em foco

Aldo Beck. Antiga Florianópolis, 1985. Óleo sobre tela – 20 x 50 cm. 
Local onde foi construído o novo mercado, em 1898. Acervo Artur Beck Neto
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Refrações de uma coleção 
fotográfica: imagem, 
memória e cidade 

fica a dica

Doutorado em Artes Visuais na Udesc

O livro “Refrações de uma coleção 
fotográfica: imagem, memória e cidade”, 
reúne reflexões a partir de pesquisas 
do acervo de José Artur Boiteux, com 
fotografias, cartões-postais, recortes de 
jornais e outros documentos da cidade 
de Florianópolis do início do século XX. 
A obra é organizada pelas professoras 
Maria Teresa Santos Cunha e Rosângela 
Miranda Cherem, da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (Udesc), e 
conta com a participação de José Emilio 
Burucuá, da Universidade e Buenos 
Aires (UBA); Raul Antelo, da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC); e de 
Sandra Makowiecky, da Udesc. O livro foi 
lançado pela Editora da Udesc.

A CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) aprovou 
em 2012 o curso de doutorado em Artes Visuais na Udesc. A primeira turma iniciou 
as atividades no segundo semestre de 2013, com 10 vagas, distribuídas nas mesmas 
linhas de pesquisa do mestrado em Artes Visuais, que iniciou as atividades em 2005: 
Ensino das Artes Visuais, Processos Artísticos Contemporâneos e Teoria e História das 
Artes Visuais. Este é o segundo curso de doutorado a ser oferecido pelo Centro de 
Artes (Ceart), que já dispõe de um doutorado em Teatro, além de quatro cursos de 
mestrado: Artes Visuais, Design, Música e Teatro. Com esta aprovação, a Udesc passa 
a contar com oito cursos de doutorado e 22 de mestrado, totalizando 30 cursos de 
pós-graduação.

Professora e egressa da Udesc destacam-se no 
Prêmio Capes de Tese 2012
Instituído em 2005, o Prêmio Capes de Tese é concedido anualmente às melhores 
teses de doutorado defendidas e aprovadas nos cursos reconhecidos pelo Ministério 
da Educação, considerando os quesitos originalidade e qualidade. Na edição de 2012, 
o trabalho da professora Raquel Stolf, do Departamento de Artes Visuais (DAV) e do 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV) da Udesc, recebeu menção 
honrosa na área de Artes/Música; e a produção da egressa do Centro de Artes, Heloísa 
Espada Rodrigues Lima, foi considerada a melhor tese defendida nesta mesma área. 
Raquel Stolf, que também se graduou na Udesc, defendeu a tese intitulada “Entre a 
palavra pênsil e a escuta porosa [investigações sob proposições sonoras]”, orientada 
pelo professor Helio Custodio Fervenza (PPGAV - UFRGS). Já Heloísa Espada 
Rodrigues Lima, formada pela Udesc em 1997, defendeu no PPGAV-ECA-USP a tese 
“Monumentalidade e sombra: a representação do centro cívico de Brasília por Marcel 
Gautherot”, sob orientação do professor Tadeu Chiarelli. Foram selecionadas as 44 
melhores teses de doutorado, defendidas em 2011, dentre as 47 áreas do conheci-
mento reconhecidas pela Capes.
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Mimetismo Urbano (2010) de Daiana Schvartz, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais. 
Outdoors expostos nas áreas centrais de Blumenau/SC com edital do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau. 

Fotos: Charles Steuck
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Sandra Correia Favero, professora de Artes Visuais da Udesc, em registro performático na Ponta da Daniela - Florianópolis/SC. 
Recorte da imagem integrante da exposição Deixe-me ver. 
Foto: Carolina Favero, 2011



40

  artes
     visu   
    ais portfolio

“Lista de coisas brancas – coisas que podem ser, que parecem ou que eram brancas”. 2000-presente. Instalação de Raquel 
Stolf, professora da Udesc - Inventário de palavras em vinil adesivo, juntamente com áudio do texto, com sobreposições e 

empilhamentos sonoros. Detalhe da exposição “Ruídos do branco” (Porto Alegre/RS, 2002).  Foto: Raquel Stolf
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Imagem “Braços Fortes”, do projeto Vida de Pescador(a), de Annaline Curado, formada em Artes Visuais pela Udesc em 2013. 
Imagem premiada em segundo lugar no 4º Concurso Universitário de Fotografia Canon/Fotografe Melhor (2011). 
Foto: Annaline Curado
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Inovação em debate

“Não existe design sem inovação, senão nós teremos cópias, propriamente, e isso não é 
inovativo. É justamente anti-inovativo. O design sem inovação é como ar sem oxigênio, não 
funciona, não é possível”. A fala do designer alemão Gui Bonsiepe ilustra bem o assunto 
discutido durante a II Conferência Internacional de Design, Engenharia e Gestão para a 
inovação – o IDEMi 2012 – ocorrido em Florianópolis no mês de outubro do último ano.

Em três dias de conferência, Gui Bonsiepe e outros cinco especialistas das áreas de Design, 
Engenharia, Moda, Arquitetura e Antropologia estiveram presentes – Brigitte Wolf, Nelson 
Back, Monika Fuchs, João Mendes Ribeiro e Massimo Canevacci – além de cerca de 300 
participantes que discutiram a inovação em produtos e serviços, tendo como foco “Inovação 
em Projeto Centrado no Usuário”. O IDEMi teve sua primeira edição em 2009, em Portugal, e 
a segunda edição foi organizada pela Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), com 
apoio da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e da Universidade do Porto (UP).

Confira breves relatos de palestrantes que participaram do evento.
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Por Laís Moser e Mônica Custódio, do Núcleo de Comunicação do Ceart
Colaboração de Evelyn Henkel
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“Eu considero alguns países asiáticos, 
como a Coreia, que está fazendo há 20, 
25 anos fortes investimentos na área 
de design industrial, formam pessoal, 
contratam designers internacionais... o 
que se vê nos produtos coreanos hoje 
tem qualidade de design, há 20 anos 

não tinha. Em design gráfico considero muito inovadores os 
holandeses, e acho a Alemanha boa em design industrial, pois 
implementa uma política de design baseada em tecnologia.” 
– Gui Bonsiepe, sobre os países que estão mais à frente da 
inovação no design.

“Existe uma relação muito forte entre design e inovação. Em 
2009, nós fizemos um projeto de pesquisa onde analisamos as 
100 empresas mais inovadoras da Alemanha. Comparamos os 
resultados dessas empresas com as de outros países, como 
Suécia e Áustria, e o que percebemos é que essas empresas 
‘super-inovadoras’ estão bem mais ligadas ao design.” – 
Brigite Wolff, professora de Teoria do Design com ênfase em 
Metodologia, Planejamento e Estratégia na Universidade de 
Wuppertal (Alemanha).

“Se você olhar para uma empresa 
realmente bem-sucedida, que, 
normalmente possui uma identidade 
corporativa muito forte, verá que 
isto está refletido na arquitetura, nos 
cartões de visita, na relação deles com 
a moda, na comunicação... Tudo tem 
que estar integrado.” – Brigite Wolff, sobre a importância 
da integração de áreas como arquitetura, moda, design e 
engenharia para a inovação.

“O Brasil precisa empreender um esforço 
muito grande para ser competitivo com 
os outros países, por exemplo, EUA, 
Inglaterra, Alemanha, Coreia do Sul. O 
que está acontecendo? Nós estamos 
começando a importar muito os produtos 
de outros países avançados e estamos 

nos tornando praticamente uma loja de revenda de produtos 
deles e não criando os nossos produtos.” – Nelson Back, 
Engenheiro Mecânico e professor da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).

“No ano de 2011 o Brasil ficou em 24º lugar (entre os 144 
países participantes), no que se refere a depósitos de patente 
na fase internacional do PCT, Tratado de Cooperação em 
Matéria de Patentes. Por exemplo, os EUA efetuaram mais de 
48 mil depósitos nessa organização, enquanto o Brasil só 572. 
A Turquia depositou 541 pedidos de patente, praticamente, o 
mesmo número que o Brasil. A Coreia do Sul realizou, neste 
mesmo ano, mais 9 mil depósitos de patente no PCT.” 
– Nelson Back.

“Os problemas que enfrentamos hoje não são resolvidos com 
uma pessoa só, são equipes da mesma área e de outras áreas 
juntas. E neste aspecto os finlandeses estão fazendo um 
interessante estágio de ensino. Em alguns projetos no curso 
de graduação, três alunos trabalham juntos no projeto: um 
engenheiro mecânico, um designer industrial e uma pessoa 
da área de gestão. Então eles aprendem já no curso como 
lidar na indústria. É questão de incorporar esta prática futura 
já em certa fase do ensino, parece-me um enfoque muito 
interessante.” – Gui Bonsiepe, designer, educador, pesquisador e 
autor de diversas publicações.
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ping pong

Almofada de Penas

De um projeto de graduação a um desafio profissional. Joseph Specker Nys, 
formado em 2013 pela Udesc, iniciou um ambicioso curta-metragem de animação 
em Stop Motion (técnica em que o filme é produzido a partir de sequências 
de fotografias) como projeto de graduação do curso de Design Gráfico da 
universidade, sob a orientação do professor Murilo Scóz. Desde então, o projeto 
cresceu, ultrapassou os limites da universidade, e envolverá ao todo mais de 30 
pessoas na produção. 

Almofada de Penas terá entre 10 e 15 minutos e é baseado no conto homônimo 
do escritor uruguaio Horácio Quiroga. Joseph – que integra o Núcleo de Estudos 
Semióticos e Transdisciplinares (NEST) do Centro de Artes – está utilizando o 
Laboratório Integrado Multimídia (LIM) da Udesc, localizado no Sapiens Parque 
em Florianópolis, para produzir o material da animação. A expectativa com 
o lançamento do curta-metragem é grande! Confira a entrevista que Joseph 
concedeu à hallceart em março deste ano.

 
1. Como surgiu seu interesse pelo Stop Motion?

Interesso-me pelas Artes Plásticas desde pequeno. Tive o privilégio de crescer 
com uma mãe formada em Belas Artes em Montevidéu/Uruguai e sempre que 
ela dava aula para crianças e adultos eu me infiltrava. Mas tudo isto começou 
como uma brincadeira, e só compreendi e aceitei que era a animação o que eu 
queria fazer da vida, muito tempo depois (já tinha feito Gastronomia e estava no 
segundo ano da faculdade de Design Gráfico). Sempre gostei dos processos 
artesanais e o “feito a mão” torna-se quase terapêutico. Assim, o Stop Motion 
encaixou-se perfeitamente com esta minha necessidade e com o meu interesse 
por contar histórias e dar vida a diferentes personagens. 

    
desi
    gn

Foto: Janire Olano Iriarte

Por João Vitor Roberge e Laís Campos Moser, do Núcleo de Comunicação do Ceart
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2. Almofada de Penas é uma animação destinada 
a adultos. De onde veio a ideia de trabalhar com o 
curta de Horácio Quiroga?

Queria desmistificar o clichê de que animação é “feita 
para crianças”, e/ou “tem que ser engraçada”. Tem 
animações de extrema qualidade que abordam uma 
temática mais complexa, com personagens intrincados 
e que atingem uma linguagem única e singular que só o 
Stop Motion é capaz de passar. 

O Horácio Quiroga é um dos meus escritores prediletos. 
Desde a adolescência este conto ficou gravado na minha 
memória, e surgiu com toda força na 
hora de escrever o meu artigo científico 
para o projeto final da graduação: 
“A análise intertextual semiótica, do 
conto literário à conceituação do 
projeto de design audiovisual”. E foi a 
partir desses estudos que dei início ao 
roteiro, conceitos e demais etapas do 
processo. 
 
 
3. Como tem sido produzir uma 
animação em Stop Motion?

O processo envolve muitas etapas, ofícios e 
conhecimentos, é transdisciplinar. É necessário um 
escritor, um ilustrador, um escultor, um marceneiro, um 
ferreiro, um prototipador, um animador, um fotógrafo, 
um finalizador, um editor, entre muitos outros. O rico 
deste tipo de animação é que une vários talentos, e 
alguns deles estão se perdendo porque só a “velha 
escola” mantém o processo artesanal (devido à febre 
das artes digitais). Por isso, fui atrás de pessoas que 
ainda mantivessem esta tradição do trabalho manual, 
fiz oficinas e, principalmente, amizades.

Iniciei o projeto por conta própria e as minhas 
aspirações eram poucas. O curta foi crescendo e pude 
apresentá-lo na Semana de Cinema da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), e ali recebi muito 
incentivo e apoio. Dei-me conta de que poderia ir além 
do pretendido inicialmente e ir atrás de editais para 
fazer um filme de melhor qualidade estética e com uma 
equipe trabalhando junto. 
 
 
4. Em 2012 você apostou no crowdfunding, 
mecanismo de financiamento coletivo pela internet, 
conseguindo captar recursos para o curta. Ainda 

assim, são necessários muitos 
recursos! 

Cadastrei o projeto no Catarse [site 
de financiamento colaborativo] e essa 
foi a nossa primeira grande conquista. 
Atingimos a meta de R$ 8 mil reais 
e, assim, o nosso projeto tornou-se 
a primeira animação catarinense a 
ser financiada. Mas este orçamento 
inicial não previa a contratação de 
profissionais da área para a formação 
de uma equipe de produção. Foi aí 

que comecei a compreender que o custo de um filme 
envolve uma série de gastos e que precisava de um 
orçamento maior. 

Nesse momento, começamos a desenvolver o nosso 
projeto para concorrer a editais, e, em outubro de 
2012, fomos aprovados pela Lei Municipal de Incentivo 
Cultural, da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin 
Cascaes, o que nos abriu novas portas e possibilidades. 
Atualmente estamos na etapa de captação de recursos 
com empresas de Florianópolis e, até o momento, 
temos duas confirmadas, mas ainda estamos à 

“Não vejo o curta como 
algo só meu, tenho 

vontade de que mais 
pessoas relacionem-se 
com ele, estimulando 

assim um pólo de 
animação e criação 

audiovisual.”
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procura de novas empresas parceiras para apoiar o projeto e completar a verba 
necessária para poder finalizar o filme. 
 
 
5. Como tem sido a experiência de realizar a produção no Laboratório 
Integrado Multimídia (LIM) da Udesc?

A parceria com o LIM não podia ter vindo em melhor momento. O lugar de 
filmagem, o estúdio, é muito importante na produção, e até o momento não 
tínhamos achado aonde levá-lo a cabo. Tenho muito que agradecer aos 
professores Guilherme Sauerbronn, Gabriela Mager e Murilo Scóz, que nos 
apoiaram e abraçaram o projeto desde o primeiro momento. A existência de 
equipamentos e espaço físico para as filmagens nos dá facilidades e ainda nos 
permite trabalhar em um espaço onde confluam as diferentes áreas do Centro 
de Artes da Udesc, o que torna o espaço muito rico e interessante. 

Vamos dialogar com estudantes e professores das artes plásticas, da música, 
das artes cênicas, da moda, do design, e trocar conhecimentos e envolver 
mais pessoas no projeto. Não vejo o curta como algo só meu, tenho vontade 
de que mais pessoas relacionem-se com ele, estimulando assim um pólo 
de animação e criação audiovisual; fato que se reforça ao ver a localização 
do LIM, no Sapiens Parque, local onde está instalada a maior produtora de 
animação em Stop Motion do Brasil: a AnimaKing. 

6. Você pretende fazer outros trabalhos cinematográficos depois de 
concluir este projeto?

Há muito conhecimento que ainda quero absorver, e estou no momento 
ideal de fazer isso. Este primeiro projeto é um “pontapé” inicial, mas sempre 
tive claro que deveria fazer um curta-metragem com a melhor técnica e 
acabamento estético que estivesse ao meu alcance, para poder associar 
vários conhecimentos sobre as diferentes e complexas etapas que envolvem 
uma produção de um curta-metragem de animação em Stop Motion. Quero 
me especializar e obter mais conhecimentos sobre direção de animação, para 
ser um melhor profissional e assim continuar trabalhando com esta área que é 
o meu sonho de vida... quem sabe no futuro, possa ter o meu próprio estúdio 
de animação em Stop Motion.

Fotos 1 e 2: Joseph Nys trabalhando 
na confecção da personagem Alicia. 

Foto 3: Na foto, um dos cenários do curta. 
Fotos de Janire Olano Iriarte 

ping pong

1.

3.

2.

Saiba mais sobre o 
projeto

http://almofadadepenas.tumblr.com/
http://www.facebook.com/AlmofadadePenas
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Prêmio Idea Brasil
Professores e egressos da Udesc foram premiados quatro vezes na 5ª edição do 
maior prêmio de design no país, o Idea Brasil, em setembro de 2012. O professor 
do Departamento de Design da Udesc, Célio Teodorico dos Santos, os profes-
sores colaboradores Felipe Cunha e Ricardo Antônio Silva, e os egressos Altino 
Alexandre Neto e Ivor Braga, receberam ouro na categoria Banheiros, Spas & 
Bem-Estar, com a Cuba Laguna, e prata na mesma categoria com a Linha Alba 
de banheiras. A equipe recebeu, também, ouro na categoria de produtos com-
erciais e industriais, com o Conjunto de Bastão de Ronda TRAXXER, e o Ouro 
Destaque 2012 na categoria Sustentabilidade pelo projeto e tecnologia de baixo 
impacto ambiental utilizados na fabricação da Cuba Laguna.

Livro - O Design de Bea Feitler 
(Editora Cosac Naify) 
Por Tina Merz
A designer Beatriz Feitler, que nasceu 
no Rio de Janeiro em 1938, projetou 
trabalhos icônicos, tendo participado de 
momentos-chave da história do design 
brasileiro e do norte-americano. Estudou 
na Parsons School of Design de Nova 
York e, aos 21 anos, de volta ao Brasil, 
trabalhou na inovativa Revista Senhor 
e produziu capas memoráveis para a 
Editora do Autor. Depois deste primeiro 
ensaio, volta aos EUA onde se torna 
diretora de arte da revista Harper’s Ba-
zaar, vem a realizar parcerias com Andy 

Warhol, Annie Leibovitz e Richard Avedon, ocupa futuros cargos na revista Roll-
ing Stone e é responsável por redesenhar a revista Vanity Fair. A Cosac Naify, 
em tempo, vem a resgatar finalmente uma obra tão influente, que incorpora 
elementos da arte pop e possui uma atenção especial à fotografia e à tipografia. 
Um marco para a linguagem visual no contexto dos anos 60 e 70.

Concessão de títulos de doutor 
Honoris Causa
A Udesc concedeu, em outubro de 2012, o título 
de Doutor Honoris Causa aos professores Gui 
Bonsiepe e Nelson Back. Dono de uma extensa 
biografia, Gui Bonsiepe formou-se em Design na 
Alemanha, onde foi docente e pesquisador. Nos 
anos 80, fixou residência no Brasil, onde trabalhou 
como pesquisador do CNPq, tendo sido também o 
criador e primeiro coordenador do Laboratório Bra-
sileiro de Design, em Florianópolis, instituto voltado 
ao aprimoramento do know-how dos professores 
de Design no Brasil. Nelson Back é professor do 
Departamento de Engenharia Mecânica da Universi-
dade Federal de Santa Catarina (UFSC), e em 2004 
foi agraciado com o título de Professor Emérito da 
instituição. Orientou 13 teses de doutorado e mais 
de 50 dissertações de mestrado, tendo contribuído 
significativamente para a formação de uma ‘massa 
crítica’ de pesquisadores na área do desenvolvi-
mento de produtos no Brasil.

Prêmio Tok&Stok
Os alunos do curso 
de Bacharelado em 
Design Industrial 
da Udesc, Gustavo 
Rodrigues de Azevedo, 
Mariana Rausini e 
Ricardo Schwinn 
Rodrigues, ficaram 
entre os 40 estudantes 
selecionados na 

primeira fase da 7ª edição do Prêmio Tok&Stok 
de Design Universitário. A edição de 2012, com 
o tema “Brasil”, teve 308 participantes. Gustavo 
de Azevedo desenvolveu uma poltrona em 
alusão ao Pão de Açúcar, enquanto o aluno Ri-
cardo Rodrigues criou um móvel para crianças, 
feito para que pudessem utilizá-lo sozinhas. Já 
a aluna Mariana Rausini desenvolveu um banco 
voltado a usuários jovens que moram sozinhos 
em apartamentos pequenos. Os alunos foram 
orientados pelos professores Célio Teodorico e 
Ricardo Silva.
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portfolio

Gazeta Catarinense / GUILHERME RUTKOSKY PACHECO / Projeto de Graduação
Em mais um momento histórico onde as editoras jornalísticas devem repensar sua forma de atuação, a Gazeta Catarinense leva para os 

tablets a experiência de leitura do jornal impresso e mais que isso, repensa o modelo tradicional a partir do cenário catarinense.



4949

portfolio

Papéis Avulsos / CRISTAL MUNIZ / Projeto de Graduação
Projeto gráfico integrado do livro de contos Papéis Avulsos, do escritor Machado de Assis. A ideia do projeto é correlacionar a semântica do 
texto com sua forma e como ele é apresentado ao leitor. Mais informações em: http://bit.ly/papeisavulsos
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portfolio

Quem Diria - Superfícies falam / CAMILA MEYER / Projeto de Graduação
Enquanto decoram um ambiente, superfícies podem falar, e muito. Projeto de identidade visual desenvolvido para o fabricante 

de revestimentos que promete transformar o lar em um ambiente cheio de personalidade. Quem Diria!
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portfolio

Interior Metrô de Superfície de Florianópolis / ANDRÉ LEONARDO RAMOS / Projeto de Graduação 
Pensado para um possível metrô de superfície em Florianópolis. O projeto abrange o interior de um transporte público que oferece um layout 
funcional, uma grande exploração da beleza natural da cidade e uma estética agradável ao usuário.
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portfolio

Purificador de água Linea / AMANDA HAASE / Projeto de Graduação
Purificador projetado para se enquadrar nos padrões tecnológicos atuais, oferece comodidade e praticidade. Possui bica giratória que 

direciona a água, sensor de movimento para acionar fluxo automático e painel touch screen que amplia interação entre usuário e o produto.
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portfolio

Home Office ergonômico / DENISE D. DUTRA / Projeto de Graduação
Home Office, com altura de mesa ajustável, inclinação para o uso do laptop e mesa com boa área de alcance para o trabalhador sentado. 
O sistema de regulagem tem como intuito prevenir lesões, melhorar a postura do usuário e proporcionar mais conforto.



5454

  mo
     da

O trabalho delas é prever o futuro

Tendência. Você já deve ter ouvido essa palavra em várias situações, a todo o momento: 
“tal cor é a tendência do verão”, “tal roupa é uma tendência, fique de olho!”. Pra quem lê 
blogs e revistas de moda então... tendência é uma palavra que se repete a cada duas linhas. 
Mas saiba que identificar tendências e perceber o que é cool é trabalho de gente grande. 
Ser um caçador de tendências, ou um coolhunter, como eles gostam de ser chamados, é 
profissão – e não é fácil. Aqui no Ceart, três alunas, coordenadas pela professora Sandra 
Rech, identificam e pesquisam tendências. As quatro formam o projeto de pesquisa Futuro do 
Presente, que existe desde 2007.

São 9h05. Subo as escadas do departamento de Moda do Centro de Artes ofegante, com 
a máquina fotográfica no pescoço e um caderno cheio de perguntas nas mãos, com medo 
de estar muito atrasada – a conversa estava marcada para as 9h. Encontro a sala 76 quase 
vazia; só a professora Sandra está lá. Lembro que estava correndo e respiro, pra não parecer 
tão desesperada. A reunião quinzenal do grupo de pesquisa Futuro do Presente acontece no 
Laboratório de Tecnologia e, normalmente, tem quatro integrantes - a professora Sandra Rech e 
as bolsistas Ana Karenina Francio, Heloize Chrystine Buryk e Tayara Helena Oliveira. Mas hoje tem 
cinco: além delas, eu, uma jornalista em formação que sempre gostou de moda.

em foco

Da esquerda para a direita - 
Professora Sandra Rech, Tayara 
Oliveira, Heloize Buryk e Ana 
Karenina. Foto Bruna Silva

Conheça o grupo de pesquisa Futuro do Presente, coordenado pela
professora Sandra Rech

Por Bruna Silva, do Núcleo de Comunicação do Ceart



5555

A Heloize é a primeira a chegar e aproveita pra comer 
e tomar um suco enquanto as colegas não aparecem. 
Ela está na sexta fase do curso e se juntou ao grupo 
no começo do mês de agosto de 2012. Logo depois, 
chega a Ana Karenina, com um rolo de papel pardo 
nas mãos e a Tayara – as duas são alunas da quarta 
fase. A professora Sandra distribui alguns textos para 
as meninas e me explica que cada uma delas fica 
responsável por um dos três temas que o projeto 
pesquisa: comportamento, macrotendências e 
setores de referências. As meninas pesquisam sobre 
o assunto, elaboram posts para o blog e também 
escrevem artigos. E a pesquisa? É feita onde? “Na 
blogosfera”, conta Sandra. “Então vocês sabem tudo 
de blog”, digo. Elas riem e confirmam.

A Ana desenrola o papel pardo e me mostra o mapa 
mental em que elas estão trabalhando. Nesse mapa, 
as meninas, em conjunto com a professora, escrevem 
as palavras e expressões que estão “pipocando” nos 
sites e, assim, identificam os conceitos que serão 
– ou já são – tendências. E é aí que está a principal 
diferença entre o trabalho do Futuro do Presente e 
das demais agências de pesquisa tendências: elas 
trabalham com os conceitos, não com os referentes, 
como cor, tipo de sapato, peças de roupas. “A gente 
não identifica qual será a cor da próxima estação, se 
a cintura marcada será tendência ou não e coisas do 
tipo”, explica Ana. “É um trabalho mais sutil, totalmente 
conceitual”, completa a professora. 

O Futuro do Presente começou há muito tempo e 
a muitos quilômetros de distância de Florianópolis: 
no Sindicato de Indústria de Fiação e Tecelagem e 
Malharias de Caxias do Sul, o FITEMASUL. Quando 
Sandra tinha 18 anos, ela disse para o presidente do 
sindicato que tinha uma ideia: criar um grupo para 
realizar pesquisa de tendências para as empresas da 

região. O projeto deu tão certo que o Comitê de Estilo 
que Sandra fundou na cidade existe até hoje. Depois, 
ela veio estudar em Santa Catarina e criou um grupo 
de pesquisa de tendências por aqui, que também se 
chamava Comitê de Estilo até Sandra escolher um 
novo nome: Futuro do Presente.

Sobre o nome, a professora explica: “futuro do presente 
é um tempo verbal utilizado para prospectar alguma 
coisa do futuro falando no presente. E tem também 
aquela frase do filósofo francês Gastón Berger, ‘O 
futuro é a razão de ser do presente’, que resume tudo. 
Acho que fui muito feliz na escolha desse nome”. 

Antes de conversar com a professora Sandra e as 
meninas, pesquisei bastante sobre a pesquisa de 
tendências e a profissão de coolhunter. Nas minhas 
anotações, apareceram, repetidas vezes, as palavras 
‘caçar’, ‘farejar’ e ‘bisbilhotar’. Diante disso questiono 
as meninas se o trabalho delas é realmente uma 
caçada. Elas riem e Ana conta: “na verdade, eu me 
sinto mais como o Sherlock Holmes”. Para registrar 
tudo que vêem diariamente, as meninas mantêm um 
sketchbook [caderno de esboços] e um diário de 
pesquisa, onde elas anotam quais sites visitaram e 
o que elas descobriram por lá. Em agosto de 2012, 
a equipe utilizou a pesquisa de tendências para o 
seu próprio benefício. Pra quê? Procurar conceitos 
e referenciais para elaborar o novo site do Futuro do 
Presente. “Uma das coisas mais difíceis foi decidir a 
cor!”, conta Sandra. “Cogitamos o laranja e o vermelho, 
mas a cor escolhida foi o magenta. É a cor de 2013”, 
conta Ana. 

No mundo das tendências, existem as 
macrotendências e as microtendências. Revelo às 
meninas que, apesar de ter pesquisado sobre o 
assunto, ainda não tinha entendido bem a diferença. 
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E quais são os requisitos necessários para ser um 
coolhunter? Ana afirma que é preciso ser curioso e 
dinâmico. Já Tayara diz que tem que ser observador. 
“E ser viciado em trabalho!”, completa Heloize. “Eu 
sempre falo que tem quer ter olhar de turista o tempo 
inteiro”, conta Sandra. 

Ana faz parte do Futuro do Presente desde o 
início de 2012 e Heloize e Tayara começaram em 
agosto daquele ano. Elas são bem diferentes, mas 
se assemelham em um aspecto: todas decidiram 
participar do projeto pelo fato de aliar prazer e trabalho 
e se interessam pelo jornalismo – no final das contas, 
eu estava entre colegas o tempo todo.

em foco

CoolHunter? Isso é uma profissão?

É sim. Ainda não existem cursos de graduação na área e, por 
isso, a maioria dos profissionais é formada em moda, jornalismo e 
publicidade. Para se dar bem na profissão, é necessário escrever 
bem, ser curioso, ter um espírito investigativo, ser comunicativo 
e livre de preconceitos. Confira abaixo algumas opções de cursos 
para quem quer se tornar um coolhunter.

 

Onde estudar 

No Brasil: a Escola São Paulo (http://www.escolasaopaulo.org/) 
oferece um curso técnico e o Istituto Europeo di Design (IED) 
(http://www.ied.edu.br/), a Fundação Armando Alvares Penteado 
(FAAP) (http://www.faap.br/) e o Senac SP (www.sp.senac.br/) 
oferecem cursos de extensão na área. O curso de Antropologia 
do Consumo de Marketing, oferecido na Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM), também é uma opção.

“As macrotendências são mais abrangentes, são 
conceitos. A sustentabilidade, por exemplo, é uma 
macro. Nesse caso, o uso de materiais recicláveis 
para confeccionar roupas seria uma microtendência”, 
explica Heloize. Sandra explica que as 
macrotendências são prospecções para os próximos 
vinte anos e que a economia, a cultura e tudo que 
acontece pelo mundo influenciam essas tendências. 
“Em 2001, por exemplo, depois do ataque de 11 de 
setembro, as coleções mudaram radicalmente: tudo 
era branco”, conta Sandra. “Em 2012 vimos muitos 
looks esportivos, em virtude, é claro, das Olímpiadas”, 
complementa Heloize. 

Lá fora: Lá fora: em Londres, uma opção é a Central Saint 
Martins, que oferece um curso de extensão em coolhunting com 
duração de uma semana (http://www.arts.ac.uk/ ). Em Milão, a 
Domus Academy (http://www.domusacademy.com/ ) e o Instituto 
Marangoni (http://www.istitutomarangoni.com) são opções para 
quem quer se tornar um profissional da área.

Ensino a distância: pela internet também é possível estudar 
coolhunting. O “Trends Gymnasium”, oferecido pelo Future 
Concept Lab, um dos mais renomados institutos de pesquisas de 
tendências, pode durar de dois até três meses e meio. Para mais
informações, acesse o site: http://www.trendsgymnasium.com/

Para conhecer o trabalho do 
grupo, visite

http://futurodopresente.ceart.udesc.br/index.html
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Painel de imagens feito pelas integrantes do Futuro do Presente, com a  referência “Brasis” – tema do desfile de formatura 
do curso de Design de Moda em 2013

1. Bichos (1960), de Lygia Clark. Foto: Divulgação 
2. Museu de Arte Contemporânea em Niterói/RJ, projetado por Oscar Niemeyer. Foto: Divulgação 
3. O cacique Afukaka Kuikuro com sua filha caçula (2005), em retrato de Sebastião Salgado no Alto Xingu. Projeto Gênesis 
4. Couro de peixe em calçado da Osklen. Foto: Fashion.me (http://fashion.me/) 
5. Banda tecnobrega UÓ. Foto: Divulgação 
6.  Fachada do sertão nordestino em registro da fotógrafa Anna Mariani. A imagem faz parte da mostra “Anna Mariani: 
Pinturas e Platibandas”.  
7. Favela Painting em Santa Marta, Rio de Janeiro, projeto dos artistas holandeses Jeroen Koolhaas e Dre Urhahn. Foto: 
Haas&Hahn for favelapainting.com 
8. Poltrona Sushi, dos Irmãos Campana. Foto: Divulgação

1.

7.

3.

2.

4.

5. 6.

8.
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Alice in Nipoland

Descendente de japoneses, Alice Yumi Sinzato 
formou-se no curso de Design de Moda da Udesc 
em 2011 e, aos 23 anos, estudou em uma das mais 
conceituadas escolas de moda do mundo – a Bunka 
Fashion College, no Japão. Confira abaixo a entrevista 
que Alice concedeu à Revista hallceart em dezembro 
de 2012.

1. Como foi sua trajetória acadêmica na Udesc? 

Antes de entrar na universidade tive muitas dúvidas 
entre prestar o vestibular para o curso de Moda ou de 
Artes Visuais. Adoro estudar e trabalhar com moda, 
mas também tenho uma afinidade muito grande pelas 
artes visuais. Acho que por esse interesse, e pelo 
meu gosto por desenho, acabei voltando-me para a 
estamparia na moda, que foi o elemento principal da 
minha coleção de formatura em 2010. Já no meu TCC 
[Trabalho de Conclusão de Curso], quis buscar aproxi-
mações entre arte e moda, olhando principalmente 
o trabalho dos estilistas japoneses a partir dos anos 
80, com a orientação da professora Regina Melim, do 
Departamento de Artes Visuais da Udesc.

2. Em 2009 você participou do Santa Catarina Moda 
Contemporânea (SCMC), e de lá você e a aluna 
Helena Kussik foram selecionadas para participar 

ping pong

Foto de Daniel Hirozawa
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Por Kauane Moreira, do Núcleo de Comunicação do Ceart
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do projeto Ponto Zero, [concurso nacional que 
ocorre em São Paulo com o objetivo de descobrir 
novos profissionais na área de moda]. Como foi a 
experiência de poder participar desses projetos?

A experiência dos dois foi completamente diferente 
e maravilhosa. Primeiro entrei no SCMC e, junto 
com a Helena Kussik e a Camila Fraga, produzimos 
uma coleção inspirada no teatro japonês Butô, em 
parceria com uma empresa de Blumenau. Acho 
que não poderia ter tido mais sorte, pois dentre as 
muitas empresas do projeto, acabei 
trabalhando com uma especialista 
em estamparia, e aprendi bastante. 
Estando dentro desse projeto, eu e a 
Helena pudemos nos inscrever como 
representantes do SCMC para o projeto 
Ponto Zero, da Casa de Criadores. Foi 
uma experiência surreal, pois o Ponto 
Zero tem visibilidade em todo o país e 
isso aumentou a nossa confiança como 
futuras estilistas, porque diferentemente 
do SCMC, não tínhamos o apoio de 
professores e orientadores de projeto. 
Para a 26ª Casa dos Criadores, nós produzimos uma 
coleção comercial inspirada na caligrafia japonesa. O 
melhor de participar desses projetos foi ganhar prática 
e confiança antes de partir sozinha para a coleção de 
formatura.

3. A Bunka Fashion College é considerada uma das 
melhores escolas de Moda do mundo e já formou 
estilistas renomados, como Kenzo Takada e Yohji 
Yamamoto. Como surgiu a oportunidade de sair do 
Brasil para estudar moda no Japão?

A oportunidade aconteceu através de um projeto da 
Japan International Cooperation Agency (Jica), que 
possui programas nas mais diversas áreas e du-

rações. A bolsa com que fui contemplada é apenas 
para descendentes de japoneses, e para esse curso 
costuma ter uma a duas vagas. Mas existem também 
outras oportunidades de bolsas de estudo integrais 
para não-descendentes, cujo processo seletivo é feito 
pelo consulado do Japão no Brasil.

4. Quais disciplinas você já cursou e está cursando 
na Bunka? Como está sendo a experiência de 
estudar nesta escola e de trabalhar com Moda no 
Japão?

O curso aqui é um pouco diferente de 
uma graduação no Brasil. Para entrar 
é necessário ter concluído algum curso 
superior, não necessariamente na área 
de Moda. Estou cursando o que seria 
uma especialização em construção 
de roupas, então mais da metade da 
minha grade curricular é preenchida 
com apenas essa matéria. Esse curso 
tem duração de três anos, mas eu faço 
o curso intensivo, então ficarei um ano 
estudando na instituição. Além dessa 

matéria principal, tenho Desenho e Ilustração, Funda-
mentos de Design e Criação, História da Moda Oci-
dental, Marketing de Moda, Administração, Anatomia 
Aplicada, Tecnologia Têxtil e Tingimentos, entre outras 
matérias, palestras e workshops de curta duração e 
de assuntos diversos.

5. Você tem conseguido adaptar os conhecimen-
tos adquiridos durante a graduação da Udesc nas 
criações de peças na Bunka Fashion College?

Com certeza. Como o curso é bem intensivo e se 
especializa em algumas áreas, vejo que ter estudado 
moda foi essencial para estar aqui, primeiro por causa 
da dificuldade do idioma. Se eu não tivesse a base 

“O melhor de 
participar desses 

projetos foi 
ganhar prática e 
confiança antes 
de partir sozinha 

para a coleção de 
formatura.”
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que a Udesc me deu, eu não teria a capacidade de acompanhar as aulas, 
pois diversas vezes dependo mais da minha percepção visual do que está 
acontecendo, porque não entendo o que está sendo dito. Por ser um 
curso de construção de roupas, outras partes essenciais - como a criação 
- não são vistas de forma aprofundada do jeito que foi na minha gradu-
ação. Acho que o mais interessante é comparar os métodos e técnicas. 
Não preciso dizer o quanto o Brasil é diferente do Japão e vice-versa, 
então áreas como o estudo de modelagem e anatomia aplicada são 
muito novas para mim, além do método de ensino em geral e a estrutura 
das aulas e da escola. Por exemplo, o Japão é um dos países mais 
“homogêneos” do mundo em termos de etnia. Isso muda totalmente o 
modo de ver a anatomia e modelagem em comparação com um país todo 
“misturado” como o Brasil. Faz refletir, por exemplo, em como a base de 
modelagem da Bunka é usada amplamente na indústria em todo o Japão 
e como algo desse tipo seria muito mais complicado num país tão grande 
e de várias etnias como o Brasil.

6. Você percebe interesse dos japoneses pela moda brasileira? Qual a 
visão deles sobre nossa moda?

Acho que os japoneses ainda não sabem muito sobre a moda brasileira, 
arriscaria até dizer em relação ao Brasil em geral. Não vejo muito interesse 
da parte deles em relação à nossa moda, acho que porque a visão que 
se tem aqui da moda brasileira não combina muito com o gosto japonês. 
Aqui se imagina que as brasileiras gostam de roupas bem justas, com 
cores mais saturadas e muitas cores ao mesmo tempo. Isto não está de 
todo errado, mas acho que a identidade da moda brasileira é muito mais 
do que isso, e um dos aspectos mais marcantes para mim vem justa-
mente da mistura de etnias e culturas. É um aspecto da moda brasileira 
que nem eu percebia até morar num país tão etnicamente homogêneo 
como o Japão.

ping pong

Fotos: 1. Em processo - trabalho de Alice para aula 
de Design de Moda. Foto de Alice Sinzato. 2. Aula 

de desenho de moda na universidade japonesa. 
Foto Alice Sinzato. 3. Trabalho com o designer de 

estampas Christopher Zoellner Pinto. 
Foto Motohiko Suzuki

1.

3.

2.

Saiba mais sobre a experiência de Alice Sinzato no Japão pelo blog da estilista: 
http://alice-in-nipoland.tumblr.com/

Dica
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Estudando no exterior através do 
Ciência sem Fronteiras 

Documentário “A Costura do Tempo” 

Alunas de Moda da Udesc são selecionadas em concursos

Duas alunas do curso de Moda da 
Udesc foram contempladas, no primeiro 
semestre de 2012, com uma bolsa do 
programa Ciência Sem Fronteiras, do 
Governo Federal, para estudar no exte-
rior. Em setembro, Jéssica Letícia Mileski 
embarcou para a Universidade Técnica 
de Lisboa, em Portugal, onde estudou 
durante um ano. No mesmo mês, a aluna 
Maria Fernanda Lento pegou um avião 
para Berlim, na Alemanha. Maria Fernan-
da estudou na Universidade de Ciências 
Aplicadas de Berlim (HTW Berlin) durante 
um semestre. O Programa Ciência sem 
Fronteiras, que já conta com mais de 10 
países cadastrados, oferece bolsas para 
que alunos de graduação estudem no 
exterior. Para ficar por dentro dos editais, 
acesse www.cienciasemfronteiras.gov.br.

Estreou em agosto de 2012 o documentário A Costura do Tempo (40 min, 2012), da 
diretora Kátia Klock, que revisita a história da indústria têxtil e da moda no Vale do 
Itajaí, em Santa Catarina. Inspirada pela sua mãe, Marli Klock, que é costureira desde 
os 14 anos, Kátia apresenta imagens antigas de diferentes acervos e depoimentos de 
profissionais do setor para contar essa história. Ao mesmo tempo, aborda o movimento 
atual da cultura da moda e do pensar a roupa como um artigo que está além da pele, 
da costura e do tempo. Historiadores, empresários, estilistas, costureiras, professores 
de moda e estudantes analisam as mudanças nos hábitos de costumes, refletem sobre 
o conhecimento, os valores, a importância das marcas, de se pensar em sustentabilida-
de, aproveitamento e mercado. Com legendas em inglês, a obra está sendo distribuída 
em DVD para instituições de ensino e cultura.

Quatro alunas do Curso de Moda da Udesc foram destaque em concursos no ano de 2012. Bruna Rosa representou o Brasil e a 
América Latina entre os dez semifinalistas do concurso internacional Lycra Fiber Future Designers, que teve mais de 250 inscritos. Já a 
acadêmica Fernanda Cereser Faraco foi uma das quatro escolhidas pelo Concurso Jovens Estilistas, promovido pelo Farol Shopping 
de Tubarão em agosto. Em dezembro, a formanda Priscilla Parente conquistou o terceiro lugar do concurso Estilista Revelação da Fei-
ra Internacional do Setor Infanto-Juvenil/ Teen-Bebê (FIT), ocorrido em São Paulo; no mesmo concurso, a também formanda Heloisa 
Pickler esteve entre os oito finalistas. 
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“Paro, logo existo”
A terceira edição da revista hallceart traz uma 
novidade! Apresentamos um editorial de moda 
produzido por alunas do curso de Design de 
Moda da Udesc, eleito em um concurso realizado 
especialmente para esta edição.

Poderiam se inscrever os alunos que cursaram, no 
primeiro semestre de 2012, a disciplina de Produção 
de Imagem e Moda, ministrada pela professora e 
jornalista Monique Vandresen, do Departamento de 
Moda da Udesc. Como trabalho final da disciplina, os 
alunos desenvolveram um editorial com o tema “Paro, 
Logo Existo”, título da carta que o estilista Ronaldo 
Fraga publicou em 2011, anunciando a sua decisão 
de se afastar das passarelas e dos grandes eventos. 

Modelo: Joana Kretzer Brandenburg
Produção: Germana Lópes Souza 
                Patricia Brasil
                Larissa Dutra Lopes
                Rebeca Wimmersberger
Maquiagem e cabelo: Karoline Vitto

Créditos
Fotógrafo: Caio Cezar
Assistente de fotografia: Breno Turnes
Locação: Horto Florestal do 
Córrego Grande
Agradecimentos: Dress To, Gregory, 
In Love e Pandora

Cada grupo teve a liberdade de levar a ideia do “Paro, 
logo existo” para um tema paralelo – o parar em um 
mergulho, no campo, na cidade... Foram 10 editoriais 
inscritos, inúmeras fotos e muitas boas ideias.

Para avaliar os trabalhos, convidamos a editora de 
moda da Revista Glamour, da Editora Condé Nast 
Brasil, Adriana Bechara, os professores de fotografia 
Cláudio Brandão, da Udesc, e Ivan Giacomelli, do 
curso de Jornalismo da UFSC, e a jornalista Célia 
Penteado, servidora da Udesc. Parte do editorial 
vencedor, intitulado também como “Paro, logo existo” 
e realizado pelas alunas Germana Lopes, Larissa 
Dutra, Patrícia Brasil e Rebeca Wimmersberger, você 
confere nas próximas páginas.
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Um imponente casarão, datado do início do século XX, localizado no centro de Florianópolis. 
Sede do Museu da Escola Catarinense, a majestosa construção foi palco, em novembro de 2012, 
de uma adaptação de um dos mais famosos musicais de todos os tempos. O museu tornou-se 
o próprio cenário e a apresentação transportou o público para o interior do Teatro da Ópera de 
Paris, conduzindo-o pelo enredo de O Fantasma da Ópera. Cantores e músicos impressionaram 
a plateia e superaram as expectativas dos ansiosos espectadores que se aglomeraram em torno 
do museu, lotando as três noites de apresentação.

Foram sete meses de ensaios, uma equipe de mais de cinquenta pessoas e muitos desafios 
na preparação da adaptação do musical de Andrew Lloyd Webber, realizada pelo programa de 
extensão VivaVoz, da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). A ideia surgiu com o 
professor Alexandre Gonçalves, do Departamento de Música da Udesc, que sonhava em reger 
o musical, e Alicia Cupani, professora da instituição e coordenadora do VivaVoz, que também 
apostou na ideia. Iniciado em 2010, o VivaVoz já realizou a montagem da ópera “O Empresário” 
(Mozart) e o “ Sarau de Modinhas Brasileiras”, com a proposta de oportunizar uma experiência 
profissionalizante em um espetáculo musical e cênico. Mas nenhum envolveu tantas pessoas e 
preparação quanto O Fantasma da Ópera. 

Guilherme May e Luisa 
Claire Reckziegel em 
emocionante cena de 
O Fantasma da Ópera. 
Foto: Eduardo Serafin

Um musical na academia
Adaptação de O Fantasma da Ópera, produzida pelo programa 
de extensão VivaVoz da Udesc, surpreendeu aos participantes e à comunidade

Por Laís Campos Moser, do Núcleo de Comunicação do Ceart 

em foco
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Além de Alexandre Gonçalves na direção musical e 
regência da produção, e de Alicia Cupani na direção 
artística e preparação vocal, somaram-se ao grupo 
a doutoranda no Programa de Pós Graduação em 
Teatro da Udesc, Barbara Biscaro, que realizou a 
direção cênica do espetáculo, e o professor Lucas da 
Rosa, do Departamento de Moda, que foi responsável 
pelos figurinos. O espetáculo contou, também, com 
a colaboração do professor Roberto Gorgati, do 
Departamento de Artes Cênicas, que auxiliou com 
recursos do teatro de sombras e na confecção da 
máscara do Fantasma; e do preparador corporal Pedro 
Coimbra, que coreografou uma luta cênica.

Processo de produção

Uma audição em maio de 2012, com mais de trinta 
participantes, selecionou dezesseis cantores para a 
montagem, entre alunos do curso de Música da Udesc 
e membros da comunidade externa. Além dos cantores, 
uma orquestra também foi especialmente formada, com 
a participação de aproximadamente trinta músicos. 

Alexandre Gonçalves conta que a orquestração de O 
Fantasma da Ópera exige instrumentos específicos, 
como trompete, trombone, clarinetes e flautas. Como 
os cursos de Bacharelado em Música da Udesc são 
voltados ao ensino de Piano, Violão, Violino, Viola e 
Violoncelo, instrumentistas da comunidade somaram-se 
aos alunos do Centro de Artes na orquestra formada 
para a produção que, segundo o professor, teve um 
caráter didático de integrar músicos da comunidade 
e da universidade, além de proporcionar a eles um 
momento de aprendizagem e aprimoramento musical 
enquanto orquestra.

 “Este foi um ponto vital, pois com isso, e da mesma 
forma com os cantores, conseguimos manter o caráter 
público da universidade e dar um retorno da nossa 
produção à comunidade, não apenas na condição de 
plateia, mas na condição de integrar o elenco e grupo 
musical do espetáculo”, complementa Gonçalves.

Um dos diferenciais desta adaptação foi dividir os papéis 
principais para dar oportunidade a um maior número 
de solistas. Foram oito no total – quatro no papel de 
Christine, dois no de Fantasma e dois no papel de 
Raoul. “A formação de um cantor é um processo longo e 
exigente, às vezes ele está pronto para um desafio, mas 
não tem a oportunidade; outras vezes, o cantor não dá 
conta de um papel completo, mas pode perfeitamente 
cantar algum trecho específico. Pensando nessas 
situações definimos nossa montagem com múltiplos 
solistas, escolhendo a voz que melhor se adapta a 
cada trecho”, comenta Alicia Cupani. “Demo-nos a 
liberdade de fazer nossa versão. Acho que é saudável, 
é importante mexer nessas obras, poder dar um novo 
olhar a elas. Como, por exemplo, a escolha de diferentes 
solistas, o que não é muito comum”, afirma Barbara 
Biscaro sobre as particularidades desta adaptação.

Outro diferencial foi a participação de todos os cantores 
na maioria das cenas, auxiliando tanto na montagem 
das mesmas, quanto na manipulação de adereços, na 
iluminação, na figuração, entre outros. Além disso, os 
integrantes também estiveram envolvidos em toda a 
construção do musical, resultando em um processo de 
aprendizagem que foi além do produto final. Uma oficina 
de confecção de máscaras com reaproveitamento 
de materiais foi realizada pelo programa de extensão 
Economia Criativa, coordenado pelo professor Lucas 
da Rosa, para que o próprio elenco desenvolvesse os 
adereços utilizados em uma das cenas do musical. 
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Aprendizagem coletiva

Alicia ressalta o caráter didático de uma produção como 
esta: “Para o público, a apresentação é o objetivo; 
para nós, é o processo todo que interessa”, analisa. 
Barbara também avalia que a participação contribui na 
preparação dos estudantes para a vida profissional. 
“Esta experiência marca a passagem para o campo 
profissional. É importante para entenderem como é 
trabalhar em grupo, como é estar envolvido em uma 
montagem deste porte”, explica a diretora cênica.

Marianne Nobre, aluna do curso de Licenciatura em 
Música, interpretou um dos trechos de Christine. A 
acadêmica, que já participou de outras produções de 
ópera e que estuda para seguir carreira de cantora 
lírica, destaca a participação no musical na sua 
formação: “É um crescimento pela oportunidade de 
fazer um solo, trabalhar a parte cênica, porque às 
vezes o cantor fica muito focado na parte técnica do 
canto, e não se movimenta. É também um diferencial a 
presença da orquestra, de você cantar e ser regida por 
alguém. Todo mundo cresce muito em uma produção 
como essa”, reflete.

 O professor de canto e de técnica vocal, Fernando 
Zimmermann, conta que o teatro musical chegou até 
ele por uma demanda de seus alunos. Por isso, ele 
resolveu participar da experiência, inscreveu-se no 
processo de seleção da Udesc, e foi um dos escolhidos 
para interpretar o Fantasma. “O papel do Fantasma é 
um papel confuso, forte, um cara que lida o tempo todo 
com o amor e o ódio, a delicadeza e a aspereza de uma 
raiva. Poder estar em contato com os outros integrantes 
do elenco é muito enriquecedor e é muito legal ter essa 
parte da preparação cênica”, comenta, destacando a 
importância da preparação corporal em todo o processo 
de montagem.

O figurino da produção também foi desenvolvido pelo 
programa de extensão Economia Criativa, da Udesc. 
A partir de estudos do romance original, de Gaston 
Leroux (publicado em 1911), do filme dirigido por Joel 
Schumacher (2004), e da proposta dos diretores, a 
equipe coordenada pelo professor Lucas da Rosa 
desenvolveu uma releitura do figurino, utilizando 
detalhes como o couro de peixe feito artesanalmente e 
privilegiando tecidos em malha que permitissem maior 
mobilidade do elenco em cena.

Um roteiro especialmente construído para esta 
montagem manteve os principais trechos do musical, 
com duração de pouco mais de uma hora. O resultado 
de toda a produção foi o Museu da Escola Catarinense 
completamente lotado em três noites de apresentação 
– com direito a sessão extra – onde o público e 
os envolvidos na montagem chegaram ao final do 
espetáculo com sensação de querer ainda mais.

“Conseguimos dar 
um retorno da nossa 

produção à comunidade, 
não apenas na condição 

de plateia, mas na 
condição de integrar o 
elenco e grupo musical 

do espetáculo.” 
Alexandre Gonçalves 

em foco
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Cantores

Ana Luisa Remor, Anélita Danna, Caio Andrezzo, 
Emanuelle Gomes, Fernando Zimmermann, 
Grasieli Fachini, Guilherme Vieira May, Idineide 
Viana Marina Schimidt, Lorena Piacente 
Nazário, Luisa Claire Reckziegel, Luiz Eduardo 
Silva, Marianne Nobre, Rafael Prim Meurer, 
Raíssa Rochadel, Telemakos Gandash Endler, 
Thompson Magalhães.

Orquestra

Violinos: Tammy Cittadin Soares (spalla), 
Luana Francisco Antunes, Gabriele Mendes 
da Silva, Elias Zanon, Gilson João Becker, 
Rebeca Kurihara e Silva. Viola: Vitor Afonso 
Vatras, Ademar Cassol. Violoncelo: Arthur 
Ermel, Elisabeth Cassol. Contrabaixo: Jhonatas 
Gutterres de Souza Carmo. Teclados 1 e 2: 
Matheus Ferreira.Percussão: Henry Raphaely 
de Souza. Trompete 1 e 2: Marco Antonio do 
Amaral. Trombone: Renato Fernandes Vicente. 
Piccolo: Henrick Alves. Flauta 1: Alana Amancio 
da Silva. Clarinete 1 / Flauta 2: Maira Ana 
Kandler.  Clarinete 2: Tamara Okada. Clarinete 
Bb 2 / Clarinete Baixo: Alvanir Poster De Avila.

Alicia Cupani, Alexandre Gonçalves, Barbara Biscaro e elenco agradecem ao 
público presente. Foto: Eduardo Serafin

Parte do elenco, músicos, diretores e envolvidos 
na produção após a apresentação. 
Foto: Eduardo Serafin
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Orquestra Acadêmica Udesc:
dez anos de boa música

A Orquestra Acadêmica Udesc é um dos diversos projetos de extensão vinculados ao Depar-
tamento de Música (DMU) da universidade que possuem finalidades de ensino, criação e perfor-
mance. O projeto foi criado pelo professor Luiz Soller nos anos 1980, ficando algum tempo 
parado após a aposentadoria do professor. Em 2002, a Orquestra retomou suas atividades sob 
a direção do professor João Titton e, no ano passado, completou 10 anos de trabalho. O local 
escolhido para a comemoração foi o Teatro Álvaro de Carvalho, em Florianópolis/SC, com o 
concerto de lançamento do primeiro CD, intitulado “Música Brasileira”.

A gravação do disco é resultado da trajetória percorrida ao longo dessa década, ele marca e 
comprova o amadurecimento do projeto, que tem como uma de suas principais metas a for-
mação artística dos jovens instrumentistas, todos alunos do DMU.  A experiência de participar 
na Orquestra Acadêmica Udesc, com sua rotina de ensaios e apresentações, é um momento 
breve, porém fundamental na vida dos jovens que iniciam suas carreiras de músicos. 
Além disso, a Orquestra cumpre também a função de difundir a música clássica, gênero que 
possui pouco espaço em nosso universo musical. O repertório escolhido para esse primeiro CD 
permite apreciar uma rica variedade de ideias e formas nas obras dos compositores brasileiros 
Clovis Pereira, Ernani Aguiar, Henrique de Curitiba, Edimundo Villani Côrtes e Alberto Heller. A 

em foco

A orquestra em 
apresentação de 
lançamento do CD 
“Música Brasileira”

Por Elisa Tonon 
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Foto: Luiz Roberto Carvalho

criatividade e sonoridade destes fantásticos composi-
tores contemporâneos revelam a infinidade de matizes 
que a nossa música possui e atestam que a música 
erudita continua mais viva do que nunca.

Nesse sentido, a Orquestra possui uma vocação didáti-
ca. Além da formação de instrumentistas, visa também 
a formação de plateia com a realização de concertos 
pelo Estado de Santa Catarina. Tudo isso é viabilizado 
com recursos da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 
Comunidade da Udesc (PROEX), que tem sido uma 
importante parceira ao longo desses anos (inclusive na 
gravação do CD, executada com recursos do Edital de 
Cultura - PROEX 2010).

Essa reciprocidade entre as várias instâncias envolvidas 
é fundamental para que se mantenha um grupo engaja-
do e motivado. Para o professor João Titton, o trabalho 
da Orquestra está pautado na convicção de que “a 
produção artística realizada na esfera universitária deve 
atender a critérios de excelência como forma de retorno 
à sociedade pelo investimento recebido”.

Diante desse horizonte, a Orquestra Acadêmica Udesc 
está inserida no panorama mais amplo da música 
clássica em Santa Catarina, que muito se desenvolveu 
nos últimos anos com o crescimento dos núcleos de 
cordas e a criação de várias novas orquestras, tanto 
na capital como por todo o Estado – com o diferencial 
de ser vinculada ao Ensino Superior. A música erudita 
em nossa sociedade, hoje especialmente, possui um 
importante sentido cultural, além de ser uma estrutura 
para educação e valorização do ser humano que não 
pode estar restrita às elites. Contribuir com a consoli-
dação e o enriquecimento desse panorama é a missão 
que a Orquestra deve continuar.

Elisa Tonon é professora de Língua Portuguesa e Literatura do Instituto Fede-
ral de Santa Catarina (IFSC), doutoranda em Teoria Literária na Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).

Ouça algumas músicas do CD “Música Brasileira” em 
http://www.reverbnation.com/orquestraacademicaudesc

Veja mais
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Profissão: Maestro

Patrick Cavalheiro, nascido em Caçador, sempre esteve envolvido com o mundo da música. 
Hoje, aos 28 anos, é bacharel em violino pela Udesc, além de técnico em administração de em-
presas e bacharel em contabilidade pela Universidade do Contestado (UnC). Atualmente, cursa 
a Licenciatura em Música no Centro de Artes da Udesc. Além de reger a Orquestra Unisul, que 
organiza concertos em igrejas de Florianópolis, Patrick também é maestro de orquestras e co-
rais em Caçador, no meio-este catarinense, e é professor de música em Curitibanos, na região 
central do Estado. Regendo a terceira temporada do projeto “Concertos nas Comunidades”, 
da Orquestra Unisul, o músico contou à revista hallceart em outubro do último ano um pouco 
sobre seus trabalhos, sua história na música e sobre os desafios profissionais.

1. Quando você decidiu fazer um curso superior em música?

Desde criança sempre estive envolvido na área musical, fazendo aulas de instrumentos, parti-
cipando de grupos, fanfarras... Então a música sempre esteve presente no meu dia-a-dia, na 
minha infância e na minha formação. Ganhei bolsas de estudos para violino e outros instrumen-
tos, e quando eu vi, já estava imerso neste mundo da música, que foi se fazendo presente na 
minha vida de forma natural.

ping pong

Patrick regendo a Orquestra Unisul 
Foto: Cleber Tomas

Por João Vitor Roberge, do Núcleo de Comunicação do Ceart 
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Decidi pelo curso de violino da Udesc por ser eu 
violinista, e para ser mais próximo da área. Na época, 
decidi não fazer cursos de regência que existem em ou-
tros estados, porque, para isso, eu teria que abandonar 
minhas atividades em Caçador. Como eu não tive gra-
duação em regência, acabei buscando outras formas, 
faço oficinas de férias, aulas particulares...

2. Você chegou a estudar fora do Brasil?

No segundo semestre de 2006, fui para Zurique [Suíça], 
convidado pela coordenação do convênio que tínha-
mos entre Caçador e Zurique, para conhecer como era 
a parte musical e fazer aulas de música. 
A ideia inicial era que eu concluísse a gra-
duação em música lá. Seriam seis anos, 
e eu voltaria com o título de mestre. Além 
de Zurique, visitei os Conservatórios de 
Veneza, Roma e Milão [Itália]. A experiên-
cia foi muito boa, eram ótimos centros. 
Mas a parte pessoal e as atividades que 
já desenvolvia em Santa Catarina me 
fizeram voltar ao Brasil e continuar minhas 
atividades.

3. Atualmente você é exclusivamente 
maestro ou exerce outras atividades?

Depende da cidade e da demanda cultural que existe 
no local. Aqui em Florianópolis eu tenho exercido mais 
a profissão de maestro, regendo a Orquestra Unisul 
desde a sua formação em 2009. Já em Caçador eu 
sou maestro das Orquestras (de Câmara, de Cordas, 
de Sopro e Sinfônica), além do Coral (adulto e jovem) 
da Associação dos Amigos da Música (AMIMU) e do 
Coral Culturarte. Sou professor, ainda, de instrumen-
tos de cordas (viola, violino, violoncelo e contrabaixo), 
em Curitibanos, além de fazer a parte de organização 

dos trabalhos.. Por ser professor de música, retornei 
à Udesc para fazer o curso de Licenciatura na área, e 
também para estar sempre no meio acadêmico, me 
atualizando.

4. A orquestra Unisul trabalha com concertos 
nas comunidades, realizando apresentações em 
diversas igrejas de Florianópolis. Qual a proposta 
do projeto?

Difusão da música erudita, aproximação, criação e 
formação de público. As igrejas, que são pontos conhe-
cidos dos bairros, tornam mais acessíveis os concertos. 

A acústica e a parte artística da arquite-
tura e esculturas faz com que elas sejam 
um local propício para os concertos.

5. Qual a formação dos músicos da 
Orquestra Unisul?

A Orquestra Unisul é bastante mistu-
rada, tem pessoas em formação no 
Centro de Artes [da Udesc], músicos já 
graduados tanto pela Udesc quanto em 
outras instituições, e profissionais da 
cidade que tocam em outras orquestras. 

Essas pessoas trazem, cada uma, a sua formação, a 
sua característica, e a soma disso dá uma cara nova à 
Orquestra Unisul, um caráter próprio.

6. Há um entrosamento maior com estes alunos da 
Orquestra que estudam ou estudaram na Udesc?

A gente se conhece bastante e isso facilita a comuni-
cação e a ação de fazer música. Quando se tem um 
conhecimento anterior, facilita. Mas não que o entro-
samento seja obrigatório logo no começo. Você pode 
tocar com um músico de outro país, que você nunca 

“A música 
sempre esteve 

presente no meu 
dia-a-dia, na 

minha infância 
e na minha 
formação.”
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viu na vida, seguindo técnicas musicais, o resultado 
pode sair igualmente bom.

7. Enquanto cursava o Bacharelado em Violino, 
você chegou a participar da Orquestra Acadêmica 
da Udesc?

Cheguei a tocar viola, na época em que fazia Bachare-
lado em Violino. A orquestra tem um foco acadêmico, 
voltado para o aprendizado, e isso é bom. Aqui em 
Florianópolis, existem diversas orquestras, com um 
objetivo e um caráter diferente. Isso faz com que haja 
uma força em difusão na música. Cada grupo difunde 
um estilo, para determinado público, fazendo assim um 
trabalho coletivo mais completo.

8. Algumas pessoas hesitam em fazer um curso su-
perior de música pela preocupação com a inserção 
no mercado de trabalho. Isto aconteceu com você?

ping pong

Apresentação da Orquestra de Câmara de Caçador 
Foto: Cleber Tomas

Eu tive outras formações antes da formação musical e 
até um certo receio de como seria trabalhar com mú-
sica no Brasil. Isso me levou a fazer Administração de 
Empresas e Ciências Contábeis (UnC – Caçador). Tive 
uma pequena parte da vida profissional trabalhando em 
setores financeiros e em bancos. Foi quando percebi 
que eu queria trabalhar com música, e hoje esse ofício 
exige um espírito empreendedor, porque acaba sendo 
autônomo. É preciso buscar, ter ideias, ser artista com 
ideais. Quando se tem vontade e dedicação, qualquer 
área é boa de trabalhar. Quando surge esse medo, 
tem que pensar que qualquer profissão sem dedicação 
e persistência não dará certo. Após ter estudado um 
tempo fora do Brasil, quando voltei e decidi morar aqui, 
um dos motivos que firmaram minha decisão foi o de 
expandir as atividades musicais de nosso Estado [Santa 
Catarina], através dos concertos, turnês estaduais, 
aulas de música, orquestras e corais. Você precisa 
buscar onde vai haver mercado. E às vezes, onde tem 
mercado, é justamente onde você acha que não tem.
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Filarmônica de Berlim ao vivo pela internet 
Você pode assistir concertos ao vivo da Filarmônica de Berlim 
sem sair de casa! A plataforma virtual Digital Concert Hall permite 
o acesso de concertos ao vivo e gravados da orquestra. São mais 
de 30 transmissões a cada temporada, mais de 150 gravações e 
mais de 100 entrevistas. O custo para assistir a uma apresentação 
é de 9,90 euros, e há também planos mensais e anuais. 
 
Confira: http://www.digitalconcerthall.com/

Você já ouvir falar em piano preparado?
O compositor americano John Cage, que completou seu cen-
tenário em 2012, foi o pioneiro nessa técnica, que modifica o 
som do piano através da inserção de objetos como parafusos, 
porcas, pedaços de plástico e borracha no instrumento, o que 
leva cerca de duas horas. Para homenagear Cage e o método 
de sua autoria, as pianistas paranaenses Lilian Nakahodo 
e Grace Torres – que gravaram em 2011 o CD “Preparado 
em Curitiba: John Cage – Sonatas e Interlúdios para Piano e 
Preparado” – se apresentaram em diversas cidades do país no 
ano passado. Em outubro de 2012, elas vieram a Florianópolis 
e realizaram um recital no Centro de Artes da Udesc.

Festival de Música de Santa Catarina – Femusc 
O Femusc - Festival de Música de Santa Catarina - é considerado o 
maior festival-escola do Brasil e um dos maiores da América Latina, 
realizado no mês de janeiro em Jaraguá do Sul, na região Norte do Es-
tado. Em 2013, foram cerca de 700 participantes, vindos de 28 países 
e 19 estados brasileiros, 220 atividades compondo a programação e 
um público total superior a 50 mil pessoas. Mais do que um espaço 
para concertos, o Femusc tem como prioridade a troca de experiên-
cias entre professores e alunos através de oficinas e aulas. 

Saiba mais: http://www.femusc.com.br

Professores de Música são premiados
Em 2012, dois professores do Departamento de Música da 
Udesc foram premiados em importantes concursos. O pro-
fessor Luigi Antonio Irlandini teve uma de suas composições, 
“Phoînix”, executada pela Orquestra Filarmônica de Minas 
Gerais: a obra do professor foi selecionada entre 23 inscritas 
para integrar o IV Festival Tinta Fresca, que ocorreu em 
Belo Horizonte no mês de setembro. Já o professor Bruno 
Madeira venceu, em novembro, o 1º Concurso Internacional 
de Violão do Conservatório de Tatuí e, no mesmo mês, ficou 
em segundo lugar na terceira edição do Concurso Violão 
no MASP. Em outubro, conquistou o segundo lugar no 23° 
Concurso de Violão Souza Lima. As três competições ocor-
reram em São Paulo.
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Detalhe do interior de um piano de cauda em retrato de Roberta Faraco Santolin, mestre em Música pela Udesc. 
Foto: Roberta Faraco Santolin

portfolio
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Detalhe de flauta da professora Valeria Bittar. Flauta modelo C. RAFI- P. GRECCE, Veneza, séc. XVI. Cópia realizada 
em 2005 por Luca de Paolis, L´Aquila, Itália, sobre original contido na coleção de instrumentos da Accademia 
Filarmonica di Bologna. Madeira: oliveira.  Foto: Fernando Laszlo, São Paulo, 2006

portfolio
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Udesc produz livro com fotografias urbanas de Joinviile 
feitas por alunos da Escola Livre de Artes (ELA) sob 
orientação do fotógrafo italiano Antonio Falzetti

Fragmentos urbanos

em foco

no
   hall

Por Marilia Labes, do Núcleo de Comunicação do Ceart. 

Antonio Falzetti fotografa desde 1995. Autodidata, começou fazendo retratos e imagens de 
cerimônias. Hoje, além de atuar nas áreas arquitetônica, artística e publicitária, é professor de 
fotografia. Em setembro do ano passado, 15 alunos inauguraram a Escola Livre de Artes (ELA), 
em Joinville, com o curso de Fotografia Urbana Criativa ministrado pelo italiano.

De 1999 a 2002, Falzetti registrou imagens da arquitetura, dos lugares e da arqueologia 
industrial de Berlim. Em Imola, fez uma série com fotos desfocadas onde procurou investigar a 
cidade italiana através de uma operação de abstração, ao mesmo tempo em que isso revelava 
a identidade do lugar. Bastante envolvido com a questão do registro arquitetônico diferenciado 
dos locais, o fotógrafo procurou instigar essa preocupação nos alunos da Escola Livre de Artes.

As fotos feitas em Joinville ressaltam os traços e fragmentos da arquitetura e, quando 
colocadas em conjunto, resultam naquilo que Falzetti chama de “olhar artístico poético”. 
Durante as aulas, saídas de campo foram alternadas com a análise conjunta das fotografias. 
“É isto que estimulo também aqui no Brasil. Fazer com que os alunos desenvolvam o olhar 
artístico e tenham uma nova visão sobre a arquitetura cotidiana”, explicou o professor. A 
designer Sara Pinnow, que foi aluna de Falzetti, completa: “Um mesmo objeto é visto por 
diversos ângulos. Depois, com as imagens todas juntas, percebemos o contexto em que elas 
se inserem e adquirimos um modo diferente de ver a cidade.”

E o resultado do curso agradou. Tanto que as fotografias de Joinville feitas pelos alunos e por 
Falzetti estão virando um livro. Estudantes do curso de Design da Universidade do Estado 
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de Santa Catarina (Udesc), em Florianópolis, ficaram responsáveis por esse trabalho. Ciliane 
Pereira, Diorgines Pavei, Aricia Malburg, João Ricardo Lagazzi, Camila Meyer e Marcus Vinicius 
Goulart, orientados pelos professores Milton de Andrade, Murilo Scóz e Gabriela Mager, 
começaram o processo de composição da obra.

Os alunos receberam mais de 40 mil fotos e precisaram se dividir para começar uma parte 
importante do trabalho: a seleção das imagens. Antonio Falzetti esteve no Centro de Artes 
para acompanhar o início do processo e ajudar os estudantes explicando como a obra poderia 
ser visualizada, compondo as páginas com os fragmentos da arquitetura registrados. Cada 
aluno do curso tem pelo menos uma foto no livro, que será lançando no final do ano em 
Joinville e em Florianópolis com a presença de Falzetti.
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euritmia e sua relação com a música e com a 
linguagem foram abordadas. Na ocasião, a professora 
alemã definiu a euritmia como “tudo aquilo que 
os meus sentidos abarcam. Tudo aquilo que eu 
experiencio com meus sentidos.”

Durante o workshop, Melaine MacDonald ministrou 
na Udesc o curso Euritmia Clássica e Experimental, 
voltado principalmente a estudantes e profissionais 
de Teatro. Ao som de diferentes composições, como 
Noturno Op.48, n. 1, de Frédéric Chopin, e Prelúdio 
n. 21 de “O Cravo bem temperado” (I vol.), de Johann 
Sebastian Bach, os participantes moviam-se pela sala 
durante o curso – ora em movimentos suaves, ora em 

em foco

Euritmia, música e performance

Euritmia. Você conhece? De origem grega, o termo 
significa “ritmo harmonioso” e é usado para nomear 
uma arte do movimento desenvolvida na Alemanha, 
no início do século XX, por Rudolf Steiner. Em 
2012, comemorou-se 100 anos de surgimento da 
euritmia, que é aplicada à performance, à educação – 
principalmente nas escolas de pedagogia Waldorf – e, 
também, como prática terapêutica.

Em universidades europeias há cursos específicos 
de graduação e de pós-graduação nesta área. É de 
uma delas, da universidade alemã Alanus, que os 
professores Melaine MacDonald e Stefan Hasler vieram 
à Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) 
em agosto de 2012 – para ministrar workshops no 
Centro de Artes (Ceart), promovendo a troca de 
experiências entre os professores da instituição alemã 
(conveniada com a Udesc para mobilidade acadêmica 
internacional) e alunos e professores do Ceart, além de 
interessados da comunidade externa.

Melaine e Stefan ministraram uma palestra na 
universidade, onde questões como a origem da 

no
   hall

Workshop no Centro de Artes da Udesc abordou a relação entre a euritmia, o 
teatro e a música, com a vinda de professores da universidade alemã Alanus
Por Laís Campos Moser, do Núcleo de Comunicação do Ceart

Fotos de Bruna Silva

Eu conhecia a euritmia apenas por leituras 

e vídeos, e achei fantástico poder viver 

esta experiência, que contribuiu para 

a minha qualificação contínua como 

professora e atriz. 
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Melaine MacDonald e Stefan Hasler em palestra no Centro de Artes da Udesc

movimentos agitados. A proposta era unir euritmia e performance, trabalhando com a ideia de 
espaço entre os atores e os movimentos destes pelo próprio espaço.

“Eu conhecia a euritmia apenas por leituras e vídeos, e achei fantástico poder viver esta 
experiência, que contribuiu para a minha qualificação contínua como professora e atriz. O 
curso abordou princípios muito importantes para o trabalho do ator, como escuta corporal 
e jogo, e possibilitou também uma vivência sobre a criação de movimentos gerados a partir 
de estímulos imagéticos e sonoros”, afirmou Daiane Dordete Steckert Jacobs, professora do 
Departamento de Artes Cênicas da Udesc e participante do curso.

Já em outra sala do Centro de Artes durante o workshop, alunos do curso de Música 
participaram do curso “Movimento Musical e Euritmia”. Stefan Hasler propôs aos participantes 
uma experiência musical de estar em movimento, ao invés de executar um instrumento 
musical. “A proposta foi despertar nos integrantes a consciência de ouvir e cantar com o 
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corpo, através de gestos e movimentos condizentes 
com o movimento e a dinâmica musical. Não se trata 
de uma coreografia, é um processo construtivo de uma 
nova maneira de perceber a estrutura de uma obra, 
as nuances... é necessário permitir-se, olhar de uma 
nova maneira”, comentou Larissa Galvão, aluna de 
Bacharelado em Música – Piano na Udesc, e uma das 
participantes do curso. 

Ao som de Prelúdio Op. 32, n. 10, do compositor 
Sergei Rachmaninoff, Stefan mostrou aos alunos 
como a euritmia percebe a música como um mundo 
de gestos e dinâmica. “O músico está sempre à frente 
da nota”, afirmou o professor na ocasião. Durante o 
curso, Larissa interpretou ao piano o Prelúdio Op.32 
n.5, também de Rachmaninoff, enquanto o grupo de 
alunos movimentava-se de acordo com os gestos 
propostos por Stefan. Posteriormente, a aluna também 
integrou o grupo, realizando os movimentos em 
conjunto, enquanto outro aluno assumia o posto ao 
piano. “Participar como executante da obra musical e 
também como executante dos movimentos e gestos 
foi duplamente enriquecedor. Na Euritmia o que vale 
é a música ao vivo, então, nós pianistas tínhamos 
que estar muito atentos e também conectados com o 
grupo. Era um diálogo e troca contínua. O grupo foi se 
fortificando e ao poucos fomos tomando consciência 
dessa conexão que é vital pra Euritmia.”

A experiência foi tão marcante para Larissa que a aluna 
incluiu a obra de Rachmaninoff em seu repertório de 
estudo daquele semestre. “Até hoje me lembro de 
alguns movimentos que o grupo realizava enquanto eu 
tocava...”, finaliza.

Fotos: 1. e 3. Stefan Hasler demonstra aos alunos como 
a euritmia percebe a música como um mundo de gestos 
e dinâmica. 2. Aluno acompanha Stefan Hasler durante o 
curso “Movimento Musical e Euritmia”.

em foco

1.

2.

3.
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Como a euritmia pode contribuir para o  
desenvolvimento do ator?

Melaine MacDonald: A euritmia amplia o senso de textura, 
gesto e pode criar diferentes atmosferas e formas de interação, 
como também deixar o ator mais sensível à linguagem.

Qual a relação da euritmia com as outras artes, como 
música, dança, teatro?

Melaine MacDonald: Isto depende do artista, de como ele 
trabalha, com o que ele trabalha. Hoje as fronteiras estão mais 
fluídas entre, basicamente, todas as coisas. Há 200 anos, por 
exemplo, o teatro era diferente. E hoje, tem dança no teatro. Assim, 
dependendo do artista, a euritmia também pode trabalhar com 
música, teatro. E também é possível trabalhar com esculturas e 
pinturas.

Stefan Hasler: A euritmia trabalha com tudo isso junto. É uma 
combinação de todas elas. Nós trabalhamos fortemente com 
todas essas áreas juntas. A euritmia está aberta a tudo e pode ser 

usada em escolas com crianças, com adultos, como terapia, como 
interação social. Euritmia é movimento e o movimento está em 
todos os lugares, movimento é vida.

Qual a importância da euritmia pedagógica para o 
desenvolvimento das crianças?

Melaine MacDonald: Eu já trabalhei por alguns anos em escolas 
Waldorf e Stefan também. Nem sempre é fácil, mas foi uma ótima 
experiência. Trabalhando em escolas Waldorf eu descobri que a 
euritmia traz o movimento para situações em que você normalmente 
trabalha sentado, na sua mesa. Se você trabalha com geometria, 
por exemplo, e se mexe, isso pode ajudar as crianças a entender o 
assunto. Com elementos da música também ajuda, por fazer com 
que a gente se mova de acordo com a batida, os sons, os ritmos. 
Na poesia ou com histórias também pode ajudar, ao criar cenas 
e peças com movimento. Além disso, é bom para imaginação. E 
uma coisa que é muito importante é que as crianças podem ter um 
momento para se mexer, interagir com os colegas. Mas é claro que 
isso sempre depende do professor, para fazer funcionar.

Participantes do curso “Euritmia Clássica e Experimental” em atividade proposta pela professora Melaine
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Diálogos internacionais

Fotografia contemporânea 
 
A fotografia contemporânea, sua produção e abordagens a partir da década 
de 80. Reflexões como estas nortearam a passagem de Michel Poivert, 
professor da Universidade Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, pelo Ceart em 
outubro de 2012, durante um seminário voltado aos mestrandos de Artes 
Visuais da Udesc. Poiver passou dois dias em contato não só com estudantes 
de mestrado, mas também da graduação, e disse que analisou os trabalhos 
dos alunos com a curiosidade de saber qual o direcionamento, a orientação 
e a sensibilidade dos jovens fotógrafos brasileiros. “Vi uma diversidade muito 
grande e isso foi o que me impressionou mais”, comentou. 
 
 
A linguagem urbana de Franco Zagari

O arquiteto e paisagista Franco Zagari foi um dos conferencistas convidados 
do 1º Diálogos Internacionais sobre Imagens, que ocorreu em agosto de 
2013. Na ocasião, apresentou ao público algumas de suas obras – muitas 
realizadas na Itália, França, Escócia, Geórgia, Japão e Jordânia. Franco 
Zagari, também professor na Universidade de Roma - Sapienza, é autor de 
diversos filmes e publicações.

O francês Michel Poivert e os italianos Alessandro Ubertazzi, Franco Zagari e Isabella Pezzini 
estiveram no Centro de Artes para conferências em suas respectivas áreas de atuação. Confira a 
seguir um pouco sobre a passagem deles pela Udesc

Por Laís Campos Moser, do Núcleo de Comunicação do Ceart 
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Design em pauta

“Os melhores projetos surgem no encontro e no confronto com os outros”, afirmou Alessandro 
Ubertazzi quando esteve no Ceart em novembro de 2012. Ubertazzi, arquiteto e professor de 
Design Industrial na Universidade de Florença, reuniu-se com alunos da Udesc que integram 
a Inventório – Empresa Júnior de Design e Moda. Temas como metodologia de projeto, 
importância da curiosidade na profissão, sustentabilidade e relação entre moda e design, 
foram abordados na conversa. Ubertazzi também esteve na Escola Livre de Artes da Udesc, 
em Joinville, onde ministrou um seminário sobre ciência e arte, e na Udesc Laguna, onde falou 
sobre “Design para a Arquitetura”. 
 
 
Bienal de Veneza

A 55ª edição da Bienal de Veneza foi o tema da conferência de Isabella Pezzini, professora 
na Universidade de Roma – Sapienza, também durante o 1º Diálogos Internacionais sobre 
Imagens. Isabella apresentou algumas obras desta edição da Bienal – uma das maiores 
mostras de arte do mundo. Com curadoria de Massimiliano Gioni, participam 150 artistas de 
37 nações, totalizando cerca de 4500 obras. Com o tema II Palazzo Enciclopedico, a Bienal 
faz referência ao projeto apresentado em 1955 pelo artista ítalo-americano Marino Auriti – um 
museu de 136 andares que deveria abrigar todo o conhecimento da humanidade.

Ubertazzi reunido com alunos da Udesc que integram a Inventório – Empresa Júnior de Design e Moda. Foto: Evelyn Henkel








