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Hundertwasser e a diversidade

• Turmas envolvidas:
– C 31, C 32, C33 e C 34

• Objetivo
– Desenvolver um projeto de ensino onde o 

conhecimento sobre a obra e o artista 
fosse o ponto de partida



  

Esquema da proposta de ensino 
Turma C 31

2004 - 2006

Indígenas brasileiros
pigmentos vegetais

Início do projeto de Moçambique

2004
Pré-história
arte rupestre

pigmentos minerais

2005
Arte pré-Colombiana

O Bom do Brasil que veio da África
Confecção de capulanas

2006
Hundertwasser

pela Paz
e pela Diversidade

Proposta de Ensino
Um Grande Banquete

A história e a arte
postas à mesa

Esse trabalho foi desenvolvido com a mesma turma do primeiro ao 
terceiro ano do terceiro ciclo do ensino fundamental.



  

Quem é este homem?
Você o convidaria para jantar?



  

Quem foi Hundertwasser?
Qual a sua obra?

 



  

Metodologia
• Pesquisa internet e bibliográfica
• Exposição de imagens na sala de aula (A4)
• Textos traduzidos (Eliane Wolffenbütel)
• Elaboração de textos
• Desenho de observação, perspectiva e de 

criação
• Estudo de cores
• Noções de design
• Confecção de portfólios – professor e 

alunos



  

Atividades desenvolvidas

• Sondagem
– Desenho de um lugar ideal
– Desenho de uma cena de violência

• Apresentação do artista
• Desenho das cinco peles
• Definição do projeto: um banquete 

com Hundertwasser



  

Cadeiras para o banquete
• Cinco cadeiras
• Grupo de 25 alunos
• Ressignificar as 

cadeiras a partir da 
obra e idéias de 
Hundertwasser



  

Cinco cadeiras
Casa feliz,

cadeira feliz



  

Processo de ressignificação

 



  

Projetos



  

Execução



  

Pesquisa de cor e forma



  

Pintura



  

Finalização



  

Cadeira nº 1



  

Cadeira nº 2



  

Cadeira nº 3



  

Cadeira nº 4



  

Cadeira nº 5



  

Registro - portfólio



  

Atividades complementares

Exposição Homem natureza UFRGS

Exposição SOMOS Santander Cultural

Atelier Zorávia Bettiol

Escavação Praça da Alfândega



  

Uma cadeira renovada

Eu, uma cadeira velha, como tantas outras coisas, estava me 
desfazendo no lixão. Foi quando, ao procurar materiais para um 
projeto artístico, o esposo de uma professora de artes me encontrou 
e levou-me para sua casa. Me levaram após alguns dias a uma 
escola. Nesta, fui colocada em um projeto dela e de seus alunos no 
qual, além de restaurar velhas cadeiras, também as modificavam, 
inspirados nas obras do arquiteto e pintor austríaco Hundertwasser.

Neste projeto, fiquei mas mãos de um grupo de quatro garotos 
que, antes de fazerem qualquer coisa, desenharam muitos projetos. 
Até acharem em duas obras do artista as idéias que procuravam.

Me lixaram, botaram o assento e o encosto desenhados segundo 
as obras e me acrescentaram outras formas inspiradas nas colunas 
das casas que ele planejou. Enfim, me fizeram usando suas 
imaginações a luz das idéias de Hundertwasser. E essa “nova vida” 
como obra de arte está me deixando muito feliz.

Lucas A. da Costa, C31


