
Lançamento do filme

A sensibilização do espaço
de Claudia Bakker

realizado pela oficina do projeto respiração / fek 

na biblioteca parque de manguinhos

confira a fek  
nos links abaixo

patrocínio realização

O Projeto Respiração, criado pela Fundação Eva Klabin em 2004, consiste 
em convidar artistas contemporâneos a intervir no circuito expositivo da 
casa-museu, estabelecendo uma conexão entre a arte consagrada e as mani-
festações contemporâneas, propiciando novas formas de leitura do acervo 
constituído de arte clássica e arqueológica – que abrange quatro mil anos 
de história da arte, desde o Egito Antigo até o Impressionismo. Dessa forma, 
o artista oxigena, revitaliza e atualiza o sentido da coleção. O Projeto Res-
piração, que tem curadoria de Marcio Doctors, conta com o patrocínio da 
Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro (SEC) e, em 2011, está 
compartilhando, através de oficinas de arte, a experiência desenvolvida em 
seis anos do Projeto Respiração junto a comunidades carentes da cidade. 

A primeira oficina foi realizada pela artista plástica Claudia Bakker, nos 
dias 5 e 6 de abril, na Biblioteca Parque de Manguinhos, vinculada à SEC. 
O evento contou com uma apresentação da museóloga Ruth Levy sobre a 
Fundação Eva Klabin e o Projeto Respiração, seguida da apresentação da 
artista plástica Claudia Bakker que falou sobre o seu trabalho e sobre sua 
proposta para a oficina. A idéia foi trabalhar a percepção do espaço através 
de sua sensibilização como o elemento construtivo de uma instalação. Cada 
participante escolheu um espaço da Biblioteca e propôs uma narrativa, um 
projeto/roteiro de intervenção para este espaço. As apresentações foram fil-
madas no segundo dia de oficina e o resultado foi surpreendente e emocio-
nante, já que a biblioteca é percebida como um espaço transformador para 
a realidade local e o trabalho de Claudia Bakker funcionou como elemento 
inspirador e motivador para o surgimento de idéias e experiências sensíveis. 
O filme da artista será lançado na Biblioteca Parque de Manguinhos, no 
dia 29 de abril, como parte das comemorações do primeiro aniversário da 
Biblioteca e permanecerá em exibição para o publico durante todo o mês 
de maio.

Claudia Bakker 
Uma das principais influências na obra de Claudia Bakker foi o convívio 
com a artista Lygia Pape, que foi uma grande incentivadora do seu traba-
lho. Mestre em Comunicação e Tecnologia da imagem pela eco/ufrj, sua 
pesquisa foi resultado das sensíveis experiências realizadas pela artista 
na natureza. Nas suas instalações o repertório de materiais ora se repe-
tem ora se intercalam em trabalhos que tem o tempo como questão. Tem 
mostrado seu trabalho em exposições individuais e coletivas em impor-
tantes instituições como o Paço Imperial, Casa França Brasil, Fundação 
Eva Klabin, Museu do Açude, Winzavod Center of Contemporary art/
Moscou, CarpeDiem/Lisboa, Baltic Library and Archive/Gateshead, den-
tre outras. Tem trabalhos em coleções particulares e públicas, com desta-
que para as de Gilberto Chateaubriand no mam/rj, Joaquim Paiva e João 
Sattamini e é representada no Rio de Janeiro pela Galeria Anita Schwartz.  
[www.claudiabakker.com.br.]

Lançamento do filme de Claudia Bakker: A sensibilização do espaço, 
dia 29 de abril, às 18h, como parte das comemorações do primeiro 
aniversário da Biblioteca Parque de Manguinhos. O filme perma-
necerá em projeção contínua na Biblioteca durante o mês de maio, 
de terça a domingo, das 10h às 20h.

local Biblioteca Parque de Manguinhos 
Av. Dom Helder Câmara, 1184 | tels [21] 2334-8915 e 2334-8916 
patrocínio Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro 
realização Fundação Eva Klabin 
blog http://projetorespiracao.blogspot.com
site www.evaklabin.org.br
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