
Vivência NATUREZA E ARTE 
Ministrada por Humberto Soares 

Pequeninus Grupo de Arte 
 

     Natureza e Arte é um convite para o público mergulhar na pesquisa 

artística de Humberto Soares em “Land Art” (Arte da Terra), um 

segmento da arte contemporânea que se utiliza elementos naturais 

para compor suas obras. O artista utiliza nessa vivência, elementos da 

natureza (galhos, folhas, cipós, pedra, terra, sementes e flores). O 

material de sua pesquisa sofre com a interferência do tempo, vai se 

modificando, se desmanchando. É uma pesquisa visual onde tudo se 

modifica e se renova na impermanência do tempo.  

Durante a vivência, o público e o artista vão trabalhar juntos, na 

criação de mandalas naturais, compondo, criando e experimentando a 

arte na prática. Os participantes vão compor junto com o artista, 

mandalas com coisas da natureza. Farão composições de formas, 

utilizando o que a natureza nos presenteia.  

20 Vagas 

Público alvo:  Livre 

Ementa: 

- Bate papo sobre arte e natureza. 
- Exercícios para ativar o olhar dos participantes para formas 
subjetivas que se encontram na natureza. 
- Incentivar a criatividade. 
- Observação da natureza local (onde acontece a vivência). 
- Coleta da matéria prima (elementos naturais: sementes, folhas, 
galhos, pedras). 
- Separação das cores e texturas colidas no espaço. 
- Composição e criação (Trabalho em conjunto com o artista).  
- Observação das mandalas naturais. Contemplação das obras visuais 
realizadas em conjunto. 
 
 
 

 



 

Metodologia: 

A Arte da terra (Land art) surgiu na década de 60, uma arte não 

tecnológica, só usando coisas que a natureza oferece, que acontece fora 

das salas dos museus, inspirada nos “Crop circles” desenhos gigantes 

que surgiram nas plantações de trigo no mundo, muitos artistas até 

imitaram os desenhos circulares. Atualmente temos a beleza das 

mandalas de flores e folhas da artista plástica americana Kathy Klein, 

que se espalharam pelo mundo.  

Aqui nessa vivência o participante observar a si mesmo, observar o 

outro, observar a natureza. Observar e vivenciar, fazer a trama, 

entrelaçando cipós e trabalhando a coordenação motora fina. 

Ocorre o resgate do olhar da criança no adulto, o jogo, a brincadeira de 

compor imagens ao ar livre, o lúdico. 

A impermanência também é trabalhada nessa vivência, pois o 

resultado visual será mutável, as cores se modificarão com a ação do 

tempo. 

 

 

Material Necessário para Oficina: 

Sementes, folhas de árvores (de vários tons e formas), flores, galhos, 

ramos, pedras, terra, raízes e tudo que o espaço naturalmente oferecer 

no seu quintal.  

 

 

HUMBERTO SOARES 

Criador de histórias com imagens. Desenhista de sonhos, pintor do 

imaginário que brota da natureza. Inventor de gnomos, fadas e 

duendes, mandaleiro (criador de mandalas originais). É narrador de 

histórias e distribui trevos de 4 folhas por onde aparece. Criador do 



personagem “Tatuí” e sua obra mais recente é o livro-imagem “Cidade 

da Chuva”. É da Pequeninus Grupo de Arte (Canelinha/SC). 

 

Informações e Inscrições: 

Email: hum@pequeninus.com 

 

Contatos  
Online:  
site: pequeninus.com  
email: pequeninus@pequeninus.com  
hum@pequeninus  
fãpage:https://www.facebook.com/grupopequeninus  
Telefones:  
Sede: 048 32640040  
Humberto Soares: 047 988574237  
Alex Nascimento:048 998664061  
Endereço:  
Rua Leonel Marcelino Pereira, 4208 - India  
CEP: 88230-000  
Canelinha/SC 
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