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A Fundação Cultural Ema Gordon
Klabin, ou Casa Museu Ema Klabin,
é uma instituição cultural sem fins
lucrativos, declarada de utilidade
pública, que tem a missão de construir,
em conjunto com um público
amplo e diverso, um ambiente de
experimentação, fruição e diálogo, em
consonância com questões relevantes
para a sociedade, por meio de ações
que preservam, divulgam e expandem
o legado representado pela coleção, a
residência e a memória de Ema Klabin.

A programação cultural decorre
da coleção e da personalidade da
colecionadora que, ao longo de sua
vida, teve uma significativa atuação nas
manifestações e instituições culturais
da cidade de São Paulo, especialmente
nas áreas de música e arte.
Desde 2018, a curadoria da casa
museu define temas que norteiam a
sua atuação cultural. Até o momento,
foram abordados: “Mulher e seus
saberes”, “Identidades Paulistanas” e
“Outras Narrativas”.

Em 2022, com o tema “Dicotomias”,
celebramos 15 anos de visitação
regular, ações de conservação e
pesquisa do acervo, visitas escolares,
cursos, palestras (muitas delas
realizadas por meio de parceria com
o Departamento de Arte da Unifesp),
apresentações musicais, intervenções
de arte contemporânea, exposições
temporárias, publicações e encontros
entre profissionais de museus.

A Casa Museu Ema Klabin

O Plano prevê a elaboração, o
desenvolvimento e a realização de
atividades culturais online da Casa
Museu, abrangendo a programação
das áreas de espetá-culos, cursos
e palestras, artes visuais e ação
educativa.

As atividades serão realizadas ao
longo do segundo semestre de 2022
e consolidam a atuação digital da
casa museu, que se impôs diante da
pandemia de covid-19, mas que vem
sendo encarada como frente de ação a
ser mantida e ampliada, tendo em vista
as novas possibilidades narrativas, o
alcance geográfico e o potencial para
formação de novos públicos trazidos
pelo digital.

Plano Anual de Atividades
Casa Museu Ema Klabin
Digital 2022

Estão previstas as seguintes
realizações

Exposição ReviraVolta (presencial e
online)
7 espetáculos musicais (presenciais,
com transmissão online ao vivo);
22 palestras/conversas com artistas,
pesquisadores e professores (online,
com intérprete de Libras)

Objetivos

4 cursos livres online

1 edição do programa Hóspede

Nova ação de realidade virtual ou jogo

Chamamento público para nova
edição do programa Jardim Imaginário
(presencial e online)

5 oficinas #MuseuEmFamília Virtual

Publicação do relatório anual de
atividades 2022 (impresso, digital e
audiovisual)

2 edições do programa Backdrop
Grafite

4 atividades #Férias na Casa Museu Narrativas da Coleção
Digitalização de 100 obras da Coleção
Ema Klabin seguindo os padrões de
preservação digital

Publicação do catálogo da exposição
ReviraVolta.

Abertura da exposição
sábado, 24 set 2022

ReviraVolta

Quando Ema Klabin construiu sua
casa, grande parte de sua coleção
já havia sido reunida, e a disposição
inicial das peças pelos diversos
ambientes da casa pouco se alterou ao
longo do tempo em que nela morou. Os
critérios para a ordenação das peças

nos diferentes ambientes da casa,
porém, não são exclusivos: partem
de tradições formadas ao longo da
história do colecionismo.

A exposição temporária ReviraVolta,
inserida no contexto da temática
anual “Dicotomias”, proporá uma
reorganização da disposição da
coleção nos ambientes da casa,
criando diálogos inéditos entre as
peças e possibilitando outras leituras
da própria coleção em sua totalidade
e percurso.

Programação gratuita
presencial e online

As apresentações musicais da Casa
Museu Ema Klabin abordam diversos
temas, formações e repertórios, em
consonância com o ecletismo que
marca a personalidade institucional.
No final de 2020, no contexto de
pandemia, foi realizada pela primeira
vez a transmissão de um espetáculo
ao vivo, gravado na casa museu, pelo

YouTube, por ocasião do lançamento
dos Cadernos da Casa Museu Ema
Klabin: Identidades Paulistanas, que
contou com um recital da pianista
Cecilia Moita e comentários do
violinista e regente Emmanuele Baldini.
Clique para assistir

Já passaram pelo palco da casa museu
diversos nomes da música, como
Toninho Ferragutti, Mawaca, Lenna
Bahule, João Taubkin, Nega Duda,
Guilherme Kafé, Orquestra Mundana
Refugi, Patrícia Bastos, entre outros
nomes.
Em 2021, todas as apresentações
musicais contaram com transmissão
ao vivo. A última delas, lançando

Espetáculos musicais

o terceiro volume dos Cadernos
da Casa Museu Ema Klabin 2020:
#CasaMuseuEmCasa, está acessível
neste link:
Clique para assistir
Parcerias com a Osesp e com o projeto
Mulheres na Música, do Instituto Arte
Plena, também deverão integrar a
programação online 2022.

Programação gratuita
online

Encontros. Transmissões de uma hora
a uma hora e meia de duração, em que
o público é convidado a conhecer mais
de perto figuras de atuação relevante
em alguma área do conhecimento.
A programação online de Encontros
em 2020 e 2021 se concentrou na
conversa com escritores, mediadas
pela pesquisadora Ana Beatriz
Demarchi Barel. Nomes como Milton
Hatoum, Luiz Ruffatto, Cristóvão Tezza
e José Eduardo Agualusa participaram
da programação recente.
Plataforma Zoom. 95 vagas

Palestras e cursos livres. São regidos
por um olhar duplo, que procura
acompanhar atentamente os temas e
debates presentes em diversas esferas
da sociedade, ao mesmo tempo
trazendo a público os temas afeitos à
coleção de arte, atuação e existência
da Casa Museu Ema Klabin. Graças
à parceria com o Departamento
de História da Arte da Unifesp, há
espaço para pesquisas relacionadas

à Coleção Ema Klabin. Dessa visão
sistêmica se origina a programação de
palestras, com propostas tão variadas
quanto “Artistas franceses e os ateliês
privados no Rio de Janeiro (18401884)”, com Elaine Dias, “A cor em
seus aspectos culturais e simbólicos”,
com Luciana Martha Silveira, “Pablo
Picasso e a Arte Africana na Coleção
Ema Klabin”, com Marcos Fabris e “O
massacre dos libertos - sobre raça
e república no Brasil”, com Matheus
Gato, ou os cursos “Introdução à
história da arte no Brasil pela Coleção

Cursos e palestras

Ema Klabin”, com Priscila Sacchettin, e
“Poéticas da restrição: Procedimentos
e estratégias para produção de
imagens em tempos de confinamento“,
com Inês Bonduki e Wladimir Fontes.
Palestras e cursos se estruturam em
sessões de duas horas, via plataforma
Zoom, podendo os cursos variar em
extensão de 8 a 16 horas-aula.

Links para palestras realizadas

A cor em seus aspectos culturais
e simbólicos, com Luciana Martha
Silveira
Clique para assistir

Arqueologia Urbana no Brasil e no
Mundo, com Cintia Gama e Camila
Souza
Clique para assistir

O massacre dos libertos: Sobre raça
e república no Brasil, com Matheus
Gato
Clique para assistir

Cursos e palestras

Programação gratuita
presencial e online

Além da exposição temporária,
prevemos como parte deste projeto
a realização do seguinte conjunto de
intervenções de arte contemporânea:
Jardim Imaginário. Com a curadoria
de Gilberto Mariotti, este programa
promove intervenções artísticas
temporárias no jardim da Fundação,
provocando um diálogo entre a arte
contemporânea e a Coleção Ema
Klabin, a casa e o jardim, projetado
por Burle Marx. Desde 2013, foram
realizadas instalações de João
Loureiro, Paulo Climachauska, Gisela
Motta e Leandro Lima e Marcius Galan.
A partir de 2021, a escolha do artista
passou a ser realizada por meio de
um chamamento público. A edição
prevista para o segundo semestre
de 2022 contará com um registro
audiovisual acessível online que
democratizará o acesso do público
à obra.

Artes visuais

Backdrop Grafite. Artistas do grafite
são convidados a pintar um painel
de 18 m2 no fundo de palco da
área de eventos, ao ar livre, criando
ambientações efêmeras e sempre
renovadas para o espaço externo da
casa. Desde 2014, artistas como Tché
Ruggi, Enivo, Jerry Batista, Alexandre
Lobot, Mag Magrela, Karina Toledo
(KOT), Felipe Arantes e Paulo Ito
participaram do programa. Ao final de
cada período de exposição, as obras
são desfeitas e não ficam armazenadas
na Casa Museu.
Pretende-se realizar duas ações deste
tipo em 2022.

Hóspede. A série convida artistas
a trazerem trabalhos de arte
contemporânea para que sejam
hospedados pela Casa Museu
Ema Klabin e possam conviver
proximamente com uma das obras
de seu acervo, acompanhadas por
um texto que propõe uma relação
entre o trabalho hospedado e a obra
anfitriã. Em 2020, foi realizada a
primeira edição online da série, com
a artista Flora Rebollo e o curador
ocupando o instagram da casa museu,
apresentando a obra “Ovo”, de 2017,
em relação com a obra “Rio de Janeiro”,
de Tarsila do Amaral, de 1923.
Para 2022,está prevista a realização de
mais uma edição online.

Programação gratuita
presencial e online

A programação de ações educativas
entende o museu como um espaço
de educação, onde as experiências
de aprendizado acontecem de
forma dinâmica, em contato com as
obras e os espaços, favorecendo a
desconstrução de visões cristalizadas
sobre formação cultural e gerando a
sensação de pertencimento ao espaço
cultural.

Educativo

O digital demonstrou sua
potencialidade para alcançar novos
públicos e desbravar novas formas de
interação, efetivando-se como linha
permanente de atuação.
As ações a serem realizadas no âmbito
deste Plano Anual se concentram nos
programas #MuseuEmFamília Virtual
e #Férias na Casa Museu - Narrativas
da Coleção.

O primeiro é um programa de oficinas
relacionadas à Coleção Ema Klabin
e temas tratados pela casa museu,
com atividades sensoriais e estéticas
voltadas para o público heterogêneo
de famílias, convidando-o a interagir
a partir da criação de um espaço de
convivência e fruição, estimulando
o compartilhamento e trocas
intergeracionais. Prevê-se a realização
de cinco oficinas, ministradas por
artistas e educadores convidados.

Já a programação de férias é proposta
para julho e agosto, procurando
promover vivências que criem
uma experiência ativa, lúdica e
artística por meio de vídeos com
contação de histórias que exploram
o vasto repertório dos mitos e contos
populares de caráter multicultural
selecionados a partir das obras da
Coleção Ema Klabin.

Links para atividades realizadas

Educativo

#MuseuEmFamília Virtual
Iluminuras, com Cláudia Gil
Clique para assistir

#Mitologias da Coleção
O Fio de Ariane
Clique para assistir

O orçamento do projeto soma
R$ 999.280,00 e foi habilitado pelo
mecanismo municipal de incentivo
à cultura (Pro-Mac) com selo de
100% de renúncia, o que permite ao
patrocinador abater a integralidade do
aporte feito ao projeto dos impostos
devidos, desde que não ultrapasse
20% do total de IPTU ou ISS devido.
Clique aqui para acessar o
manual do incentivador preparado
especialmente para a Casa Museu
Ema Klabin.

Como apoiar?

Inserção de logomarca

no catálogo da exposição
no relatório 2022
no site da Casa Museu
nas peças gráficas associadas ao projeto
nos vídeos resultantes do projeto

Inserção do nome do incentivador

nos releases para imprensa

Patrocínio máster
R$ 999.280,00

4 cessões do espaço da Casa Museu
10 exemplares de cada um dos impressos (catálogo e relatório)
5 visitas mediadas com o curador da Casa Museu
10 visitas mediadas com educador para até 20 pessoas
5 oficinas exclusivas
5 palestras in company
reserva de 10% dos lugares disponíveis nos eventos presenciais
* contrapartidas e benefícios a serem oferecidos proporcionalmente ao aporte.

Contrapartidas e benefícios

Newsletter

de 2 a 5 disparos mensais
de 15.613 contatos ativos

Instagram

10 mil seguidores
14.414 engajamento
(curtidas + comentários + salvo)

YouTube

1.416 inscritos
22.780 visualizações

Facebook

16.618 curtidas
18.067 seguidores
271,9 mil pessoas alcançadas
11,2 mil interações

Twitter

6.655 seguidores
50.200 impressões

Site

55.365 usuarios
358.125 visualizações
média de tempo de navegação 02:18
taxa de rejeição 11,8%

Alcance digital

Fernanda Paiva Guimarães
Superintendente
fernanda.guimaraes@emaklabin.org.br
Casa Museu Ema Klabin
emaklabin.org.br

Contato

Legendas das imagens

Jardim da Casa
Museu Ema Klabin
e detalhe da obra
Estrutura Exposta,
de Marcia Pastore,
selecionada pelo
edital Jardim
Imaginário 2021. Foto:
Marcelo Arruda.

Apresentação do
grupo ACATUM,
setembro de 2021.
Foto: (verificar crédito)

Detalhe da cobertura
para transmissão ao
vivo do espetáculo
“Sarabanda” com Arthur e Lívia Nestrovski,
outubro de 2021. Foto:
Clakeithy.

Autoria desconhecida. Figura de dançarina. Tailândia, séc. XX.
Madeira entalhada,
17,1 x 5,3 x 4,3 cm

Grupo Cultural
Obamba. Figura de
relicário. Gabão,
séc. XX. Madeira
entalhada e metais
em lâmina, 47,5 x 25,5
x 6,4 cm

Atribuído a Eugene
von Blaas. Retrato
feminino. Itália,
séc. XIX. Óleo sobre
madeira, 20,5 x
13,0 cm

Kauê Fidelis produzindo o fundo de palco da série Backdrop
Grafite, dezembro de
2021. Foto: Clakeithy.

Autoria desconhecida. Lenda Etíope. Etiópia, séc. XX. Guache
sobre papel, 21,2 x
22,0 cm

Autoria
desconhecida.
Oratório-relicário.
França, séc. XV. Metal,
esmalte e pedraria,
29,4 x 21,5 x 8,5 cm

Autoria desconhecida. Músico e dançarino. Japão, séc. XIX.
Tinta sobre seda colada em cartão, 26,2 x
23,1 cm

Oficina “Criação de
Roupas Não-Binárias”
com Hellena Kuasne,
setembro de 2021.
Foto: Educativo da
Casa Museu Ema Klabin.

Autoria desconhecida. Ave mítica. Java,
Indonésia, séc. XIII.
Bronze, 27,5 x 10 x
41,5 cm

Apresentação dos
Alunos de Cordas da
Academia da Osesp
na Casa Museu Ema
Klabin, outubro de
2021. Foto: Millena
Nascimento.

Espetáculo “Trilhas
Musicais de Moacir
Santos” com o Ágar
Ágar Trio, agosto de
2021. Foto: (verificar
crédito)

Jean-Baptiste Greuze.
Ariadne. Paris, França,
séc. XVIII. Óleo sobre
tela, 51,0 x 41,0 cm

Autoria desconhecida. Figura de anjo. Itália, séc. XVIII. Madeira
entalhada, 117,0 x
75,0 x 40,0 cm

