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100 BORBOLETAS ACOMPANHARAM PEDRO E TETYANA NUMA VISITA AO MUSEU
 

URL: http://informacao.canalsuperior.pt/noticia/20259

 
Os dois estudantes da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa transformaram a tese de
mestrado num catálogo científico. O projeto  Cem Traças  reúne ilustrações de uma centena de
borboletas noturnas.
 
 Pedro Araújo e Tetyana Chkyrya, unidos pela tese de mestrado, passaram horas dentro do Museu de
História Natural e da Ciência, em Lisboa, e fizeram-se acompanhar de mais de uma centena de
borboletas noturnas. O motivo? Retratar o feitio das pequenas traças no papel e, se possível,  trazer à
vida  elementos já em falta no universo físico.
 
 O projeto Cem Traças  reúne 100 ilustrações científicas de borboletas noturnas, que integram a
coleção entomológica do Museu de História Natural e da Ciência, e nasce a partir da tese de mestrado
dos dois estudantes da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL).
 
  Decidimos tornar o projeto em algo mais (...). Em vez de ser um trabalho sem futuro, que acaba
quando termina a parte académica, possa ser um instrumento de educação e que sirva para gerações
futuras , explicam Pedro e Tetyana, que estão a cursar o mestrado em Desenho da FBAUL, ao Canal
Superior.
 
 Os dois jovens não se conheciam  muito bem  e nem a sua técnica de desenho era  muito coerente .
Foi Filipe Lopes, bolseiro no museu, e curador da coleção de insetos, quem lhes  abriu o mundo das
borboletas noturnas .
 
  Ao saber que queríamos ilustrar borboletas diurnas, [o Filipe] decidiu antes mostrar-nos uma caixa
da espécie Euchloron megaera, o que nos fez aproximar pela variedade e beleza das traças , contam
os estudantes.
 
 Foi preciso mais de um ano até à criação do livro de ilustração. Pedro e Tetyana escolheram as
espécies a ilustrar e, em seguida, fotografaram as borboletas com o  melhor estado de conservação .
 
  A partir das fotografias, investigamos o nome científico [das traças] para poder procurar referências
que auxiliam a reconstrução do exemplar na ilustração. Porque bastantes borboletas estão degradadas
de alguma forma , afirmam Pedro e Tetyana, que juntamente com Filipe Lopes, estão a levar a cabo
umacampanha de crowdfundingaté a próxima segunda-feira, dia 16.
 
 O livro  Cem Traças  vai ser lançado até ao final do ano e poderá ser adquirido na loja do Museu de
História Natural e da Ciência.
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