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De onde viemos e para 
onde apontamos

Isabela Souza
Diretora do Observatório 
de Favelas
Jean Carlos Azuos
Coordenador do Programa 
Educativo do Galpão Bela Maré

Em 2019, em parceria com a 
Automatica e a Escola de Artes 
Visuais do Parque Lage (EAV), 
e patrocínio da Amil, via Lei 
Municipal de Incentivo à Cultura, o 
Observatório de Favelas inaugurou 
no Galpão Bela Maré um projeto 
gestado há muito: a Escola Livre 
de Artes — Elã.

No Dicionário:

elã
e·lã
sm

1 Movimento impetuoso; 
arroubo, força, impulso: Estavam 
imbuídos de um elã revolucionário.
2 Entusiasmo criador; 
aptidão, inspiração, talento: Um 
desempenho de grande elã e 
sofi sticação.
3 Vigor de ânimo; energia, 
entusiasmo, vivacidade: Fala em 
público com muito elã.

A Elã conforma em sua estrutura 
metodologias transformadoras 
com base na autonomia e propõe 
ao mundo, com entusiasmo e 
vivacidade, chances outras da 
formação artística ser pautada 
e produzida, por e a partir de 
outras centralidades corpóreas, 
subjetivas e territoriais.

Desde inaugurado, o Bela Maré 
dedica-se à processos artístico-
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pedagógicos a partir da arte 
contemporânea e vem marcando 
o Rio metropolitano a partir 
de movimentos que buscam 
contribuir com a democratização 
e difusão de expressões 
artísticas, que nos situam nos 
tempos sociais e políticos a 
partir da Maré.

A Escola surge, então, do 
desejo de consolidar um 
espaço de criação e refl exão 
no campo estético e político, 
e de fomento à produção 
artística na contemporaneidade, 
estabelecendo interlocuções, 
e propondo aberturas a jovens 
artistas das regiões periféricas 
da metrópole do Rio de Janeiro. 
Este feito conduz o nosso 
trabalho de forma visceral 
conectado com o desafi o da 
arte ser meio de visibilizar 
sujeitas/os, territórios e questões 
periféricas e também vislumbrar 
estrategicamente a produção 
de conhecimento, novas 
epistemologias e outros modos 
de fazer.

A partir de onde olhamos, 
consideramos que a Elã 
contribuiu efetivamente com a 
tarefa de repensar, reimaginar, 
renarrar a(s) cidade(s), seus/
sujeitos/as e seus conceitos, 
apontando para pluralidades 
que nos identifi cam com a 

diversidade de que somos de fato 
compostos/as, na reafi rmação de 
subjetividades próprias, teorias 
de si e outras heranças.

Neste sentido, a escola,  
encerrando o ciclo de sua 
primeira turma, já  expressa 
amplamente  seus sentidos, 
mobilizando muitos 
desdobramentos no campo das 
artes, que borram fronteiras, 
descentralizam vozes, conceitos 
e criam outras cartografi as, 
desenhando e infi ltrando na 
arquitetura do Galpão Bela Maré 
– entre movimentos, nuances e 
fi ssuras – um espaço de
formação enviesado 
por afeto, democracia, 
acessibilidade e inclusão, 
impulsionado, de modo 
eloquente, pelas culturas 
dissidentes, suas incidências e 
efeitos.

Este catálogo é, portanto, mais 
uma materialização dos potentes 
e inventivos  encontros  da 
primeira turma da Elã, a nossa 
Escola Livre de Artes,  que se 
pretende essencialmente à 
construção de novas perspectivas 
para o ensino da arte no Brasil, 
suas concepções e práticas por 
entre acordos e dissemelhanças.

Vida longa à Elã e aos 
encontros que nela surgiram!



ELÃ, Escola Livre de Artes

Luiza Mello
Marisa S. Mello
Automatica

A Elã se insere no contexto 
do Galpão Bela Maré como 
uma conquista, uma vez que 
sempre houve a intenção, 
desde sua fundação em 
2011, de constituir um eixo 
de formação voltado para 
os moradores das favelas 
e regiões periféricas do 
Rio de Janeiro. O programa 
educativo já realiza um 
importante trabalho 
junto às escolas e aos 
frequentadores do Bela. A 
Escola foi um passo além, 
que seguiu as formulações 
e ações desenvolvidas 
pela equipe, sempre atenta 
tanto às diferentes poéticas, 
localizações na cidade, 
quanto a corpos, cores e 
desejos.

O primeiro ano é sempre 
desafi ador e momento de 
experimentar, errar, entender 
como constituir um espaço 
de formação.

Os objetivos iniciais da Elã 
podem ser lidos também 
como princípios, e articulam 
questões específi cas à 
primeira turma a concepções 
mais gerais. Realizar um 
ciclo formativo em artes, com 
a parceria entre o Galpão 
Bela Maré/Observatório de 
Favelas, a Escola de Artes 
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Visuais do Parque Lage e 
a produtora Automatica, a 
partir da Escola Livre de Artes 
relaciona-se diretamente 
com o objetivo de contemplar 
um grupo que seja diverso 
no que se refere tanto à 
localização na cidade, quanto 
às poéticas, trajetórias, 
orientações sexuais, gêneros 
etc. O nome que a gente dá 
às coisas se alinha com o 
objetivo de criar novos nomes 
para as coisas; e ao mesmo 
tempo aponta para uma 
concepção ampliada e plural 
de arte, a desierarquização de 
conceitos e metodologias.

A partir dos encontros 
e do trabalho em grupo, 
provocamos e promovemos 
o deslocamento das pessoas 
na cidade. Ao trabalharmos 
enquanto coletividade 
em busca de ferramentas 
teóricas e técnicas para 
a construção de projetos 
artísticos, colaboramos para 
o processo de formação de 
uma rede entre xs artistas.

Ao realizar uma mostra 
de arte com trabalhos 
desenvolvidos pelxs 
artistas durante o processo, 
procuramos dar visibilidade 
aos processos, trajetórias e 
trabalhos produzidos por elxs.

Promover o encontro de 
experiências estéticas como 
parte da vida social que 
acontece nos diferentes 
territórios da cidade, através 
de um projeto gratuito e 
aberto ao público, reforça 
a presença do Galpão Bela 
Maré na cidade, e o território 
da Maré como lugar de 
referência no debate e 
articulação das práticas 
artísticas com as pautas 
políticas contemporâneas.

Gostaríamos aqui de pensar a 
Elã sob três pontos de vista: a 
formação em si, xs artistas 
e a exposição, não como 
um resultado, mas como 
parte de um processo, que 
continua repercutindo.

“O nome que a gente dá as 
coisas” foi o título da primeira 
edição da Escola, com 25 
artistas defi nidxs a partir 
de uma chamada pública 
que obteve mais de 150 
inscrições e se desdobrou 
em cinco eixos de conversas: 
deslocamentos, conceitos, 
materialidades, corpos e 
agenciamentos. Cada eixo 
teve um convidado, que 
realizou dois encontros com 
a turma.



Sinteticamente, o sentido 
desse título está nos 
diferentes signifi cados e 
implicações dos conceitos 
acima nas vidas e 
poéticas das pessoas aqui 
implicadas, como eles são 
usados e como podem 
ser ressignifi cados ou 
subvertidos. A história dos 
conceitos e o pensamento 
crítico sobre eles contribuem 
para revelar os embates do 
campo artístico-cultural e 
sua relação com os outros 
campos, como o político e 
o econômico. De um modo 
geral, apontou-se para o 
esgarçamento e a ampliação 
dos conceitos.

A formação – eixo 
fundamental de um espaço 
de arte contemporânea – 
considera que há algo a ser 
acrescentado no encontro 
entre o convidado a iniciar a 
conversa e xs artistas. Mais 
do que um relacionamento 
de dependência, o 
que emerge é um 
relacionamento de respeito 
e compreensão mútua, 
em que os participantes 
veem os educadores e 
artistas convidadxs como 
catalisadorxs e colaboradorxs 
junto ao processo criativo, 
com diversas possibilidades 

de desdobramentos e 
articulações.
A Automatica foi responsável 
por conversar sobre o 
eixo agenciamentos. No 
dicionário, agenciamento 
signifi ca, por um lado, 
trabalhar com dedicação 
para alcançar um objetivo; 
e, por outro, atuar como 
intermediário ou agente de 
algo. Procuramos, então, 
identifi car os agenciamentos 
que atravessam as trajetórias 
dxs artistas presentes; 
visualizamos portfólios 
e revisamos crítica e 
coletivamente o material de 
cada um dxs presentes.

No segundo encontro, 
a partir de nossa 
experiência com a mostra 
Travessias, apresentamos 
o processo de elaboração, 
planejamento, produção 
e montagem de uma 
exposição coletiva de artes 
visuais contemporâneas; e 
pensamos nas principais 
questões da exposição.

Além dos encontros 
regulares, foram realizadas 
conversas sobre temas 
específi cos, abertas a quem 
quisesse participar. Através 
da Escola, procuramos 
aprofundar questões teóricas, 
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investigar coletivamente 
aspectos relacionados a 
arte, imagem, representação 
e estudos culturais, aliados 
com as pautas políticas, 
sociais e ambientais de 
nosso tempo. Procuramos 
obras e proposições de viés 
experimental, convidamos 
artistas para dialogar sobre 
seus processos, articulando 
e construindo sentidos 
renovados para os objetos 
e situações aos quais elxs 
mesmo se dedicam.

Concomitante ao processo 
formativo, cada artista 
formulou proposições que 
foram exibidas em uma 
mostra coletiva realizada em 
2019, que reuniu trabalhos 
alinhados com a problemática 
do nome que a gente dá às 
coisas. Confi gurou-se como 
um conjunto articulado de 
práticas discursivas, formas 
distintas de manifestação 
da arte em situações 
de disputa e confl ito na 
contemporaneidade, 
desafi ando os modos 
já estabelecidos de 
entendimento do mundo.

A partir da proposição do 
crítico Moacir dos Anjos, 
gostaríamos de enfatizar 
que as diferenças entre a 

produção de um território e 
a de outros não se devem a 
questões ontológicas. Não 
cabe, num ambiente cada 
vez mais interconectado, 
a tentativa de naturalizar 
criações artísticas. Na 
produção contemporânea, 
o local se impõe por meio 
dos modos singulares com 
que xs artistas articulam 
os elementos que trazem 
as marcas da história e da 
formação de um lugar e os 
elementos que expõem, 
criticamente, a natureza 
contingente daquele lugar. 
O que confere distinção à 
produção de um lugar 
em relação a outro é o 
ponto de vista de onde são 
feitas essas articulações, é o 
contexto (histórico, político, 
cultural) a partir do qual essas 
aproximações são tecidas. 
Existem formas específi cas 
dessa política da arte se 
expressar, que são resultado 
do processo de cada artista. 
Na contemporaneidade, 
convivem movimentos 
contrários, mas articulados, 
de homogeneização e de 
afi rmação de diferenças. 
Resta-nos atuar praticamente 
e servindo a uma arte menor, 
defi nida nos termos do autor 
pelo conjunto de movimentos 
contra-hegemônicos 



que constantemente 
reiteram a ideia de que o 
local não é lugar somente 
de subjugação, mas de 
confronto e insubordinação.

Longe de querer construir 
posições defi nitivas em torno 
do debate, apresentamos 
algumas das questões que 
envolvem a Elã. A atividade 
de formação deve buscar 
relacionar projetos éticos 
e estéticos incorporando 
níveis complexos, múltiplos 
e entrelaçados de cuidado e 
cumplicidade com artistas, 
públicos, pesquisadores 
e contextos, com especial 
atenção às relações 
entre arte e sociedade, 
arte e saúde, arte e vida. 
Nas relações entre arte 
e educação, a partir das 
refl exões do Instituto Mesa, 
gostaríamos de destacar o 
conceito de “admirar”, de 
Paulo Freire. A leitura e o 
aprendizado do mundo se 
dão a partir de “momentos 
contínuos”. No âmbito da arte 
contemporânea, isso implica 
partir do estranhamento 
para a identifi cação e 
construção de signifi cados 
ligados à experiência das 
pessoas. A arte educa por 
meios singulares, abrindo 
fi ssuras no entendimento 

convencional do mundo. Por 
meio do desaprendizado de 
algo que até então estava 
estabelecido, faz-se a roda 
girar, e o aprendizado de uma 
partilha mais alargada do 
sensível se faz presente.

Gostaríamos também de 
destacar os obstáculos 
e impasses propositivos 
que enfrentam xs artistas 
contemporânexs em relação 
aos limites orçamentários, 
as condições de existência, 
acesso a materiais, espaço 
para produzir etc.; afi nal, 
não se pode achar que 
resolvemos qualquer coisa.

Por fi m, não poderíamos 
deixar de agradecer ao 
Observatório de Favelas e à 
equipe do Galpão Bela Maré 
pela longa e sólida parceria; 
ao Parque Lage e a presença 
da Gleyce Heitor; aos 
patrocinadores e apoiadores; 
e aos participantes, pela 
oportunidade de estar em 
contato com tantas pessoas 
e poéticas extraordinárias, 
entre artistas e profi ssionais 
envolvidxs com essa 
experimentação coletiva. 
Vida longa aos encontros 
e ao fazer junto que a Elã 
proporciona! A continuidade 
da Escola, tanto com novas 
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turmas, quanto fomentando 
a rede criada de artistas e 
equipe, desde a primeira 
edição, é fundamental para o 
amadurecimento do projeto 
e para a refl exão crítica 
constante sobre o mesmo. 
Os desafi os são muitos, mas 
achamos que, como primeira 
edição, os ganhos também 
foram surpreendentes.



Dois tempos e um problema

Ulisses Carrilho
Curador de Ensino e 
Programas Públicos
Escola de Artes Visuais 
do Parque Lage

A Escola de Artes Visuais do 
Parque Lage foi fundada em 
1975, pelo artista Rubens 
Gerchman, durante o regime 
militar brasileiro. Na segunda 
metade da década de 1970, 
reuniram-se nesse ambiente 
transdisciplinar intelectuais 
como Hélio Eichbauer, Lina 
Bo Bardi, Mario Pedrosa, Alair 
Gomes, Celeida Tostes, Dionísio 
del Santo, Lélia Gonzalez, Paulo 
Herkenhoff , Lygia Pape, entre 
outros. Coube à professora Lélia 
Gonzalez gestar e realizar ali 
o primeiro curso institucional 
que abordava a Cultura Negra 
no Brasil, fato repetidamente 
excluído da “biografi a” da 
escola. As ofi cinas oferecidas 
ao público defi niram a escola 
como um dos ambientes 
mais estimulantes da cidade, 
marcado sobretudo pela 
liberdade de expressão que 
desafi ava o academicismo e a 
censura imposta pelo regime 
militar. Firmava-se um “Espaço 
de Emergência, Espaço de 
Resistência”.

Este momento de resistência 
na Zona Sul do Rio de Janeiro 
era concomitante a um período 
de grandes transformações 
na estrutura urbana, como a 
urbanização da população, 
inchaço das periferias, 
redesenho de vias em benefício 
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dos automóveis, novos fl uxos de 
informação, criação e abandono 
de áreas centrais – tais fatos 
marcam profundamente o 
apartheid social que vive até 
hoje a cidade do Rio de Janeiro. 
A Avenida Brasil e as horas 
de locomoção no transporte 
público são, talvez, sua marca 
mais cotidiana, uma artéria que 
corta a cidade: 

“Ver e pensar a diversidade de invenções 
nas construções populares verticais, 
horizontais e em espaços alagados me 
fascinam. As questões menos elaboradas 
e menos técnicas serão sempre as mais 
ricas; é o broto, o início do processo 
criativo, que não necessariamente nos leva 
à perfeição das formas ou a um outro fi m. 
O fi m não me interessa, mas o caminho 
percorrido, a criação em suas diferentes 
formas e manifestações, o invisível que nos 
transforma. A Favela da Maré, para mim, é 
o fazer espontâneo de duração improvável. 
O sentido espacial desse aglomerado 
habitacional é absolutamente inusitado e 
precisa ser explorado. Levei muitos alunos da 
arquitetura da USU (Faculdade Santa Úrsula), 
à Favela da Maré, tendo consciência  de estar 
desbravando um terreno virgem. Levar esses 
jovens a um lugar que jamais pisariam de 
outra forma era também um desafi o”.

Lygia Pape
Favela da Maré ou o Milagre 
das Palafi tas, 1972



Lygia Pape, futura professora 
da EAV Parque Lage, então 
no curso de Arquitetura na 
Universidade Santa Úrsula, 
relatou suas aulas de “Plástica” 
na universidade como 
visitas ao centro da cidade e, 
sobretudo, à Favela da Maré, 
onde apontava aos alunos a 
riqueza das “invenções do 
espaço arquitetônico”. Tal 
ponto de vista, que reafi rma de 
maneira segura a geografi a que 
assinala um “eu” e um “outro”, 
precisa ser urgentemente 
atualizado. Um “eu” criador, 
inventivo, solidário, generoso 
e um “outro” rudimentar, 
primitivo ou ingênuo, também 
inventivo. Muito embora os 
experimentos e incursões de 
artistas como Hélio Oiticica 
e Lygia Pape assinalem, num 
âmbito internacional, um desejo 
pelo rudimentar, por expressões 
que estavam à margem ou 
excluídas do âmbito cultural, 
cerca de quatro décadas depois 
tais estratégias precisam ser 
revisitadas, atualizadas.

O período de criação da EAV 
Parque Lage na história cultural 
do país é marcado por corpos 
desaparecidos, exilados, 
torturados e censurados. Em 
2020, 56 anos após o golpe 
civil-militar, repudiamos todo 
e qualquer posicionamento a 

favor das práticas de tortura, 
dos crimes contra os direitos 
humanos ou contra o livre 
direito de criação, expressão 
e manifestação. Os desafi os 
se atualizam: Quem mandou 
matar Marielle Franco? Mulher 
preta, lésbica e cria da Maré, 
o assassinato de Marielle 
Franco, um crime político, é 
o mais pesado fardo que a 
falsa democracia brasileira 
carrega em suas costas. Não 
caberia à instituição, apesar 
de sua história de resistência, 
não aprender com a Escola 
que colaborava, em parceria 
institucional. É urgente 
imaginar que cada espaço, em 
suas singularidades, guarda 
a informação, a sabedoria, o 
conhecimento, as imagens, as 
narrativas, os discursos da sua 
própria gente. Como imaginar 
uma Escola que objetiva 
interagir com uma comunidade 
sem ter a sensibilidade de 
aprender com ela?

A Elã — Escola Livre de 
Artes carrega consigo, com 
seus organizadores, com 
seus públicos, com seus 
colaboradores, com os 
visitantes de suas exposições 
e, sobretudo, na poética 
dos artistas que reúne a 
possibilidade de deformar o 
sistema da arte tal qual ele é. 
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Investir na formação de artistas 
com um léxico sensível às suas 
vidas e demandas é sobretudo 
compreender que o papel 
da Escola não inclui apenas 
o verbo “ensinar”. É preciso 
que escolas aprendam com a 
insubordinação de seus alunos. 
Quiçá assim, num exercício 
radical de ruptura com o sistema 
de privilégios, consigamos 
aprender com a desobediência 
de todas as zonas da cidade, 
num “fazer espontâneo 
de duração improvável”. 
Que todos os territórios, 
indiscriminadamente, possam 
dar seus nomes às coisas. Não 
somos “inusitados”, estamos 
cansados de ser “explorados”.



Arte e política como 
exercício de escolhas

Natália Nichols
Avaliação pedagógica

No campo da arte o fazer 
político é inevitável. Sobre isso 
não temos escolha. Mas, o fazer 
político, tal qual o fazer artístico, 
em si, não carregam consigo 
a propriedade intrínseca de 
transformação da realidade. 
Para tal é preciso fazer escolhas. 
A Elã é uma formação de artistas 
que exercita e experimenta as 
responsabilidades políticas 
de cada escolha, seja na 
própria estrutura pedagógica 
da Escola que assume seu 
desejo de mudança, seja na 
orientação dos artistas para a 
conscientização do impacto de 
seus gestos e sua presença.

Munida de uma análise 
crítica de seu tempo, a partir 
da observação do circuito 
artístico, seus agentes e suas 
recorrências, esta experiência 
educativa partiu da potência 
do encontro de seu território 
com os sujeitos diversos 
que integram a Escola. Foi o 
atravessamento destes corpos e 
suas histórias, que transbordam 
as narrativas hegemônicas 
da arte e da cultura, situados 
neste local, que nos convoca à 
permanente descentralização 
de nosso pensamento e nossas 
referências, que promoveu a 
formação dos 25 artistas, da 
Escola e de seus educadores.
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A prática de nomear as coisas 
do mundo foi o disparador para 
o  exercício crítico de tomar pé 
das disputas conceituais que 
rodeiam o campo da arte e da 
cultura, ora esgarçando espaços 
e defi nições estabelecidas, ora 
inaugurando frentes e posturas 
próprias, ora fortalecendo 
ações e concepções 
invisibilizadas,  sempre com 
atenção inegociável para a 
mudança. A soma das trajetórias 
e práticas artísticas de cada 
participante às experiências, 
estratégias e referências 
compartilhadas nas aulas pelos 
educadores construíram nesta 
breve experiência uma rede 
de enfrentamento aos velhos 
valores estabelecidos que já não 
contemplam as produções de 
sentido deste coletivo formado 
pela Escola.

A construção minuciosa 
do comum por meio de 
metodologias e debates 
inclusivos com escuta ativa 
e profunda valorização dos 
sujeitos impulsionou na turma 
a crença no nós e no novo. A 
Elã é uma escola ciente que 
a arte é feita por pessoas e 
para pessoas, e se o desejo é 
de disrupção desta realidade 
que insiste em excluir estes 
corpos, é o investimento 
nestes sujeitos como 

agentes protagonistas desta 
transformação que apontará um 
outro possível. Vida longa à Elã!



VÍDEO DO PROJETO
https://www.youtube.com/watch?v=1Ckod_5cwek





A exposição — O nome 
que a gente dá às coisas
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O Galpão Bela Maré apresenta 
como eixo de atuação o objetivo 
de consolidar um espaço 
dialógico para a formação, 
difusão e fruição das artes em 
diversas linguagens, sobretudo 
as artes visuais, aliadas aos 
pensamentos e ações da política 
e do território, buscando assim 
fundamentar o entendimento 
dessas expressões como 
potência para reinvenções do 
viver, além de ferramentas para 
efetivação dos direitos plenos da 
democracia.

Concebida na perspectiva 
de um experimento artístico-
pedagógico, a ELÃ — Escola 
Livre de Artes, através do edital 
endereçado a jovens artistas 
com pesquisas em linguagens e 
suportes variados, considerando 
a diversidade de gênero, 
étnico-racial, de sexualidade 
e de território, propôs refl etir 
sobre um molde discursivo de 
formação acerca dos termos e 
práticas que defi nem os modos 
de pensar e fazer na arte em 
concepções ampliadas.

A exposição coletiva O nome 
que a gente dá às coisas 
confi gura um desdobramento 
do processo de formação, 
e está inserida no contexto 
da programação anual Bela 
Verão, que desde 2018 abre 

convocatórias para artistas 
territorialmente localizados em 
periferias e espaços populares. 
Estabelecendo para a cena 
das artes visuais políticas da 
presença e engajamentos 
estéticos.

As descobertas visuais d_s 
artistas ativadas nesse tempo-
espaço investigam os sentidos 
produzidos por palavras 
que nomeiam as ações e 
processos artísticos como 
escola, artes visuais, artista, 
obra de arte, exposição e outras 
possibilidades, em especial os 
atravessamentos singulares 
vivenciados por est_s 
no que diz respeito aos 
seus percursos, corpos, 
materialidades, conceitos e 
agenciamentos.

O espaço expositivo incorporou 
e sobrepôs pulsões e vozes 
dess_s corp_s em poéticas 
que elucidam estratégias e 
táticas visuais no que tange ao 
material e ao imaterial, entre 
visualidades e subjetividades 
frente às armadilhas e 
desafi os do ser-estar artista na 
contemporaneidade.

É sobre isso.
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Arcasi Lopes Anderson Barreto
Aya Ibeji

Beatriz Brito

Guilhermina Augusti

Lucas Assumpção

Ramon SIlva

Lucas Ururah

Talita Nascimento

Manaíra Carneiro

Thiago Saraiva

Irmãs Brasil



Agrade Camíz 
Namoradeira, 2019
Instalação de grades de ferro sobre fotografi a
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Agrade Camíz, 1988

Agrade Camíz iniciou sua relação com as atividades criativas 
escrevendo, como forma de se auto conhecer e de criar
novas realidades.

A partir de 2012 passou a desenvolver graffi  tis, criando painéis e 
personagens. Artista multimídia,  articula em seu atual trabalho 
a estética da arquitetura popular carioca mesclando questões 
relacionadas com a sexualidade, a beleza e a opressão feminina. 
Incorpora em muitos trabalhos grades, que remetem às imposições 
e padronizações do comportamento. Explora a grafi a da palavra 
grade; a grade, agrade, agradar e a partir da ambiguidade dos 
sentidos de agradar e de limitar, a artista questiona, em variadas 
direções, as imposições comportamentais criadas pelos meios 
sociais, que limitam possibilidades de existir. A escolha do preto 
e do branco sempre esteve no escopo da construção do trabalho 
de Camila. As cores vêm sendo acrescentadas com o tempo,  
através do encontro com outros olhares artísticos e com as 
experiências vivenciadas pela artista.

Participou, em 2019, da exposição Poética entre mulheres, e 
a partir dessa experiência passou a explorar novos suportes e 
materiais, como metal, espelho e vidro. Atualmente (15 de janeiro 
à 30 de abril de 2020) está no SESC Ramos, com a exposição 
individual: Habitacional, onde através de pinturas e esculturas em 
metal, aborda questões relacionadas a habitação. Pelo recorte dos 
conjuntos habitacionais, pesquisa a cultura e a arquitetura desses 
locais; fazendo um paralelo com a construção arquitetônica e a 
construção social.  Agrade cresceu no conjunto habitacional IAPC, 
localizado a margem do morro do Jacaré na Zona Norte carioca.



Alex Reis 
A palavra como deidade, 2019 
Fotografi a
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Alex Reis, 1993

Nascido em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, é bacharel em 
Comunicação Social pela UFRJ (2018) e estudante de Artes Visuais. 
Atua como artista, fotógrafo e cineasta.

Utiliza o conceito de escrevivência, compreendendo que a 
visualidade também forma uma narrativa. A fotografi a atua 
como suporte para a criação de narrativas visuais e busca, ao 
colar poeticamente elementos pessoais e coletivos, produzir 
atravessamentos entre o universo íntimo e a perspectiva estrutural. 
O retrato e o autorretrato atuam como disparadores das pesquisas 
que realiza.

Expressa no trabalho sua visão ética e estética da vida, da 
memória e do cotidiano, de forma a prover e alimentar princípios 
educacionais mais complexos e de natureza transdisciplinar. É 
particularmente interessado na ideia de reinvenção de imaginários, 
relacionando o corpo e a voz do homem gay negro.

Seus trabalhos mais recentes vêm resultando em imagens 
e colagens, processos experimentais e percursos de recortes do 
tempo, resgate de um passado e afi rmação das referências das 
tradições afro-brasileiras no presente.



Anderson Barreto 
A queda da cabaça do segredo, 2019
Instalação
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Anderson Barreto, 1987

Anderson Barreto é um artista multilinguagem que atua como ator,
performer, contador de histórias e educador.

Nasceu no Morro da Providência e cresceu na cidade de São 
Gonçalo. Formou-se em Arte Dramática pela escola de Teatro 
Martins Penna (2011) e em Letras pela UNESA (2012). Cursou pós-
graduação na UFF, especializando-se em literatura infantojuvenil.

Em seu trabalho, estabelece interseções entre arte, cura e 
ancestralidade, criando ambientes de refl exão, escuta, afetividade 
e cuidado, onde os corpos são convidados a estabelecer relações 
com os espaços e as obras. Desenvolve ações artístico-educativas 
em diversas zonas da cidade, estado e país, entendendo que a rua, 
as cidades, aldeias e povoados são os maiores centros culturais que 
podem existir.

Sua atual pesquisa se relaciona com a história e a energia 
de Ossain, orixá da folha. Atuou em diversos espetáculos, 
performances, intervenções urbanas e contações de histórias. 
Foi arte-educador em museus e centros culturais, tais como CCBB 
Rio de Janeiro, Museu do Meio Ambiente e Bienal de São Paulo. 
Em 2019, participou da residência artística em Terra Una (MG), que 
resultou na exposição Arte e Magia, realizada na Casa Taura, em 
Santa Teresa.



Andressa Núbia
Série Visual Proteção, 2019
Fotografi a
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Andressa Núbia, 1998

Andressa Núbia é uma artista multidisciplinar que vem pensando 
interação entre a arte e a tecnologia em seus trabalhos para criar 
novas pluralidades de mundos. Sua prática interdisciplinar inclui 
fotografi a, cinema, concepção de adereços, estêncil, colagem, arte 
digital, 3D, instalação, projeção mapeada, VJ e realidade virtual.

Fez Fotografi a na Escola de Cinema Olhares da Maré; estudou 
Publicidade Afi rmativa Audiovisual no Observatório de Favelas; fez 
cursos na Spectaculu e no Senac; Intervenção Urbana na Oi Kabum! 
e diversos outros cursos de formação na área artístico-cultural e 
tecnológica.

A artista explora questões relacionadas com a espiritualidade, 
sistemas de conhecimentos afro-diaspóricos, periferismo estético 
e afrofuturismo. Processa seus sonhos como médium e expõe 
questões sobre lembrança ancestral a partir de suas obras.

Em 2019, idealizou e interveio nas ruas com a instalação Iroko 
afrofuturista, um portal de reconexão entre a materialidade 
cotidiana e a dimensão sagrada que remixa gambiologia, artes 
visuais e video mapping. Participou da mostra Afrofuturista Future 
Focus, com o trabalho Yalodé mulheres geradoras do mundo, 
que passou entre 2018 e 2019 por lugares como Seattle, África 
do Sul, Acra, Cidade do Cabo, Nairóbi e Gana. Fez parte de outras 
exposições como Ocupação Maré Brasil (2017), A Rua por Elas – 
Conexidades (2018), Noite – Trovoa (2019), Moda de Resistência – 
Veste Rio (2018), Awá Nagô (2018) e, em 2019, participou do Festival 
Sesc de Juventude, Margem, no Sesc Madureira, com a série visual 
Proteção, e ainda da 1ª Bienal Black Brazil Art. É curadora de novas 
tecnologias do Gato Mídia no Complexo do Alemão.



Arcasi 
Isso não é um consolo, 2019 
Instalação 

Arcasi 
O Estado está presente, 2019 
Instalação
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Arcasi, 1989

Arcasi é artista afro-indígena, malaca da Marambaia, nascida em 
Belém, no Pará. Atualmente mora na Maré, Zona Norte do Rio de 
Janeiro.

Desenvolve experimentações com poesia, fotografi a, instalações 
e presença. Participou do Programa de Práticas Artísticas 
Contemporâneas na Escola de Arte Visuais do Parque Lage (2015) 
e do Grupo de Acompanhamento em Arte Contemporânea da Rede 
NAMI (2019).

Estuda História da Arte na Escola de Belas Artes da UFRJ e integra 
os coletivos Casa da Quinta (PA) e Afroresistências (RJ).

Participou de exposições individuais e coletivas, como Diversos 
(Baphos Periféricos, 2016) e Mostra Afroresistências (Escola de 
Belas Artes da UFRJ, 2016); Ocupa-Ação (Rio de Janeiro, 2015), com 
Meu tempo/Novo, poema visual; e, na Escola de Belas Artes da 
UFRJ, com a intervenção fotográfi ca Ninguém merece.



Aya Ibeji        
ÌBÍ — As possibilidades do gerar, 2019
Acrílica sobre madeira
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Aya Ibeji, 1997

Artista visual nascida em São Gonçalo, atualmente mora no Rio 
de Janeiro e cursa Artes Visuais na UERJ. Desenvolve ativações 
dentro do campo da pintura, música, escultura, corpo e espaço. 
“Perpasso por tempos presentes, tento ser o resgate do ser. Tento 
destrinchar artifícios de possibilidades através do sentir. Ligando 
passado-presente-transfuturo, uso a identidade como força de 
movimentação. Procuro ser partes e todo ao mesmo tempo. 
Trabalho com vida. Busco não limitar a minha movimentação com 
limitações. Sigo vivendo e acreditando nas possibilidades do viver”, 
afi rma a artista.



Beatriz Brito 
Sem título, 2019
Instalação
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Beatriz Brito, 1989

Nascida e criada na cidade de São Gonçalo, neta e sobrinha de 
músicos, desde criança Beatriz Brito usa a arte como meio de 
expressão. Seu desejo por inventar realidades a levou a estudar 
moda, curso que abandonou depois de um ano.

Transitou por uma série de subempregos, sem nunca abandonar 
seus anseios criativos. Em 2017, tornou-se estudante do curso de 
Artes Visuais da UERJ, desenvolvendo, a princípio, linguagens como 
desenho, instalação e pintura.

Muito tímida, descobriu a performance por acaso do destino e, 
assim, conscientizou-se, verdadeiramente, da potência comunicativa 
de seu corpo preto e gordo.

Apropriando-se dessas diversas linguagens, pauta temas como 
negritude e embranquecimento social, questionando, deste modo, o 
espaço ocupado pela mulher negra na arte contemporânea.

A timidez é um ponto crucial em sua produção – e objeto 
de sua atual pesquisa –, pois, a partir dessa característica de sua 
personalidade, investiga as inúmeras marcas que a violência do 
silenciamento causou, e causa, nela e nos outros. Com isso, busca 
meios de burlar a imposição do silêncio, a fi m de estabelecer suas 
próprias narrativas.



A serviço dos nobres
laço em meu pescoço uma veste mordaça

A serviço dos nobres
sorrio forçando um dos meus melhores sorrisos

A serviço dos nobres
moldo todo o meu cansaço sobre a mesa farta 
desses putos donos de engenhos

A serviço dos nobres
encho taças, transbordo taças
embriago mazelas de um dia que engole a tarde
que me joga a trapos até a madrugada

A serviço dos nobres
forjo a mim mesmo durante o tempo todo
quase não descanso no sétimo dia
estou sempre serviço.

Christine Jones
Sem título, 2019 
Fotografi a
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Christine Jones, 1992

Christine Jones nasceu, cresceu e vive na Maré. Estuda Educação 
Física na UFRJ e atua como arte-educadora na Maré, dando ofi cinas 
de fotografi a nas escolas. Através das imagens, discute e questiona, 
junto com os alunos, o espaço da favela e seus atravessamentos.

No momento também faz parte da Escola de Cinema Olhares da 
Maré (ECOM), projeto desenvolvido pela Redes da Maré que, no 
momento, não está em prática por falta de verba para ser mantido.

Os temas que a interessam no campo da fotografi a partem da 
observação e da refl exão sobre o cotidiano. 



Cruz 
Lágrimas das nossas senhoras, 2019 
Técnica mista
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Cruz, 1991

Cruz é de uma família quilombola de sambistas, passistas e da 
Velha Guarda da Portela. Tem a música e as manifestações culturais 
brasileiras de matriz africana como suas referências principais. 
Seu trabalho tem infl uências que vão da arte antiga africana, da 
espiritualidade ancestral a manifestações da cultura negra popular, 
como a capoeira, o jongo e o samba.

A partir de uma formação autodidata, trabalha com diferentes 
linguagens, como a pintura, o áudio, o vídeo e a fotografi a.

Desenvolve sua pintura sobrepondo conhecimentos e 
experimentações em diferentes técnicas e suportes, como a tela, a 
parede e o corpo.

Seu trabalho se relaciona diretamente com os territórios onde se 
insere; através da pintura, transgride tempos e espaços, bem como 
realiza trocas entre pessoas e lugares.

Produz trabalhos artísticos desde 2000, em diálogo com o 
grafi te e a pichação. Após residir em Berlim, em contato com o 
grafi te e a cena negra das artes, retorna ao Rio e participa de duas 
exposições coletivas: Caminhos de Ogum (Sesc Madureira) e Tipo 
Coletivo (galeria Tipografi a, na Gamboa), ambas em 2019.

Cruz também é produtor/realizador do Passa o Satélite, uma 
ocupação artístico-cultural independente que está inserida na 
agenda cultural da Zona Norte.

Seu estúdio se encontra na Maré, na Baixa do Sapateiro; junto com 
o artista Rack, produz em formato de ateliê aberto ou residência 
artística.



Gabrielle dos Santos
Saudação ao Ori, 2019 
Técnica mista sobre madeira
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Gabrielle dos Santos, 1993

Artista visual, fotógrafa e cineasta. Iniciou os estudos na área de 
fotografi a e audiovisual na Escola de Arte e Tecnologia Oi Kabum!, 
em 2014, quando começou suas pesquisas artísticas em torno de 
temas como memória, raça, gênero e espiritualidade. Desde então, 
além de participar de coletivas audiovisuais independentes, realiza 
também produções em texto, foto, vídeo, desenho, pintura e objetos-
ações.

Em 2019, participou de algumas exposições, como Coleção 
Mulheres do Mar (Museu de Arte do Rio), com o fi lme-ritual-
manifesto Mar de Elas, em homenagem a Marielle Franco, em 
que atuou na fotografi a; e a coletiva Noite (Centro Municipal de 
Arte Hélio Oiticica), do Movimento Trovoa Nacional, além de ser 
idealizadora e realizadora da série audiovisual Rua da Poesia, 
exposta no Sesc Madureira.



Guilhermina Augusti 
Anúncio arcaico, 2019 
Pintura sobre tecido 

Guilhermina Augusti
Anúncio futuro, 2019
Pintura sobre tecido
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Guilhermina Augusti, 1996

Guilhermina Augusti é futura fi lósofa, estudante de audiovisual, atual 
pesquisadora, escritora e artista plástica.

Sua arte e pesquisa discorre sobre disputar poder, contrapondo a 
falácia naturalista que é perpetuada, assim como evidenciar suas 
políticas de morte.

O corpo poder-estético. Há uma lógica na história das imagens 
que se perpetua, utilizando da falácia naturalista,  na qual se 
compromete em determinar propriedades morais e éticas sobre 
sujeitos, práticas e sistemas.

Percorre contra essa fálacia com objetivo de evidenciar políticas de 
poder que a mesma se utiliza e fazer um movimento, o contrário. 
Contrapoder da natureza fálaciosa, por meio de utilização de corpos 
sujeitos que estão fora da esfera do natural por também serem 
sujeitos desviantes do sistema sexo e gênero, assim como 
racializados.

É uma proposta de equivalência dos corpos sujeitos estéticos 
através da pintura, da escrita, da fi losofi a enquanto produção de 
conceito e de incomodo, e audiovisual como ferramenta de encontro 
entre o conteúdo(fi losofi a) e a forma(pintura).

Utilizando a nudez como espaço de tensão entre o que hábita 
o objeto corpo e o objeto mundo. Apontando as políticas que 
se mantêm estáveis para que o objeto corpo seja recebido pelo 
objeto mundo enquanto uma possivel ameaça das suas formas 
de poder que correspodem a estruturas necropolíticas.



Irmãs Brasil 
Eunucos, 2019
Performance
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Irmãs Brasil, 1994

Irmãs Brasil é uma dupla existência de corpas estranhes artistas e 
travestis, nascidas em uma família de peões de rodeio, em Amparo, 
no interior de São Paulo, foram criadas neste “sertão” machista. 
As primeiras referências artísticas, a família: o pai – um palhaço de 
rodeio – e a mãe – uma rainha de bateria.

O choque das linguagens da dança do teatro e da performance 
compõe a sua poética, como uma língua de cobra a pratica 
experimental da liberdade que constroem em seus processos de 
criação de mundo, nasce do encontro entre o corpo e as questões 
que se apresentam urgentes. Trabalham com operações de imagens 
e signos para criar desvios nas tecnologias heteronormativas e 
coloniais.

Um estado constante de acidentes escuta e relação na criação de 
rituais de preparação da carne que dão acesso ao sobrenatural, às 
ações performativas que constroem como Irmãs Brasil partem 
da necessidade de escaparem vivas, de presentifi car fantasmas 
e arrebatamentos.

Duas presenças assaltando um espaço-tempo. Devorando e sendo 
devoradas. Como celebrar existências em risco? Como seguir 
narrando às fi cções de si mesmas e seus processos de cura? Como 
construir no campo da arte estratégias para não morrer?

Queremos ser alvejadas de Vida e entregar o nosso testemunho;

é sobre isso…

Irmãs Brasil, as internacionais:
Viní Ventania
Vitória Jovem



Jade Maria Zimbra 
ARCANA N° 0, 2019 
Foto-performance 
Registro: Luana Garcia
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Jade Maria Zimbra, 1995

Artista nascida e moradora de Jardim Catarina, São Gonçalo.

Iniciou suas pesquisas artísticas no teatro e encontrou 
desdobramentos na música, na dança, nas artes plásticas, na poesia 
e no audiovisual.

Reúne suas descobertas através de experimentações performáticas, 
utilizando essas diversas linguagens para buscar os elos e diálogos 
com memórias ancestrais e futuristas, tensionando questões que 
atravessam e ultrapassam corpo-mente-espírito sob a perspectiva 
de gênero e raça.



Kamila Camillo 
Cotidiano do Complexo de Favelas da Maré, 2019
Fotografi a
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Kamila Camillo, 1988

Kamila Camillo é moradora da Maré e começou a fotografar eventos 
na Igreja a partir dos 14 anos, quando registrava eventos católicos. 
Desde então, muitos processos atravessaram sua trajetória, mas 
nunca parou de fotografar.

Formada em Psicologia, frequentou também a Escola Popular de 
Comunicação Crítica (ESPOCC)/Observatório de Favelas e a Escola 
de Cinema Olhares da Maré/Redes da Maré, além de participar de 
projetos do coletivo de fotografi a da Maré Imagens do Povo.

Sempre gostou de fotografar a Maré. Em 2018, fez uma série de 
fotografi as de casais GLBT que teve bastante repercussão.

Participa do projeto Mulheres Gordas de Favela, que nasce a partir 
de um olhar crítico perante estereótipos e estigmas sociais. O 
objetivo principal desse projeto é o empoderamento e autoestima 
de corpos femininos gordos e favelados através do registro dos 
seus cotidianos pela fotografi a.



Lucas Assumpção 
Nova arquitetura defensiva ou design para proteção, 2019
Técnica mista sobre tecido



69

Lucas Assumpção, 1991

Lucas Assumpção é artista-artesão, educador e letrólogo. Nascido 
e criado entre as favelas de Niterói e São Gonçalo, cresceu em uma 
família liderada por mulheres, lugar que aprendeu a bordar. Suas 
fontes de pesquisa passam pela cultura-costumes-expressões 
populares, escritas criativas de subúrbios e favelas e também pelas 
tramas que conectam a casa e a rua no Rio de Janeiro. Repensar a 
tradição e o seu conservadorismo, valorizar e retratar as estéticas 
suburbanas – seja na palavra, no olhar ou no movimento – se faz 
necessário. Esse pensar/fazer apresenta-se nos trabalhos em 
diferentes suportes, sobretudo o bordado e o crochê como técnicas 
de proteção. Utiliza de variadas técnicas para afetar pessoas e 
objetos biográfi cos.

Criar afetos. 

Há saber na mão e poesia dentro de casa.



Lucas Araújo 
DE SUDÁRIO, 2019
Algodão cru
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Lucas Araújo, 1998

Artista visual, graduando no curso de Pintura da Escola de Belas 
Artes da UFRJ. Nascido no município de Japeri, reside no Complexo 
da Maré desde 2016. Com o objetivo de traduzir visualmente suas 
experiências cotidianas, inicia a produção de obras, que, por sua 
vez, articulam questões autobiográfi cas, apresentando elementos 
das relações pessoais do artista com seus ambientes de vivência e 
habitação.

À procura de resgatar memórias perdidas, destruídas e apagadas, 
traz à tona culturas e vivências de pessoas pobres, pretas e 
faveladas. Por baixo da esplendorosa cidade que está ao alcance 
dos nossos olhos, existem muitas camadas desconhecidas. 
Gentrifi cação, desapropriação, aterramento – os nomes mudam; 
os que são prejudicados com essas ações, não. O artista busca 
materializar essas questões apropriando-se de tecidos, madeiras 
e pigmentos que carregam marcas do tempo, desdobrando-se em 
performances, pinturas e instalações.

Realizou sua primeira exposição individual no Centro Cultural 
da Light. Participou da 7ª Bienal da Escola de Belas Artes, A 
Diversidade (Paço Imperial); e das exposições coletivas Orientações 
Pintura e Gravura Contemporânea (Centro Cultural dos Correios) e À 
Beira do Tempo (Galeria Grussaí, na UFJF).



Lucas Ururah 
O retorno do Guará, 2019
Instalação
Dimensões variáveis
Trilha sonora por MV Hemp
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Lucas Ururah, 1988

Lucas Ururah é um artista multimídia carioca, residente em 
Sepetiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, neto de fabricante de 
barcos e artesão local. Apropria-se de suas vivências territoriais 
como fonte de pesquisa e espaço de incidência.

Iniciou a graduação em Design e transferiu-se para a licenciatura 
em Artes Visuais, na UNIP, que vem realizando atualmente. Participa 
também dos encontros entre artistas Poéticas e Refl exões, no 
Parque Lage, coordenados por Iole de Freitas.

Iniciou sua trajetória como artista urbano, passando por diversas 
experimentações e aplicações visuais, em diferentes suportes, tais 
como a pichação e o grafi te.

Utiliza técnicas e elementos visuais a partir de diferentes 
referências, desde a arte pré-histórica até referências 
contemporâneas como o design gráfi co, a arte urbana, a 
gravura, além da música e da poesia, para ressignifi car o 
espaço. Em seu trabalho, Ururah apresenta referências 
de elementos da natureza e da geometria. Recorre às formas 
elementares para expressar a ancestralidade e a subjetividade, 
em busca de autoconhecimento e pertencimento. Apropria-se de 
objetos
já existentes, acrescenta elementos externos àquele contexto, 
criando uma cena poética temporária. Em seguida, utiliza a 
fotografi a e o vídeo para conservar a narrativa que produz a partir 
dessa instalação.

Realizou as exposições individuais Flor e Ser (Centro Cultural 
Paschoal Carlos Magno, 2017), O Ser Ancestral (Fábrica Bhering, 
2018) e Amares (Galeria Jeff rey, 2019).

Entende a arte como ferramenta de comunicação e transformação.



Manaíra Carneiro 
Favelástica, da série Microcontos interativos, 2019 
arquivo digital, monitor e zine impresso
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Manaíra Carneiro, 1987

Nasceu em João Pessoa (PB) e veio para o Rio de Janeiro aos 9 
meses de idade. Nessa cidade, passou a infância e a adolescência 
em Manguinhos, Zona Norte, comunidade onde se encontrou com 
a linguagem cinematográfi ca a partir de uma ofi cina de cinema 
chamada Cinemaneiro, em 2002.

Desde os seus 15 anos, Manaíra trabalhou em diversas áreas que 
o cinema oferece, como produção, arte, continuidade, direção e 
roteiro. Entretanto, fi ncou raízes no estudo do roteiro, sendo assim 
especializada na área pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro (2006).

Seu trabalho de maior relevância é o fi lme 5x favela: agora por nós 
mesmos, no qual foi codiretora, exibido no festival internacional 
de Cannes e ganhador de diversos prêmios mundo afora. 
Também é bacharel em Estudos de Mídia e mestra em Cultura e 
Territorialidades, ambos pela UFF.

Atualmente, seu trabalho envolve a pesquisa de narrativas 
interativas e imersivas, principalmente em realidade virtual. 
Seu último trabalho realizado nesse suporte se chama Perspectivas 
do helicóptero, resultado da residência artística Artsônica, exposta 
no Centro Cultural Oi Futuro/RJ (2019). Em Favelástika, a artista 
utiliza stories das redes sociais para criação de narrativas fi ctícias 
provocadas por perguntas dos seguidores.



Mulambö  
Gigante, 2019
Pintura sobre tecido
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Mulambö, 1995

Mulambö nasceu e cresceu entre Saquarema e São Gonçalo e 
trabalha a partir da restituição de potências, buscando a valorização 
de símbolos do existir suburbano no Rio de Janeiro.

Explora desde a pintura, criação de bandeiras e objetos até a 
internet como plataforma de trabalho e, assim, faz arte para afi rmar 
que não tem museu no mundo como a casa da nossa vó.



Rack
Sem título, 2019 
Madeira maçaranduba – díptico
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Rack, 1988

Rack se interessa por retratos e investe na técnica do desenho 
desde criança. Em 2007, fez um curso de grafi te e, em seguida, 
estudou Artes Visuais no Galpão Aplauso.

Seu trabalho se construiu a partir do acúmulo de referências do 
grafi te, do picho, das artes visuais e da cultura hip hop. Aplicou 
essas técnicas sobrepostas em diversos suportes, com materiais 
geralmente recolhidos na rua, explorando o encontro entre 
seu corpo e as pessoas que circulam nas ruas, e como elas se 
comportam a partir desse encontro.

Imagens do subconsciente atravessam sua experiência artística 
e se materializam em desenhos e pinturas. Suas obras investigam 
rostos por meio da técnica do riscado. Alguns de seus trabalhos 
são encontrados na Av. Brasil, debaixo de viadutos e até em 
cracolândias. Muitos deles são efêmeros propositalmente, já que 
são feitos em cima da fuligem de fogueiras encontradas nesses 
locais.

Na juventude, ao ajudar o pai a construir uma varanda em madeira 
maçaranduba, entrou em contato com o material. Atualmente, 
recupera a maçaranduba como suporte, que se soma às técnicas 
artísticas acumuladas anteriormente.

Rack também é tatuador e ilustrador. Seu estúdio se encontra na 
Maré, na Baixa do Sapateiro; junto com o artista Cruz, produz em 
formato de ateliê aberto ou residência artística.



Rainha F.
Enlace de solitude, 2019
Fotografi a
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Rainha F., 1992

Estuda na Escola de Belas Artes da UFRJ. Também estou Moda no 
Senac. É artista, stylist e creative content.

Realiza performances, fotografi as e fotoperformances. Busca 
desenvolver linguagens a partir da desconstrução estigmática ao 
criar situações ambíguas e contraditórias. Na performance Enxoval, 
realizada na SP–Arte em 2018, Allanis costura o vestido de noiva 
para um casamento idealizado. Ao vesti-lo na espera desse amor 
que não se faz presente, revela a contradição entre a proximidade 
com a construção desse vestido e o seu distanciamento da 
experiência de ser noiva. O projeto aborda também a idealização do 
amor romântico e a solidão de corpos negros LGBTQ, salientando os 
aspectos marginalizados das relações de gênero.

Rainha Favelada costura quimeras e pérolas em grinaldas enquanto 
rasga a instituição do romântico, sobretudo onde e no que despreza 
a participação das corpas dissidentes no cumprimento do 
sacramento do casamento. Enlace de Solitude é afl uente de 
Enxoval, trabalho composto para a 14ª SP–Arte e reproduzido 
em Vesícula, coletiva no Breu com curadoria de Igi Ayedun. Numa 
série de três fotografi as, a noiva confronta as portas fechadas da 
degradada igreja católica Santíssimo Sacramento da Antiga Sé, no 
Rio de Janeiro. Supervisionando as narrativas, estão os suportes e 
elementos que compõem o pacto matrimonial, leitoado e instituído 
pela branquitude e fundamental nas dinâmicas deste tempo colonial 
sistemático e ocidentalizado. Tecem-se distorções e inventam-
se outros terrenos para a noiva, inquietada pela inexistência de 
irrigação afetiva sobre corpas pretas bichastravestis e por essas 
presenças de vida projetadas e inseridas no campo e espaço 
socioimagético do casamento.



Ramon SIlva 
Sem título, 2019 
Plástico e tecido
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Ramon Silva, 1995

Ramon Silva é um artista multidisciplinar baseado em São Gonçalo, 
Rio de Janeiro.

Seu trabalho incita e investiga questões sobre política, memória
e imaterialidade.

Para criar dispositivos sugestivos, faz uso de várias linguagens e 
suportes, sendo os mais notáveis o som, a colagem e a performance. 
Conduz os projetos sonoros OLHO e EPU, nos quais tenta construir 
diálogos a partir de recortes e ressignifi cação de pilares da música 
negra global.

Busca explorar e entender as dinâmicas de comportamento do ser 
humano em sua relação com o espaço enquanto campo de troca, 
construindo novas pontes e possibilidades a partir da transformação 
das estruturas existentes.



Talita Nascimento 
Portal de ativação para novos mundos possíveis, 2019
Fotografi a digital projetada em acrílico
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Talita Nascimento, 1993

Talita Nascimento é artista visual, fotógrafa e cineasta.

Formada em Audiovisual na FACHA em 2017 e em Direção de 
Fotografi a na Academia Internacional de Cinema (AIC) em 2018. 
Atuou como comunicadora da Arena Carioca Dicró de 2016 a 2019.

Constrói sua poética a partir da sobreposição das linguagens do 
cinema e da fotografi a, dando movimento à imagem representada. 
Esse deslocamento traz à tona as diversas camadas que atravessam 
o corpo; para além do corpo físico, ressalta a experiência emocional 
e sensorial. Organiza seu trabalho em séries para dar destaque aos 
processos de circulação e transformação dos corpos individuais e 
coletivos. A vivência como mulher, lésbica e moradora do subúrbio 
do Rio de Janeiro também é determinante para sua prática enquanto 
artista.

É idealizadora (com mais quatro integrantes) do coletivo 
Humanização no Asfalto, que realiza intervenções artísticas 
LGBTQI+ nos subúrbios do Rio de Janeiro. A partir dessa 
atuação, participou da exposição coletiva Memórias da Resistência 
(Centro de Artes Hélio Oiticica, 2018) e Humanização do Asfalto 
(Arena Dicró, 2016). Em 2019, realizou sua primeira exposição 
individual, intitulada Mulher Terra, no Sesc de Ramos.



Thiago Saraiva
Relação no espaço, 2019 
Fotografi a

Thiago Saraiva 
Ande como homem, 2019 
Instalação
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Thiago Saraiva, 1990

Filho e neto da preta, da índia e do branco, correndo na estrada atrás 
de pássaros. Atualmente, mora e trabalha em Cordovil, Zona Norte 
do Rio de Janeiro.

Graduando de História da Arte pela UFRJ, com passagem pela 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. É membro do 
Laboratório da Palavra à Corporalidade.

Utiliza fi os de cabelo como amparo à prática artística. A partir dessa 
materialidade, aciona memórias e seus processos nas relações 
sociais. Ademais, investiga modos de escuta e cuidado como 
antídoto às mazelas contemporâneas. As linguagens predominantes 
em seus trabalhos são vídeo, fotografi a, instalação, objeto híbrido e 
vivência (também entendida como performance).

Na Argentina, foi selecionado para residência artística que culminou 
no espetáculo X7 – Córdoba, apresentado no Festival Mo/Ver. 
Entre 2018 e 2019, participou de exposições como NaZanza 
(Galeria Aymoré), Ingájá (Museu do Ingá) e Estado de Graça 
(Galeria Pence). Também curou e produziu eventos como Taller 
Abierto (Argentina), Semana de Histórias das Artes e Abraço das 
Favelas (Brasil). Por fi m, foi premiado com Apapacho IV – Cafuné 
como uma das melhores propostas artísticas à exposição III Pega 
(Revista Desvio). Para mais, siga @thiagosaraiv4.



Ficha técnica
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Galpão Bela Maré

Direção
Observatório de Favelas
Aruan Braga
Elionalva Sousa Silva
Isabela Souza
Jorge Barbosa
Raquel Willadino

Coordenação
Isabela Souza
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Michelle Barros
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Programa Educativo
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Jean Carlos Azuos

Educadora
Érika Lemos Pereira
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Claudia Ferreira
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Comunicação
Priscila Rodrigues
Nyl de Sousa
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Designer
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ELÃ — Escola Livre de Artes

Realização
Observatório de Favelas

Parceria
Automatica 
Escola de Artes Visuais 
do Parque Lage

Patrocínio
Amil
Secretaria Municipal de Cultura 
do Rio de Janeiro – Via lei do ISS
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Instituto JCA
Luiz Zerbini
Mara e Marcio Fainziliber
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Educadores/as
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Luiza Mello
Marisa Mello
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Davi Marcos
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Exposição — O nome que 
a gente dá às coisas

14 dezembro 2019 –
1 fevereiro 2020

Organização e produção
Automatica
Observatório de Favelas/
Galpão Bela Maré

Conteúdo
Marisa Mello

Design gráfi co
Quinta-feira

Fotos
Davi Marcos

Revisão de texto
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