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O Adelina Instituto desenvolve projetos de pesquisa, produção e compartilhamento de 
conhecimento em arte contemporânea. São promovidos encontros, debates, oficinas, 
publicações, cursos interdisciplinares, exposições, prêmios e ações educativas. Com 
programação plural, fomenta-se um espaço de acolhimento e pesquisa da obra de artistas 
originários ou residentes na América Latina, assumindo, em sua programação, ações como 
orientações, bolsas de produção e ateliês de acompanhamento de projetos, oferecidos a 
artistas em formação.

O Laboratório de aplicabilidades tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento 
e estímulo da produção de arte contemporânea e formação de artistas emergentes, 
educadores, mediadores culturais e pesquisadores latino-americanos através de ações 
online para compartilhamento de conhecimentos, vivências e experimentações.  

Como parte da programação do Laboratório de aplicabilidades, o Laboratório de 
Acompanhamento Crítico de Trabalhos de Artista propõe estabelecer diálogos e reflexões 
com artistas a partir da pesquisa em seus diferentes estágios produtivos; um mergulho 
em distintos gestos criativos, ativado pelo exercício de repensar práticas, da reescrita e do 
posicionar-se diante dos diferentes sistemas do fazer artístico. Pelos modos de dinâmica 
concebidos para os encontros, que se estruturam em formato coletivo, são modelados 
individualmente apontamentos de interlocução dirigidos ao estreitamento de relações 
com o mundo da arte. 
Nesta publicação, apresentamos a pluralidade da produção dos artistas participantes da 
edição de 2021, que aconteceu em formato online entre os dias 18 de maio a 08 de junho.

LABORATÓRIO DE APLICABILIDADES



4

Pela impossibilidade de realização 
presencial do programa de residências 
artísticas no ano de 2020 devido a 
pandemia, o Adelina Instituto deu espaço e 
abriu pela primeira vez suas salas de ZOOM 
para o laboratório de acompanhamento 
crítico de trabalhos de artista. Sob o formato 
de uma série de encontros on-line, a 
proposição apresentava como um de seus 
objetivos centrais, a contribuição para o 
desenvolvimento e o estímulo da produção 
em arte contemporânea por meio da 
partilha de conhecimento, vivências e 
experimentações dialógicas. A série de 
atividades voltadas a estabelecer processos 
e reflexões com artistas a partir de suas 
pesquisas nos mais diferentes estágios 
produtivos, baseia-se em um mergulho no 
espectro dos gestos criativos, ativado pelo 
exercício de repensar práticas estéticas, 
da reescrita e do posicionar-se diante 
dos diversos sistemas do fazer artístico. 
Pelos modos de dinâmica concebidos 
para as sessões estruturadas de maneira 
coletiva, foram modelados individualmente 
apontamentos de interlocução dirigidos ao 
estreitamento das relações do grupo de 
participantes com o mundo da arte.   
No que diz respeito a um repertório virtual 
extendido de formação em artes visuais, 
o primeiro ano pandêmico trouxe á tona 
múltiplas oportunidades. Estamos de 
acordo, pois tem sido um campo propício 
para cursos, oficinas práticas e/ou teóricas, 
associacões e grupos de estudos, debates 
com novos agentes e conferências com 
pessoas do circuito nacional e mundial, 

com ou sem diferenças de fuso horário, 
sendo em ambientes seguros, com pré-
gravações ou live. A chance de se conhecer 
artistas de todas as regiões do país, tendo 
nascido ou não no Brasil, e às vezes até 
vivendo no exterior, em um tempo em que 
os deslocamentos de pesquisa e as viagens 
profissionais permanecem canceladas, faz 
do laboratório de acompanhamento crítico, 
sem sombra de dúvida, um terreno fértil 
para a troca e o aprendizado. A sensação 
que paira, mesmo tendo a impressão que 
no entorno tudo parece desmoronar, é 
a de que o conjunto de ações formativas 
promovidas no período, tanto por parte 
do Adelina Instituto, quanto por demais 
entidades de arte e educação, nunca havia 
sido tão intenso e profícuo. 
Paralelamente a tal aspecto, e em meio a 
tantas suspensões de certezas, o que temos 
como base do aqui e agora é um comum 
e profundo questionamento autocrítico: 
como reagir? Como seguirmos em frente? 
A substância nutriente da arte e educação 
não pode ser posta de lado na hora de 
continuarmos adiante. A realidade tornou-
se insuportável perante temas brasileiros 
tão duros, tristes e difíceis na atualidade -  a 
evasão escolar do ensino formal a distância 
causada pela exclusão digital. Como 
lidar com as condições impostas pela 
aguda crise sócio-político-econômico-
administrativa e sanitária vigente? Estamos 
lutando molecularmente contra nós 
mesmos para que os nossos próprios 
esforços ajudem a reverter o quadro de 
medo, de instabilidade, de miséria e fome, 

gerado pelo desemprego ao redor.  Mas como se dá tal giro de mentalidade pela chave da 
arte e educação, uma metabolização das intenções? 
O excesso no número de inscrições e candidaturas ocasiona processos de seleção e listas 
de suplentes. Como nas tarefas de edição, a cada momento temos que estar preparados 
para dividir eficaz e imediatamente conteúdos, conceitos e noções remotas recentes 
quando assimilamos algo relevante nas programações on-line. Sob a tensão e o terror da 
contagem diária de mortos, enquanto permanecíamos unidos via Zoom, o erro em público 
tornou-se absolutamente plausível pela autoexposição digital da qual nos movimentamos 
sujeitos ao medo e ao luto dentro de nossos lares. O sentimento em relação a esses efeitos 
colaterais surge com a seguinte indagação: como dar atenção a todas as pessoas e abarcar 
tantas poéticas artísticas juntas? Aonde esconder o engano, o mal-entendido e a confusão 
quando em geral a participação é irrestrita? Por que a percepção de pautas urgentes, 
sensíveis e inovadoras pode afastar novos públicos? 
O léxico da segunda edição do laboratório de acompanhamento crítico de trabalhos 
de artista veio à baila durante o primeiro semestre de 2021, e nos brindou com assuntos 
tão pontiagudos e instigantes como; só para mencionar alguns: os efeitos da mudança 
climática na paisagem e nas comunidades, táticas de sobrevivência no antropoceno, 
comunicação interespécies, ciclos biológicos de vida e morte, o poder das irmandades 
e das manipulações energéticas, identidade e representatividade queer, estratégias de 
se contornar o alheamento e o isolamento social, políticas imigratórias, a situação de 
movimentos e manifestações sociais na América Latina, a cultura visual das religiões 
neopentecostais, questões de afrocentramento no nordeste, a rua como lugar de arte 
pública, poesia e história, o patrimônio e o memoricídio. 
Alerta o bastante acerca da rejeição e falta de aceitação, a passos ágeis, estamos apenas 
iniciando os desafios de uma jornada de sensibilização tecnológica rumo a conscientização 
e ao enfrentamento pedagógico de problemas como a inclusão digital de pessoas com 
deficiência físico-intelectual e/ou em situação de vulnerabilidade social. O trabalho não 
para. 

Marcio Harum
Junho de 2021

LABORATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 
CRÍTICO DE TRABALHOS DE ARTISTA
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Marcio Harum trabalha na interseção entre curadoria, 

programas públicos e educação. Coordenou o programa 

“CCBB – Arte e Educação” no Centro Cultural Banco do Brasil, 

São Paulo, entre 2018 e 2020. Foi curador de artes visuais 

do Centro Cultural São Paulo entre 2012 a 2016 e dirigiu 

o programa “experiências dialógicas” no Centro Cultural 

de España, São Paulo, entre 2009 a 2011. Tem participado 

de comissões julgadoras dos mais diversos editais de artes 

visuais do país. Vem realizando cursos, interlocuções, 

laboratórios e acompanhamentos artísticos em variados 

formatos on-line. Integra o comitê curatorial da 1ª Bienal de 

Arte Contemporânea SACO, Chile. Vive em São Paulo.
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Fotógrafa e Artista Visual. Trabalha a produção de visualidades na mescla entre realidade e ficção. Como pesquisa revisita o minimalismo, a 

realidade fantástica e temas cotidianos em diferentes processos de criação. Seu trabalho expressa um tom de humor, na tentativa de provocar 

modos de ver e de pensar a imagem na cena artística contemporânea. Para compor fotografias usa diferentes misturando colagens, desenhos e 

arte digital. Considera as criações dispositivos abertos à (in)finitas leituras. É Pós-Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). Doutora e Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Pesquisadora no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Sociedade e no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Tocantins 

(UFT). Coordenadora do Coletivo 50 graus - Grupo de Pesquisa e Prática Fotográfica. Já percorreu inúmeras cidades brasileiras com exposições 

(individuais e coletivas) realizadas no campo das Artes Visuais. Deseja que seu trabalho desassossegue o olhar do espectador num tipo de 

fotografia latente, que faça a vida pulsar. Em 2020, no cenário fotográfico nacional teve o trabalho reconhecido pelo Itaú Cultural (SP) através 

da série Novos nomes da fotografia no Brasil. Hoje, em parceria com a pesquisadora e atriz Renata Ferreira, gestam a Casa Clic um espaço de 

promoção de Arte e Cultura na cidade de Palmas/TO.

AMANDA LEITE
https://www.instagram.com/amandampleite
www.amandaleite.com.br
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Intimidade | 2021

Fotografia Digital

40x70 cm

Fotografia: Amanda Leite

Performance: Renata Ferreira

Ambivalência | 2020

Fotografia e colagem digital

40x70 cm

Fotografia: Amanda Leite

Performance: Renata Ferreira
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Artista visual francesa radicada no Brasil, possui ampla experiência em design têxtil jacquard, técnicas de bordado e restauração de tapeçarias 

antigas. Formada pela Escola de Belas Artes na França, desde 2016 a artista se dedica integralmente à sua produção artística na cidade de Paraty-

RJ. Entre suas principais áreas de pesquisa se encontram: a construção de obras através da apropriação de objetos antigos ou descartados e 

Tecer para consertar onde usa o gesto de tecer para consertar, prevenir ou deter metaforicamente situações de perigo humanitário, ecológico 

ou mesmo pessoal desde o início da pandemia. 

Recém premiada pela Fondation Villa Seurat em Paris, Aurélia já expôs seus trabalhos na França e no Brasil.

A curiosidade sobre um objeto encontrado em grande quantidade numa praia que Aurélia limpa desde o início da pandemia, um sistema fabricado 

por pescadores, intrigou os quase 6 meses de isolamento vividos quando a cidade fechou suas portas. Uma espécie de ancoradouro miniatura, 

ou “corps-mort” em francês, que na tradução literal seria “corpo-morto”, um sistema que permite a amarração de barcos fora do cais. Nem 

sempre os encontra completos e rapidamente começa a estabelecer gráficos de acordo com o estado em que são encontrados; associondo-o 

ao seu estado mental sendo equilibrado quando encontrados inteiros, eufórico quando tem só o flutuador ou em depressão, quando acho só o 

lastro com os fios. 

De volta para casa, ela se amarra e conta os corpos mortos.

AURÉLIA CERULEI
https://www.instagram.com/aureliacerulei/
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Le poids des corps-morts 04/06/2021

O peso dos “corpos mortos” (da série Dias de altos e 

baixos), 2021

Instalação do dia 04 de junho de 2021

165 lastros de iscas para caranguejos

180x180x10cm

365 dias de altos e baixos (da série Dias de altos e baixos), 2021 

365 impressões (5x5 cm) sobre papel 180gr, fouan, linha e 

alfinetes 15,6x1898x1cm
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Clara de Cápua é artista e seu trabalho se desenvolve entre as artes da cena e as artes visuais. Graduada em Artes Cênicas (2006) e Mestre em Artes 

(2010) pela UNICAMP, dedicou-se ao teatro por vários anos. Em 2017, integrou uma residência artística na Macedônia do Norte e desde então 

vem se enveredando pelas artes visuais, sobretudo através do desenho e da videoperformance. Participou de exposições coletivas nacionais e 

internacionais, com vídeos exibidos no Brasil, na Alemanha, na Islândia, na Romênia, em Portugal e no Irã. Algumas de suas obras integram o 

acervo público do Museu da Diversidade Sexual, em São Paulo. Nasceu no interior de São Paulo, em 1984, mas foi criada no Mato Grosso do Sul, 

onde aprendeu a desenhar com a sua mãe.

Estas obras derivam de uma residência artística que a artista realizou em Ólafsfjörður, Islândia, durante o inverno de 2018/19. Por dois meses, 

entre a branquidão da neve e a escuridão das noites que chegavam a durar mais de vinte horas por dia, Clara se dedicou a uma série de trabalhos 

que tinham como tema a pedra. Pode uma pedra se tornar algo para além de si mesma? Uma ilha? Um órgão? Um lembrete de uma existência 

que sobrevive à nossa? Essas foram algumas questões que moveram - e ainda movem - a criação desses desenhos.

CLARA DE CÁPUA
https://www.instagram.com/claradecapua
www.claradecapua.com
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Mar de pedras, 2019

Nanquim sobre papel

78x106cm

Segundo mar de pedras, 2020

Nanquim sobre papel

78x106cm
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Dariane Martiól é artista visual, nascida em Coronel Vivida-PR no ano de 1988. Cursou Filosofia (UNICENTRO 2012) e bacharelado em Pintura, na 

Escola de Música e Belas Artes do Paraná (2021). É mestranda no programa de artes visuais da UDESC onde investiga possibilidades digitais para 

o bordado. 

A artista transita entre as técnicas da fotografia digital, do bordado e da pintura a óleo, tematizando o erotismo e seus desdobramentos ente 

os corpos, gêneros e sexualidades. Amparada em enunciados filosóficos e psicanalíticos, orienta a sua produção artística pelo conceito de 

Zoon Erotikon, o qual questiona o alcance do Zoon Politikon aristotélico e sugere que antes de ser político, o ser humano é um animal erótico. 

Estendendo a erótica para campos além da sexualidade, aciona em seu trabalho um repertório de subtemas que tratam de pulsões, de fantasias 

e de tabus, buscando desse modo, fazer face às reproduções culturais que refletem o sistema patriarcal.  

DARIANE MARTIÓL 
https://www.instagram.com/dmartiol/
https://darims.wixsite.com/portfolio 
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Parte da Série: Matrizes, 2021

Fotografia e bordado digital 

Impressão em tecido microfibra 
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Henrique Braga é artista multilinguagem, graduado em artes visuais pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em Cachoeira-BA. Em 

suas obras investiga afinidades entre arte e biologia, tendo como disparador o desenho e seus desdobramentos. Sua trajetória abrange ainda 

linguagens como o bordado, vídeo, instalação, objeto, colagem, escultura, livro de artista, animação 2D, arte gif. Participou de exposições 

coletivas e curou projetos de exposições autorais. Integrou o laboratório de artes visuais da escola Porto Iracema das Artes (edição 2019 e 2020-

21). Assina também com o heterônomo de plantomorpho, ente com o qual assume uma subjetividade amplificada entre humano e vegetal. Vive 

e trabalha em Fortaleza-CE.

Seu trabalho investiga os modos de conhecer que se estabelecem na relação entre imagem e texto, tendo como dispositivo principal o livro 

didático e as técnicas de representação naturalista abordadas pela ilustração científica. Por outro lado, sua prática está fundamentada também 

no desenho, enquanto recurso expressivo, mas também enquanto ferramenta para articular ideias e conceitos. Ora entendido como exercício

interdisciplinar, ora indisciplinar, o desenho é o meio em torno do qual gravitam outras técnicas e metodologias criativas, como o bordado, o livro 

de artista, o objeto, a instalação, a escultura, o vídeo, a fotografia, a colagem, a animação, e os processos com manipulação digital.

Através do desenho busca tencionar também a relação entre matéria, forma e representação, construindo um repertório linguístico que atravessa 

diferentes materialidades, ampliando assim o campo de sentido das ideias e seu poder de contaminação no tempo e no espaço.

Seu percurso sempre foi marcado pelo interesse na história da ciência ocidental, levando-o  a investigar a fundo o conhecimento enciclopédico 

e o lugar do livro no processo histórico de difusão desse conhecimento. Ao propor uma disrupção de sentido de imagens costumeiramente 

encontradas em livros de biologia, botânica, geografia, matemática, geometria e anatomia, busca assim materializar outras compreensões sobre 

paisagem e mundo natural, reformulando essas imagens por meio de recursos metafóricos e imaginativos.

HENRIQUE BRAGA
https://linktr.ee/plantomorpho
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Exercícios de desenho – como atribuir forma e significado – (série), 2021

Guache sobre página de livro didático

20 x 27,4 cm cada (aprox.)
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Artista visual e diretor de fotografia. Graduando em Cinema e Audiovisual na Universidade Federal do Ceará, integra a 5a Turma de Realização 

da Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes e a 8a edição do Laboratório de Artes Visuais do Porto Iracema das Artes, onde desenvolve 

pesquisa coletiva com David Felicio e recebe tutoria de Ana Lira. Esmiúça noções de arquivo, memória e controle em relação a história, em 

especial do Ceará. Não sabe nadar, mas ama o mar, tem interesse por indisciplinas e viagens no tempo. 

JORGE SILVESTRE
jorgesilvestr@gmail.com
https://www.instagram.com/jorgesilvestr
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Jorge Silvestre e David Felicio

Uma memória é construída para o futuro

vídeo (still) 
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Nascida em Itararé, interior de São Paulo, começou suas primeiras investigações artísticas na pintura em tela em 2007, quando iniciou seus 

estudos em história. Posteriormente começou a se dedicar a outras linguagens artísticas, entre elas a fotografia, a videoarte, a performance e seus 

desdobramentos, através de núcleos de arte e residências artísticas, entre elas Núcleo de Artes Sesi/PR, Residência na Residência e Mulheres em 

Residência. Sua pesquisa atual concentra-se nas relações entre reelaborações de autobiografias, memórias, rituais, gênero e política. É bacharela 

em História (UEPG), licenciada em Artes Visuais (UNESPAR-FAP), especialista em História, Arte e Cultura (UEPG), mestra em História (UFPR) e 

doutoranda em História (UFPR), sendo bolsista CAPES. Desde 2012 integra como aluna pesquisadora o Núcleo de Artes Visuais (NAVIS).

Por meio da arte é possível reelaborar memórias, construir novos espaços para construção de sentidos, não só de si, mas de leitura de mundo. 

LARISSA BRUM
https://www.instagram.com/larissa.brum.89/
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Derivação experimento nº03, 2021

Série: Por que nossos corpos deveriam terminar na pele?

fotoperfomance

bacia, espelhos e água
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Paulistano formado em Comunicação Social, Leonardo O’Donnell vem, ao longo dos últimos dois anos, se aprofundando em diferentes linguagens 

(performance em vídeos, aquarelas e desenhos impressos em fine art) das artes visuais como forma de autoexpressão.

Os dois trabalhos em voga são de uma série que une o analógico e digital como processo para concretização de experiências pessoais e que 

busca despertar empatia diante das experiências próprias de quem os assiste.

Sem um ponto de chegada claro, funcionam como um diário, que busca entender o cotidiano que o artista se encontra imergido.

LEONARDO O’DONNELL
https://www.instagram.com/leodonnell/t
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Bolero de Ravel

Impressão fine art (pigmento mineral) em papel algodão 

21cmX29,7cm

Don’t Blame Your Friends

Impressão fine art (pigmento mineral) em papel algodão

29,7cmX15cm.
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Artista visual, vive e trabalha em São Paulo. Graduado em Artes Plásticas pelo Centro Universitário Belas Artes e propaganda pela ESPM. Participou 

do grupo Hermes Artes Visuais e do grupo de estudos com Paulo Miyada e Pedro França no Tomie Ohtake em 2017. Em 2016 participou da clínica 

de projetos do Ateliê 397 e acompanhamento de projetos com Regina Johas. De 2013 a 2015 trabalhou com pintura com artista Teresa Viana. 

Individuais: 2019 Impermanências Casagaleria SP/2018 Múltiplas faces dos mesmos seres Senac Jabaquara SP/ Coletivas: 2020 Ecos do efêmero 

Casagaleria/ Oficina Cultural Oswald de Andrade SP/ 2019 No dia primeiro, no nono andar Galeria LAMB Arts/ Hermes Artes Visuais SP /51º Salão 

Arte Contemporânea Piracicaba SP/ 26º Salão Artes Plásticas Praia Grande SP/ 2018 Coletiva Novos Talentos CasaGaleria SP/ 2016 Clínica de 

projetos Ateliê 397 SP 

 

Milton Blaser trabalha atualmente com a questão do Antropoceno, resultado da forte pressão destrutiva do Homem sobre o meio-ambiente e 

traz esta representação para objetos próximos da convivência humana com materiais orgânicos que se tornaram pisos usados, fotografados nos 

seus versos e que retiveram a memória perdida do tempo e uso pelas pessoas. Esse trabalho Antropoceno ou a memória perdida do homem foi 

uma continuidade da sua pesquisa com objetos e materiais do cotidiano que procurou alterar substancialmente a sua função original buscando 

uma nova qualidade estética, visível também na instalação Isto não são linhas? com a utilização do isopor pintado e sua reflexão sobre linhas. 

Garrafas pintadas e quebradas deram origem a instalação Dessemelhanças, porém estes objetos continuaram unidos com linhas abstratas e não-

orgânicas desconstruindo sua finalidade original.   

MILTON BLASER
www.miltonblaser.com  
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Antropoceno ou a memória perdida

do homem, 2021

fotografia de objeto /verso de piso usado

52x116cm

Isto não são linhas?, 2019

Instalação -latex sobre isopor

200x250x280cm

Dessemelhanças, 2018

Instalação - spray fosco sobre 

garrafas de vidros e quebradas

15x250x250cm
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Fotógrafa, docente e pesquisadora residente na cidade de Feira de Santana (Bahia, Brasil), estudante da Especialização em Desenho com ênfase em 

Metodologia do Desenho na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e pesquisadora na mesma instituição no grupo Trajetórias, Cultura 

e Educação (TRACE). Pesquisa, na pós-graduação, sobre teorias da percepção e percepção visual humana. Graduou-se em Comunicação Social 

com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 2018. Participou de residências artísticas no Brasil (Ethno Bahia, 

2020) e no Chile (Etno Cahuil, 2020), expôs em mostras coletivas e individuais em museus locais e contribuiu com iniciativas de países como 

Brasil, Chile, Argentina, México e Colômbia com trabalhos autorais. Fotografa profissionalmente desde 2015 e ao longo dos anos especializou-se 

em retratos e fotografia de rua.

PAULA HOLANDA CAVALCANTE
https://phcavalcante.hotglue.me/ 
https://www.instagram.com/corpoexpandido
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Circuito entre as fases 1 e 2

Fotografia digital, 2021
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É artista, formada na Escola de Música e Belas Artes do Paraná e membra do Em-cadeia, grupo de artistas que discute trabalhos individuais e 

desenvolve projetos coletivos. Recebeu menção honrosa no CUBIC 3 – Circuito da Bienal Internacional de Curitiba –, participou das residências 

Campo das Artes-CUBIC 4 e AZero, de duas exposições individuais, bem como de diversas exposições coletivas (2016-2021). Seu interesse em 

discutir pintura a levou a desenvolver, em várias mídias, trabalhos que envolvem o descolamento da camada de tinta de um quadro, a variação 

do suporte e as ações possíveis que o seu corpo, o espaço ou o tempo podem realizar sobre a tinta e seu suporte. Atualmente pesquisa que 

tipos de relações pode estabelecer a partir da materialidade da pintura: de tensionamento dos limites desta com outras linguagens visuais, de 

experimentação entre corpo e objeto artístico, de estranhamento e de aproximação do sujeito com questões da arte. Parte da seguinte pergunta: 

“Se deslocarmos alguns elementos que fazem de um trabalho uma pintura, o que podemos discutir?”.

PRISCILLA DURIGAN
https://www.priscilladurigan.com/
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Cadeira, 2019

Videoinstalação. Acrílica sobre cadeira. 

Dimensões da instalação: variáveis 

Duração do vídeo: 5’07’’

Natureza-morta, 2020

Videoinstalação. Acrílica sobre frutas, mesa de cerâmica, taça e garrafa de vidro

Dimensões da instalação: variáveis

Duração do vídeo: 4’07’’
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Felipe Fernandes, aka Pura Poesia. Nasceu em Belo Horizonte em 1973 e iniciou seus estudos sobre as letras em 1994, como diretor de arte em 

agências de publicidade. Só em 2016, em Lisboa, começou a escrever nas ruas, muros, portas e paredes. Seu tag - pura poesia - passou a ser uma 

das formas mais usadas para definir a cidade e o país após a publicação de uma foto por uma influencer local.

Em 2017 apresentou o tag no painel Research and Action do SAUC, Seminário de Arte Urbana na Belas Artes da Universidade de Lisboa. Em 2018 

executou seu primeiro muro em um Festival de Arte Pública, o A Porta. Também participou de duas edições do festival Capitão, em Leiria.

Em 2019 participou do Festival Loures de Arte Pública, na Quinta do Mocho, um dos bairro mais pobre e violentos do país, mas também dos 

maiores museus a céu aberto da Europa. Produziu uma série de painéis com os nomes das ruas, até então desconhecidos pelos moradores, 

ninguém sabia o próprio endereço.

Em 2020, com o início da pandemia de Covid-19 volta para Belo Horizonte. Confinado e sem acesso às ruas, contina suas pesquisas sobre o 

alfabeto e linguagem.

“Encontrei na arte uma forma de explorar minha busca pela tênue intersecção entre rigor e fluidez, forma e função, talento e disciplina, ética e 

estética, meio e mensagem, constrangimentos e liberdade, desespero e cautela, tempo e espaço, presença e distância, ruído e silêncio, razão e 

emoção, o universo e meu infinito interior.”

PURA POESIA
https://www.instagram.com/_pura_poesia_/
www.purapoesia.com
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Escudo anti trevas, 2021

Acrilico sobre caixa/tela

60 cm

Alfabetos e poesia, 2021

spray sobre muro

9mx3m aproximadamente
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Raquel Gandra (RJ, Brasil, 1986) é artista visual e andarilha. Bacharel em Comunicação Social (2010-UFRJ) e

mestre em Belas Artes (2016-UFRJ), realizou um Master em Fotografia Artística e Documental no IPCI (Porto,

Portugal) em 2019. Participou de exposições coletivas no Brasil e na Europa e teve vários de seus curta metragens exibidos e premiados em 

diversos festivais de cinema. Entre errâncias pelo mundo, contato com materiais de expressão e estudos acadêmicos, dedica-se à construção de 

narrativas visuais a partir da fabulação humana dentro de suas territorialidades, sejam elas íntima, espacial ou identitário-cultural.

Sempre foi movida pela busca de sentido através da arte e dos afetos. Em meio a andanças e experimentações de diferentes técnicas e formatos 

do audiovisual, seus trabalhos se voltam frequentemente para a investigação poética do processo de formação da imagem, espectral ou 

residual, traçando paralelos entre o corpo e o aparato fotográfico, a pele e o filme, o gesto e a forma. O uso privilegiado de técnicas analógicas 

variadas parte do desejo de sistematizar o acaso como parte inerente do processo de criação. Através de interferências propositais ou casuais, o 

dispositivo opera como catalisador de descobertas e meio fortuito para dar a ver/conhecer/imaginar o outro e nós mesmos através de encontros 

e deslocamentos, tangenciando lacunas e questionando a maneira como enxergamos a própria realidade.

RAQUEL GANDRA
https://raquelgandra.visura.co/
https://raquelgandra.weebly.com/
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Entre Redes e Labirintos, 2017

Série fotográfica realizada em Película 120 Colorida 

e Intervenção artesanal

Impressão sobre papel algodão

60x60cm

Esboços para uma presença, 2016

Fotografia realizada através de múltiplas 

exposições em um mesmo frame 

fotográfico

Impressão sobre papel algodão

80x80cm
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A artista explora tensões entre estranheza e familiaridade de objetos do quotidiano por meio da fotografia, vídeo, performance e desenho. Thatiana 

investiga aproximações entre corpo e utensílios domésticos, explorando o engano como um recurso poético. Graduada em Artes Visuais pelo 

Centro Universitário Belas Artes de São Paulo (2016), onde também fez especialização em História da Arte: Teoria e crítica. Nos últimos anos, seus 

trabalhos foram expostos em instituições no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, França e Portugal.

O desejo que norteia a sua produção é o intuito de desvelar a corporeidade dos objetos, revelar o que está oculto. A artista pensa no utensílio 

como uma coisa viva, objeto que, ao submeter-se às vontades e necessidades do corpo, acaba tornando-se parte deste corpo, diluindo as 

fronteiras entre o natural e o artificial. Em seu processo de investigação, deseja acessar a intimidade dos utensílios e desvendar a porção de 

carnalidade que cada objeto carrega consigo. Em seus trabalhos, os objetos respiram, pulsam e são torturados

THATIANA CARDOSO
https://www.instagram.com/thatiana_cardoso_art
www.thatianacardoso.com
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sem título, da série “Corpo estranho”,2021

Impressão sobre papel algodão

30x45cm 

sem título, da série “Violações”,2018

Impressão sobre papel algodão

20x30cm

sem título, da série “Corpo estranho”,2021

Impressão sobre papel algodão

30x45cm

sem título, da série “Violações”,2018

Impressão sobre papel algodão

30x45cm
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Artista visual e arte/educador, vivendo e trabalhando na cidade de Sorocaba, São Paulo. Experimenta em seus trabalhos o desenho, a pintura, a 

aquarela e o bordado livre, entre outras mídias. 

Se interessa pela comunicação com o outro por meio da linguagem visual, a imagem que se compromete a falar.

Por meio de seus trabalhos tem investigado quais os contornos possíveis das identidades masculinas contemporâneas e suas pluralidades. 

Dentro desse recorte se encontra dialogando com as questões de gênero, sexualidade, afeto e violência. Ao lançar um olhar para essas questões, 

estabelece uma dinâmica de (auto) investigação sobre o corpo localizado em meio a esses atravessamentos.

THIAGO GOYA
www.thgoya.com
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Projeções sobre eu-spelhos, 2020

Acrílica e espelhos sobre lona, madeira, lã.

200 x 130 cm
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É artista e professora com bacharelado em Artes Plásticas; Licenciada em Arte e Educação; Especialista em Arte e Visualidade; Mestra em 

Educação, todos pela Universidade Federal de Santa Maria (Brasil). Doutora em Ciências Sociais com especialidade em Antropología Social por 

CIESAS-Occidente(Guadalajara). Desde 2012 se desempenha como docente na Universidad de Guanajuato, Campus León, realizando pesquisas 

artísticas-pedagógicas com a linguagem têxtil contemporânea e sobre práticas e saberes artesanais. Participou de exposições  no Brasil, Chile, 

México, Porto Rico, Estados Unidos, Romênia e Ucrânia.

Pesquisa a linguagem têxtil e suas possibilidades como a costura, o crochê e o bordado para a criação de objetos sensoriais que ocupam o 

espaço. Explora materiais de segunda mão (roupas, cadarços, louças) para construir formas orgânicas que “habitam” seu universo imaginado. 

Com isto, pretende estimular uma ampla gama de sentidos, especialmente táteis e visuais, e de alguma forma, evocar a fauna e a flora do seu 

país de origem, assim como, do entorno em que radica. As memórias de infância, as práticas e processos artesanais, os espaços urbanos e 

domésticos, - como os jardins-, são alguns dos seus interesses de pesquisa. Deseja visibilizar as tensões que observa entre trabalho manual e 

emocional, entre o sentido de pertencimento e o “desarraigo”. O resultado é a criação de seres que habitam um espaço próprio, cujo processo 

a permite gerar um sentido de apego e familiaridade com relação ao lugar que habita seu corpo. 

VANESSA FREITAG
https://www.instagram.com /freitag_textileart
www.freitagvanessa.com
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Pitinínes, 2021

Objeto têxtil 

5cmx12cmx8cm;

Jardim invisível, 2021

Escultura têxtil

54cmx65cmx48cm
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Artistas
Amanda Leite
Aurélia Cerulei
Clara de Cápua
Dariane Martiól
Henrique Braga
Jorge Silvestre 
Larissa Brum
Leodonnell
Milton Blaser
Paula Holanda Cavalcante
Priscilla Durigan
Pura poesia
Raquel Gandra
Thatiana Cardoso
Thiago Goya
Vanessa Freitag

curadoria e acompanhamento
Marcio Harum

Adelina Instituto 

direção geral
Fabio Luchetti 
 
direção administrativa, financeira, captação e parcerias
Laura Arbex 

administrativo 
Amanda Silva

produção e curadoria
Bruna Sizilio
  
educação, comunicação e relações institucionais
Gabriela Conceição 
 
motorista e serviços gerais 
Joel Almeida

identidade visual 
Liona.ag
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