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A I Mostra Nacional Audiovisual ES nasce do desejo de 
ampliar o espaço de discussão crítica e reflexiva sobre o 
campo artístico, instaurado pelo Colóquio de Arte e 
Pesquisa dos Alunos do Programa de Pós-Graduação de 
Artes, da Universidade Federal do Espírito Santo 
(COLARTES), desde sua primeira edição. Nesses termos, 
a mostra vem integrar a programação artístico-cultural 
do VII COLARTES 2019, que em linhas gerais propõe 
extrapolar as discussões puramente academicistas, 
acolhendo e incorporando aos eixos estruturantes desta 
edição do evento, outros espaços para se inquirir sobre a 
questão peremptória e nada circunstancial: há  um lugar 
para a arte?.

Em sua primeira edição, a Mostra Nacional Audiovisual 
ES: Há  um lugar para a arte?, se constitui e ganha 
materialidade a partir dos olhares de 28 artistas 
convidados, atentos ao poder inquietante e provocador 
que a explosão da arte na vida tem promovido ao fazer 
artístico na condição histórica do presente. Rubiane
Maia [ES] & Renata Ferraz [SP], em “Ádito” (2015), 
expõem resíduos de memória e crise, que alinhavam 
ficção e realidade num continuum experimental-
existencial onde a arte está  tão próxima da vida que a 
fronteira com o ordiná rio se torna quase indiscernível. 
Castiel Vitorino Brasileiro [ES], em “Quando Lembrei, 
voltei” (2019), propõe a lembrança como um exercício 
de percepção do corpo como um local de permanente 
experimentação e constituição de si. Rebeca Ribeiro 
[ES], em “Palavras, Folhas, Alices, Doralices e Marias:

delas a cura para estar na cidade” (2019), mostra que 
a ancestralidade é o fio ondutor para a cura entre o 

passado e o presente. Monica Nitz [ES], em “Minha avó 
é uma fotografia” (2018), ao resgatar lembranças de 

uma memória esquecida, busca um sentimento de 
pertencimento de um passado que nunca viveu. Rafael 

Segatto [ES], em “A seta do futuro aponta para 
frente” (2019), ao transformar uma imagem fotográ fica 
em um objeto fílmico, nos lembra, de modo ininterrupto, 

que Exu é a força motriz do tempo e do 
movimento. Alexandre Sequeira [PA], em “Meu 

mundo teu” (2018), agência a construção de novas 
realidades por meio de uma rede de afetos que alinhavam 

alteridades e semelhanças.

Erly Vieira Junior [ES], em “Pra casa agora eu vou” 
(2012), ao fabular sobre os modos de vida, propõe uma 

reflexão bem-humorada sobre formas possíveis de 
resistência à  sociedade do consumo. Cao Guimarães 

[MG], em “El pintor tira el cine a la basura” (2008), 
ironiza as interfaces e caminhos que o cinema ainda pode 
percorrer. Diego Nunes [ES], em “Organismo” (2014), 
recolhe percepções em relação a cidade e nos questiona: 

o habitat natural do humano ainda seria a urbe?. 
Fernando Ribeiro (PR), em “Bordando a paisagem” 

(2018), promove o agenciamento de outros modos 
estéticos de configuração dos fluxos territoriais de uma 
paisagem desconhecida. Wagner Rossi Campos [MG], 

em “PLANTA – IMporta.EXporta” (2019), evidencia o 
percurso como um processo de autoconhecimento, 

revelando potências clandestinas nas formas de pensar e
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viver a arte. Marcus Vinícius [ES], em “Everything
imaginable can be dreamed” (2012), transita entre o
devir-corpo do espaço e devir-espaço do corpo, um lugar 
subjetivo cujo desejo busca por algo que nunca virá . 
Amanda Amaral [ES], em “Sem título” (2015-2018), 
interroga a dimensão relacional com os não-lugares a 
partir de uma perspectiva imagética que inquiri a ruína e 
o abandono. Gabriela Caetano [SC], em “Passagem” 
(2008), evidencia as mudanças temporais, mesmo que 
elas não sejam visíveis a olho nu. Paulo Bruscky [PE], 
em “Arte/Pare” (1973), dar a ver a atualidade da 
disposição experimental e contestatória dos eixos 
estabelecidos pelas prá ticas artísticas latino-americana a 
partir da década 1960. Miro Soares [MG] & Bruno 
Zorzal [ES], em “Antes dos Vermes o Clero Inteiro” 
(2006), evoca, com uma estética minimal, a construção 
singular de novos significados a partir de imagens que 
não tem relação direta entre si.

André Arçari [ES], em “Cosmorama Solaris” (2016), 
vale-se do argumento da unicidade da cinematografia do 
Andrei Tarkovski, para elaborar uma linguagem 
videográ fica ligada à  produção imanente do pensamento. 
Shima [SP], em “Protocolo” (2010), irônica e 
intencionalmente prolonga o mais simples e antigo gesto 
de formalização contratual, nos conduzindo à  reflexão 
sobre os protocolos sociais assinados cotidianamente. 
Natá lia Farias [ES] & Reyan Perovano [ES], em “A 
verdade anulada - Abominação é crime cristão” 
(2019), fazem uso da apropriação como estratégia 
poética, em que a arte se torna instrumento de crítica e

denúncia. João Victor Coser [ES], em “EDITORIAL DE 
AUTODESTRUIÇÃO / PLASTIC FILM” (2015), de forma 

visceral expõe a tensão entre à  submissão do sujeito ao 
fluxo existencial na contemporaneidade e a produção de 

fissuras que podem oxigenar a vida de outro modos. 
Natalie Mirêdia [ES], em “Forma geral da 

experiência” (2019), deseja tomar para si um espaço na 
arte que fale sobre experimentação e indeterminação da 

experiência artística. Mariana Teixeira Elias [SP], em 
“Para Ingmar Bergman, com amor” (2015), inspira-se 
nos diá logos de Bergman para criar uma narrativa fílmica 

que conjura a natureza instá vel e misteriosa da 
existência, absorta em seus deslocamentos. Mavi Veloso 

[SP], em “Sacred (Prayer Lil Mum)” (2018), 
compartilha a intimidade de um corpo que resiste, insiste 

e manifesta a poesia de simplesmente ser e querer ser 
quem se é. Geovanni Lima [ES], em “Sirva-se” (2017), 

estabelece um território furtivo de inflexão sobre a 
objetificação dos corpos, ressaltando as nuances e a 

estranheza em relação aos corpos historicamente 
obliterados e subalternizados. Marcos Martins [CE], em 

“Parede-Malecón” (2016), exorta um corpo-arquitetura 
que instintivamente enfrenta e confronta a dimensão 

sublime da vida.

Dessa forma, a mostra se constitui como um trampolim 
para o confronto com a própria experiência estética, em 

especial a do campo audiovisual, meio profícuo de 
ampliação e complexificação sobre as múltiplas formas 

de se discutir a arte na contemporaneidade. Sua 
finalidade é apresentar ao público um pequeno recorte da



produção em audiovisual de artistas e pesquisadores com 
projeções nacional e internacional, que buscam, cada um 
à  sua maneira, não só uma inflexão sobre a nossa
atualidade, como, também, uma contestação dos regimes 
de (in)visibilidade das relações sistêmicas da arte, 
conduzindo a afirmação de novas dimensões do estético, 
distintas dos sistemas de valores essencialmente 
artísticos.

Se o contexto atual, não por acaso, parece ruir a cada dia 
as bases das instituições de ensino e cultura do país, 
subentendendo a antítese de que uma sociedade poderia 
viver sem arte e cultura, a mostra objetiva promover um 
espaço prolífico de reflexão crítica a partir da complexa 
rede de experimentações poéticas engendradas por esses 
artistas.

Assim, é com muita satisfação que convidamos a 
participarem da I Mostra Nacional Audiovisual ES: Há  
um lugar para a arte?, a ser realizada na cidade de 
Vitória/ES, de 20 a 22 de agosto, das 19h à s 20h30, 
no Cine Metrópolis, da Universidade Federal do Espírito 
Santo. A mostra tem o apoio do Cine Metrópolis, 
Superintendência de Cultura e Comunicação da 
Universidade Federal do Espírito Santo, GAEU –
Galeria de Arte Espaço Universitá rio e FUCAM –
Fundação de Apoio Cassiano Antônio Moraes. Confira 
a seguir os trabalhos que integram a mostra, bem como o 
programa detalhado de suas exibições.

Jessica Dalcolmo & Lindomberto Ferreira Alves

Jessica Dalcolmo é mestranda em 
Estudos em História, Crítica e 

Teoria da Arte do Programa de 
Pós-graduação em Artes, da 

Universidade Federal do Espírito 
Santo. Bacharela em Museologia

pela Universidade Federal de 
Ouro Preto – MG, tem experiência 

na á rea de Museologia e da 
História da Arte, com ênfase em: 

musealização da arte 
contemporânea, documentação, 

curadoria, sociomuseologia e 
museografia. Contato: 

dalcolmojs@gmail.com 

Lindomberto Ferreira Alves é artista-
educador, arquiteto-urbanista e 

pesquisador. É mestrando em Teoria e 
História da Arte pelo Programa de Pós-

Graduação em Artes (PPGA-UFES), 
licenciando em Artes Visuais pelo Centro 
Universitá rio Araras Dr. Edmundo Ulson 
- UNAR/SP e bacharel em Arquitetura e 

Urbanismo pela UFBA. Suas 
investigações orbitam em torno dos 

estudos que privilegiam a aná lise crítica 
dos processos de criação artística na arte 
contemporânea. Atua como educador em 

espaços culturais desde 2018. Contato: 
lindombertofa@gmail.com.
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ALEXANDRE SEQUEIRA (PA)

Meu mundo Teu, 12'47'', Vídeo, Belém, Brasil, 2018.

Alexandre Sequeira [Direção/Roteiro/Narração].
Estúdio Reator [Realização/Edição de Imagem e Som].

Em Meu mundo Teu, dois adolescentes que não se conhecem
trocam impressões sobre suas realidades a partir de cartas e
fotografias. A mescla dessas informações de mundo
apresentadas por Tayana Wanzeler, moradora do bairro do
Guamá na cidade de Belém e Jefferson Oliveira, morador da ilha
do Combú na região amazônica, é o insumo que Alexandre
Sequeira lança mão para conceber uma proposição artística que
revela uma nova realidade construída a partir do diá logo
estabelecido entre esses dois adolescentes. Utilizando
procedimentos de registro fotográ fico como câmeras artesanais
de um e dois orifícios e câmeras convencionais com dupla
exposição de filmes, Alexandre promoveu ao longo do ano de
2007 encontros fotográ ficos com Jefferson e Tayana na busca da
construção desta “rede de afetos”. O resultado são imagens que
confundem diferenças e semelhanças num todo que aponta para

Alexandre Romariz Sequeira é artista visual, e Mestre em
Arte e Tecnologia pela UFMG, doutorando em Arte pela
mesma Instituição e professor do Instituto de Ciências da
Arte da UFPa. Desenvolve trabalhos que estabelecem
relações entre fotografia e alteriadade social,
tendo participado Encontros de Fotografia, Seminá rios e
Exposições no Brasil e exterior, podendo-se destacar: “Une
certaine amazonie” em Paris/França; Bienal Internacional
de Fotografia de Liège/Bélgica; Exposição no Centro
Cultural Engramme em Quebec/Canadá ; X Bienal de
Havana/Cuba; Paraty em Foco 2009; FotoFestPoa 2010 e
2011; Festival de Fotografia de Recife 2010; Simpósio e
exposição “Brush with Light”, na Universidade de Arte
Mídia e Design de NewPort no Reino Unido, Festival
Internacional de Fotografia de Pingyao/China, exposição
“Gigante pela própria natureza” em Valência na Espanha;
“Contemporary Brazilian Printing” em New York/EUA;
PhotoGoa 2018/India; Taipei Photo 2018/ Taiwan;
“Segue-se ver o que quisesse” no Palá cio das Artes em
Belo Horizonte/MG/BR “Geração 00 – a nova fotografia
brasileira; e Projeto Portfólio no Itaú Cultural em São
Paulo/Brasil.

novas significações adquiridas a partir desse
encontro.

AMANDA AMARAL (ES)

Sem título, 14‘11'', Vídeo, Vitória, Brasil, 2015-2018.

Amanda Amaral [Direção/Edição].

Sem título é resultado do processo de monografia, a partir dos
conceitos de lugar (site) e não-lugar (non-site) desenvolvidos
pelo antropólogo Marc Augè, bem como ancorado na produção
do artista Robert Smithson. Buscou explorar os espaços vazios e
abandonados da cidade de Vitória como campo de investigação
para o vídeo e seus processos interventivos. Narrativa fílmica
produzida na experiência e nas trajetórias do afeto e da memória.
O caminho percorrido pela prá tica de um corpo-câmera que
questiona: a quem interessa os lugares, não-lugares e os
espaços em estado de abandono? Em que medida eles nos
provocam e como estão situados nessas tipologias?

Amanda Amaral é licenciada em Artes Visuais pela
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), com
"AFETO, MEMÓRIA E EXPERIÊNCIA: Reflexões sobre
espacialidades no campo ampliado da serie de vídeos “sem
título”" pesquisa referente a seu trabalho de narrativa
fílmica a partir de mapeamentos de sites abandonados e
baldios para produzir e tensionar questões sobre o lugar
dessas imagens. Artista-etc, arte educadora, no ano
de 2014 compõe o projeto de pesquisa e
extensão ORGANON - Núcleo de Estudo, Pesquisa
e Extensão em Mobilizações Sociais onde permanece até
2016 desenvolvendo narrativas audiovisuais e
posteriormente incorpora as mobilizações de gênero e
sexualidade como discurso político e artístico. Também
contribui com a extensão "VÃO: projeção de filmes no
lençol" em 2017, integra o Coletivo LARANJA. Atualmente
reside em São Paulo onde desenvolve pesquisas que
permeiam cidade, corpo e seus atravessamentos no
ambiência contemporânea.



CAO GUIMARÃES (MG)

EL PINTOR TIRA EL CINE A LA BASURA, 5’, Curta-metragem, 
Burgos, Espanha, 2008.

Cao Guimarães [Direção/Roteiro/Imagens/Fotografia/Edição].

EL PINTOR TIRA EL CINE A LA BASURA é um filme-gag,
filme-joke, a coisificação da tela fílmica. Nota irônica sobre os
caminhos que o cinema pode tomar.

Tropicá lia: The 60s in Brazil, Áustria; Sharjah Biennial 11
Film Programme, Emirados Árabes Unidos e Ver é Uma
Fá bula, Brasil, uma retrospectiva com grande parte das
obras do artista expostas no Itaú Cultural, em São
Paulo.Realizou nove longa-metragens: O Homem das
Multidões (2013), Otto (2012), Elvira Lorelay Alma de
Dragoń (2012), Ex Isto (2010), Andarilho (2007), Acidente
(2006), Alma do Osso (2004), Rua de Mão-Dupla (2002) e
o Fim do Sem Fim (2001), que participaram de renomados
festivais internacionais como Cannes, Locarno, Sundance,
Veneza, Berlim e Rotterdam. Ganhou retrospectivas de seus
filmes no MoMA, em 2011, Itaú Cultural, em2013, BAFICI
(Buenos Aires) e Cinemateca do México em 2014. Em
setembro de 2017 inaugurou a maior exposição e
retrospectiva acerca de sua obra em território europeu, no
Eye Filmmuseum, em Amsterdã.Lançou em 2018 o seu
décimo longa-metragem, intitulado Espera. É representado
pela Galeria Nara Roesler, de São Paulo e Galerie Xippas
(Paris e Montevideo).

Cao Guimarães vive e trabalha em Belo Horizonte. Atua no
cruzamento entre o cinema e as artes plá sticas. Com
produção intensa desde o final dos anos 1980, o artista tem
suas obras em numerosas coleções prestigiadas como a
Tate Modern (Reino Unido), o MoMA e o Museu
Guggenheim (EUA), Fondation Cartier (França), Colección
Jumex (México), Inhotim (Brasil), Museu Thyssen-
Bornemisza (Espanha), dentre outras. Participou de
importantes exposições como XXV e XXVII Bienal
Internacional de São Paulo, Brasil; Insite Biennial 2005,
México; Cruzamentos: Contemporary Art in Brazil, EUA;

ANDRÉ ARÇARI (ES)

Cosmorama Solaris, 6‘20'', Vídeo, Brasil, 2016.

André Arçari [Concepção/Realização].

Para Tarkovski, com amor.

André Arçari é possui graduação em Artes Visuais (2014)
pela Universidade Federal do Espírito Santo e mestrado em
Artes (2018) – Área de concentração: Teoria e História da
Arte. Linha de pesquisa: Estudos em História, Teoria e
Crítica da Arte – pela mesma instituição. Artista multimídia,
pesquisador, teórico e crítico independente.



CASTIEL VITORINO BRASILEIRO (ES)

Quando Lembrei, voltei, 3‘07'', Vídeo, Guarapari, Brasil, 2019.

Castiel Vitorino Brasileiro & Rucka de Lacaia
[Produção/Montagem].

Em Quando Lembrei, voltei, o que se propõe é voltar para
lembrar, lembrar para voltar.

cansa. Tentar verbalizar sobre como minha corporeidade
relaciona-se com as identidades que à compões, é uma
tarefa prazerosa e necessá ria, mas também muito cansativa
e as vezes frustante. Por isso, tenho tentado mostrar no
próprio gesto como é produzir uma negritude em
emancipação, que acostumei nomeá -la de negritude viada;
crio próteses, videos, performances, fotografias. Sou uma
bixa preta, que habita a fronteira que sapara e conecta o
Brasil à America Latina e à Africa. Venho usando a
psicologia e a arte para construir armas de guerra, contra a
colonização de meus pensamentos e desejos. Também crio
próteses que me ajudam traduzir e atualizar ensinamentos
ancestrais, oferecidos por africanos, entidades afro-
brasileiras, negros que vivem diá sporas diferentes da
minha, e sobretudo, daqueles que experimentam junto
comigo a despatrialização no Brasil. Há meses tenho
repetido à mim, uma frase que ouvi da Beatriz Nascimento,
no filme Ori: é preciso lembrar no gesto que não somos
mais cativos. E, desde então venho me libertando de
masculinidades tóxicas, criadas por uma branquitude
delirante, que insiste em patologizar minhas
desobediências de gênero e raça. Para isso, ultimamente
tenho usando bastante a Arte; como também já fiz com a
capoeira e o congo, quando ainda era criança. E sigo
debochada, ouvindo da minha avó que estou muito
desconforme.

Castiel Vitorino Brasileiro é artista e estudante de
Psicologia pela Universidade Federal do Espirito Santo.
Dizer sobre mim, é uma necessidade que geralmente me

DIEGO NUNES (ES)

Organismo, 2‘04'', Vídeo, Vitória/ES – São Paulo/SP, Brasil, 2014.

Diego Nunes [Concepção/Realização].

Em Organismo, o artista se questiona: seria a cidade um grande
organismo? Partindo da ideia de uma pós humanidade, onde o
homem é um ciborgue, que se utiliza da invenção e apropriação
de tecnologias mil para reinventar sua produção de vida, recolho
pedaços de minhas cartografias cotidianas, que transitavam
entre as cidades de Vitória e São Paulo e crio um arqueologia das
minhas andanças pela cidade, onde registro os pontos que
permeiam o meu dia a dia. Se o corpo já é pós moderno, numa
simbiose do orgânico com a má quina, o nosso habitat natural
não seria a urbe?

Diego Nunes é artista visual, num flerte intenso com o
Cinema, a fotografia e a performance. Seu trabalho dialoga
com essas três grandes á reas, trazendo a tona arqueologias
de afeto, cartografias e reconstrução de memórias,
inventadas ou não, partindo sempre de uma perspectiva
afrocentrada.



ERLY VIEIRA JR (ES)

Pra casa agora eu vou, 9‘23'', Falso Doc, Vitória, Brasil, 2012.

Elisa Queiroz [Concepção].
Erly Vieira Jr [Roteiro/Direção].
Faketown e eq produções [Realização].
Joyce Castello [Produção de set].
Diego Locatelli [Direção de fotografia].
Flá vio Bastoss [Som direto].
Erly Vieira Jr & Joyce Castello [Direção de arte].
Júlio Schmidt & Erly Vieira Jr [Customização dos anões].
Sidney Spacini [Edição de imagem e som].
Flá vio Bastoss [Mixagem].
Erly Vieira Jr, Joyce Castello, Flá vio Bastoss e voz gerada pelo 
google tradutor [Elenco].

De forma radicalmente irônica e bem-humorada Pra casa agora
eu vou conta a estória de Cristian Robinescu III, ativista de um
grupo clandestino dedicado à libertação de anões de jardim e
respectiva recondução a seu habitat natural – a floresta. O vídeo

Erly Vieira Jr é cineasta, escritor e pesquisador na á rea
audiovisual. Doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ
(2012), é professor do Departamento de Comunicação
Social e do Programa de Pós-graduação em Comunicação
(POSCOM), da Ufes. Realizou dez curtas-metragens, entre
documentá rios e ficções, exibidos em diversos festivais
dentro e fora do Brasil. É autor dos livros Marcus Vinícius –
A presença do mundo em mim (2016), Plano Geral –
Panorama histórico do cinema e vídeo no Espírito Santo
(2015), Realismo sensório no cinema contemporâneo
(Edufes, no prelo) e Exercícios do olhar (Ed. Cousa, no
prelo). Desde 2012, é um dos curadores do Festival de
Cinema de Vitória e, em 2018, participou da comissão de
seleção de longas- metragens do 51º. Festival de Brasília
do Cinema Brasileiro.

é narrado pelo protagonista, expondo suas
motivações, seu histórico como ativista e seu método
– que, além dos sequestros clandestinos de está tuas,
inclui uma customização dos anões, adornados por
adereços que traduzam sua nova identidade como
seres livres.

FERNANDO RIBEIRO (PR)

Bordando a paisagem, 6‘11'', Videoperfomance, Arad, Israel,  2018.

Fernando Ribeiro [Concepção].
Avigail Arnheim [Registro].

Bordando a paisagem nasce em dezembro de 2018, quando o
artista Fernando Ribeiro foi convidado a fazer uma performance
no deserto de Negev em Arad, Israel. Sendo a sua primeira
experiência com o deserto, o artista propôs em bordar o deserto.
Com novelos de lã o artista começou a envolver pedras distantes
conectando-as e criando um caminho em que se perdia dentro
do deserto. A performance durou 3 horas.

Fernando Ribeiro é artista da performance e curador.
Iniciou seus estudos sobre performance art em 1999 e
desde então se firmou como um dos principais expoentes
desta arte no sul do Brasil. Apresentou seu trabalho em
espaços como o Grace Exhibition Space (Nova Iorque,
2012), Defibrillator Performance Art Gallery (Chicago,
2012) e Mobius (Boston, 2012). Entre os eventos que
participou destacamos MIP – Manifestação Internacional de
Performance (Belo Horizonte, 2003); O Corpo na
Cidade (Curitiba, 2010); Miami Performance International
Festival (Miami, 2013); Performance no Memorial (Belo
Horizonte, 2014), TERRA COMUNAL – Marina Abramovic +
MAI (São Paulo, 2015), Poéticas do Corpo(Campinas,
2016); Corpus Urbis (Amapá , 2017) e Cada Vez Mais
Perto (Curitiba, 2018). Desde 2012 é curador da
plataforma p.ARTE. Foi também curador da Bienal
Internacional de Curitiba (2013, 2015 e 2017), da terceira
edição do CCBB música.performance (São Paulo, 2015) e
do MIP3 (Belo Horizonte, 2016). Fernando vive e trabalha
em Curitiba.



GABRIELA CAETANO (SC)

PASSAGEM, 5‘28'', Vídeo, Brasil, 2008.

Gabriela Caetano [Concepção/Realização]

Em Passagem, o que se pode ver é uma mudança temporal
que acontece diante dos olhos, sem que ao menos uma das
formas apresentadas sofra modificações. Vemos uma única
imagem em preto e branco. A cor é quem conduz o movimento.
Tudo se inicia em branco. Aos poucos a imagem fotográ fica
aparece na tela. Na medida em que o contraste desta foto vai se
acentuando, vamos conseguindo visualizar a imagem. Segue
assim até se obter uma visão bem escura. O fundo preto assinala
o fim do vídeo.

Gabriela Caetano é artista visual, natural de
Florianópolis, Brasil. Vive e trabalha em São Paulo. É
doutoranda em Arte Contemporânea pela Universidade
de Coimbra-Portugal, mestre em Artes Visuais pela
Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP
e licenciada em Artes Plá sticas pela Universidade do
Estado de Santa Catarina - UDESC. Em seus processos
artísticos desenvolve pesquisa sobre os procedimentos
e linguagens que tratam da paisagem na arte
contemporânea. Contato: +55 11 95445-
2665 | gabrielacaetano@outlook.com

GEOVANNI LIMA (ES)

SIRVA-SE, 32‘45'', Videoperformance, Brasil, 2017.

Álvaro Leite [Direção].
Fred Farias [Edição].

Em Sirva-se, o artista, nu, se posiciona em frente a um
computador conectado a rede de internet e se oferece ao
expectador que o contempla. A ação foi gravada em um site de
conversação online que possibilita interação e aperfeiçoamento
de idiomas variados. Normalmente, os usuá rios fogem dessa
utilização e criam uma narrativa paralela: exibem corpos
esculturais e buscam experiências sexuais online. A
contraposição do corpo negro, gordo do performer ao dos
demais indivíduos estabelece reações de estranhamento.

Geovanni Lima, Artista e Performer; Mestrando em
Artes Visuais pela Universidade Estadual de Campinas –
UNICAMP; Licenciado em Artes Visuais pela
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Membro
do grupo de pesquisa CNPq/UFES: Diá logos entre
Sociologia e Arte /DISSOA. Atualmente desenvolve
pesquisas ligadas ao corpo como interface política,
sobretudo corpos negros, gordos e LGBTI+. Com relação
à produção em poéticas visuais apresentou trabalhos de
performance, vídeoperformances e desmontagens
poéticas em exposições, seminá rios e festivais como:
ruido&gesto (2016), Rio Grande (RS); XOQUE – Mostra
de Arte da Guerra (2016), Florianópolis (SC); Interfaces
Internacional (2015), Uberlândia (MG); Corpus Urbis,
(2017) Macapá (AP); Residência e Festival Corpus Urbis
(2018), Oiapoque (AP); Festival SESC Aldeia Ilha do Mel
(2017, 2018) Vitória (ES); Plataforma Traque de
Performance (2018) Sorocaba (SP); Encuentro de
Performance (2019) Cidade do México (MX). É um dos
idealizadores do projeto PERFORME-SE – Festival de
Performance (2015, 2017) e Coordena o Festival
Lacração - Arte e Cultura LGBTI+.



JOÃO VICTOR COSER (ES)

EDITORIAL DE AUTODESTRUIÇÃO/PLASTIC FILM, 5'42'', 
Videoperformance, Vitória, Brasil, 2015.

João Victor Coser [Concepção].
João Victor Coser & Tom Boechat [Direção].
Tom Boechat [Direção de fotografia].
Amanda Amaral [Edição].
Gabriel Hand [Colorização].

A idéia sufocante do Editorial de autodestruição/Plastic Film
nasce de alguns pensamentos em torno do sujeito: de como sua
psique é afetado por uma sociedade viciada por um fluxo de
informações contabilizado pela mídia que massacra e agem por
diversos meios, e geram sujeitos virais, construídos através da
indústria, por identidades articuladamente reproduzíveis. O vídeo
inicia com o persona posto diante da câmera que o observa. Em
suas mãos um filme plá stico que o sufocará durante os próximos
minutos. Com gestos repetidos que oras são lentos e outras
aceleram, constrói uma narrativa em atos de submissão e

João Victor Coser estudou artes plá sticas na Universidade
Federal Do Espírito Santo/UFES e participou do programa
“Diá logos e interação: experiência estética no encontro com
a arte contemporânea em espaços expositivos” orientado
por Neusa Mendes no período de três anos, sendo mediador
do espaço expositivo galeria de arte espaço
universitá rio/gaeu localizada em vitória, UFES. Participou
também do grupo de pesquisa Poéticas do processo de
criação com a pesquisa “Prá ticas espaciais. Do espaço dito
“imersivo” ao circundante, ou a instalação na experiência
estética e no despertar crítico e político do público”
orientado por Ângela Maria Grando, com bolsa CNPq do
programa de iniciação cientifica. João Coser começou a
desenvolver sua poética no ano de 2015 pesquisando suas
praticas artísticas voltadas para performance-ação,
performance-vídeo, intervenções e instalação. Em seus
trabalhos o corpo é sempre a referência, sendo o foco de
sua pesquisa, tendo em vista o corpo do artista e também o
corpo do espectador.

erotismo, e que diante da câmera que o acompanha,
capta o sujeito entregue a situação. O ultimo ato é a
ressignificação dos primeiros segundos do vídeo, um
movimento de vida e morte, do ciclo que fecha e se
revela.

MARCOS MARTINS (CE)

Parede-Malecón, 5’45”, Videoperformance, Havana , Cuba, 2016.

Rafinha & Gabriela Sacchetto [Imagens].
Régis Ramos [Edição].

Em “Parede-Malecón”, fortaleza, paredes de tijolos, a câmera
fixa-se em um único enquadramento onde o muro ocupa o
protagonismo de todos os movimentos e tensões que se dá em
razão de sua existência, o mar se esconde por detrá s do muro
onde o céu se debruça com delicadeza, provocando um
deslocamento da linha do horizonte para um ponto mais elevado,
dividindo assim, o céu do asfalto. A auto-pista por onde correm
os carros, recobre-se por um espelho d’á gua, que duplica o céu e
as ondas que engolfam o corpo do perfomer, abraçando-o e
revestindo seu corpo de á guas, enquanto posiciona-se de costas
para a câmera à mirar o horizonte expandido a sua frente,
equilibrando-se tenta fixar-se ereto e rente ao muro, compartilha
com o ele a experiência de ser um só corpo. Um corpo-
arquitetura que se veste de tijolos encharcados, enquanto o

Marcos Martins nasceu em Fortaleza (CE), vive e trabalha
em Vitória; artista visual e arquiteto, aborda em suas
poéticas as relações do corpo como invólucro do mundo
pelos processos de humanização das arquiteturas e
paisagens, atuando nas porosidades das fronteiras entre
corpos por meio das Performances, Intervenções Urbanas e
Instalações. Participou de exposições nacionais e
internacionais, e de residências artísticas em Havana - Cuba
(ISA) e em São Paulo (Casa de tijolo). É doutor em poéticas
visuais pela ECA/USP e professor no Centro de Artes da
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e Atua nos
Grupos de pesquisa: IMAGINATUR(Cnpq/USP); 3P
(Cnpq/UFES); DISSOA (Cnpq/Ufes) e Place (Cnpq/Ufes).

tronco dilata-se no horizonte gris, onde esconde-se o
Sublime (Kant) que se manifesta no mar, que vira céu,
e no céu, que vira mar.



MARCUS VINÍCIUS (ES)

Everything imaginable can be dreamed... , 7‘42'', Vídeo, Buenos 
Aires, Argentina, 2012.

Marcus Vinícius [Concepção].
Diego Stickar [Direção/Edição]

Uma história. Uma história obscura. Uma história sobre mim,
sobre meu mundo. Encontre um lugar inventado. Terras
intocá veis. Algo fora do mapa. Atravessar florestas, jardins,
verde, cinza. Um lugar subjetivo. As cidades - como os sonhos -
são construídas por desejos e medos, ainda que o fio condutor
de seu discurso seja secreto, que as suas regras sejam absurdas,
as suas perspectivas enganosas, e que todas as coisas escondam
uma outra coisa. Outra paisagem, talvez mais concreta. Em
verdade, a ideia de paisagem imaginá vel é uma atração. No
sentido mais abstrato, de ausência de coisas, espaços vazios,
caminhos que desaparecem, reaparecem, de possibilidades
míticas. Desejos e buscas por algo que nunca virá , o espaço é
uma dúvida.

Marcus Vinícius de Souza Santos (1985-2012) –
conhecido como Marcus Vinícius apenas – foi um artista
performá tico brasileiro nascido em Vitória (Espírito Santo,
Brasil), que faz a(s)cender seu trabalho artístico com
recursos, por vezes, aná logos aos de rituais carregados de
religiosidade, mas sem pregar qualquer espiritualidade
exacerbada. É o indivíduo e a sua relação com o espaço o
principal tema explorado pelo artista e, logicamente, isso
envolve também as suas crenças, mas sem, contudo,
convergir para qualquer sentido limitado e definitivo.
Marcus Vinícius teve uma carreira intensa, ainda que fugaz.
Ele foi um nome importante na geração de performers
brasileiros surgidos nos últimos dez anos, e já ensaiava
uma carreira internacional promissora, interrompida por
sua partida precoce - seus trabalhos, até então, já tinham
sido apresentados ou expostos em 22 países.

MARIANA TEIXEIRA ELIAS (SP)

Para Ingmar Bergman, com amor, 5’45”, Video, São Paulo, Brasil, 
2015.

Mariana Teixeira Elias [Direção/Edição].

Em Para Ingmar Bergman, com amor, capturei meus
percursos com um celular e os editei de forma que criassem uma
narrativa. Me apropriei de diá logos dos
filmes ”Persona” e ”Sétimo Selo” de Ingmar Bergman e com
eles construí um novo diá logo.

Mariana Teixeira Elias é formada em Artes Visuais e pós-
graduada em História da Arte. Atualmente é mestranda do
programa de tecnologias da comunicação e estéticas na
ECO-UFRJ. A artista faz uso da linguagem fotográ fica e
audiovisual como ponto de partida para sua produção.
Participou de diversas exposições, dentre elas destacam-se
a 26ª Mostra de Arte da Juventude do SESC Ribeirão Preto,
7º Salão dos Artistas Sem Galeria, Programa de Exposições 
2016 do MARP, 15º Salão de Arte Contemporânea de
Guarulhos e 49º Salão de Arte Contemporânea de
Piracicaba. Formou-se tambeḿ em cinema pela Academia
Internacional de Cinema, no ano de 2010. Trabalhou em
diversos curtas e longas metragens, alguns dos quais foram
selecionados para festivais como a e Festival de Curtas
Kinoforum e Mostra Internacional de Cinema.



MAVI VELOSO (SP)

Sacred (Prayer Lil Mum), 6’39”, Vídeo, Amsterdam, Holanda, 
2018.

Thiemi Higashi [Videomaker]
StudioHarris [Gravação de voz]

O corpo é um lugar sagrado de todos os modos. Seja doando seu
suor, seus músculos, deixando o outro se utilizar de si seja pelos
poros, os ossos, o outro entrando pelos olhos, pela boca, pelos
ouvidos. Quer você arreganhe suas entranhas e ele entrar ou
sair, seja vendendo seus cabelos, as unhas, costurando novelos
ou dando seu cu. Seja sangrando sua buceta, o caralhão, a porra,
a baba que nos gosmeia… O corpo é um lugar sagrado de
qualquer jeito seja pelo feito, pelo refeito, pelo perfeito, pelo
avesso, pelo qualquer direito, calcanhar de aquiles, as minhas
fraquezas te fortalecerão, a minha beleza os amadurecerão.
Gozaremos fervos, trôpegos desterros, sem eira nem beira se
propagarão. Minha mãe, este é sagrado, meu corpo te me
pertence. Cuidarei até que nela, cravo, cominho, canela, esta pele
verde amarela experimente todos os erros, compromissos com

Mavi Veloso é performer, dançarina, atriz, cantora e
compositora, e artista visual. Como artista transdisciplinar
sul-americana migrando para a Europa, em suas produções
incorpora e se apropria de processos de transformação,
conflitos e procedimentos de integração cultural, bem como
elementos de moda, cultura queer, trans e drag queen para
discutir gênero, identidade, sexualidade. Graduada em Artes
Visuais pela Universidade Estadual de Londrina, realizou
pós-mestrado em Performance na Advanced Performing
and Scenography Studies em Bruxelas e mestrado no
Master of Voice pela Sandberg Instituut em Amsterdam.
Entre alguns trabalhos recentes apresentados estão: Eu Vou
Me Piratear, filme dirigido por Daniel Favaretto e Dudu
Quintanilha e Cor de Rosa: Los Estados Unidos Del Fuel,
filme dirigido por Octavio Tavares e Francisca Oyaneder; o
projeto de performance PRIVATE
ROOM, Preta e Indumentá ria Popular; e o
projeto #iwannamakerevolution.

mil destinos… Ainda não sei o caminho, não sei
quantos seremos, não sei se temos vela, aquela pica
rosa amarela… Mas eu sei o pequeno, aquele
miudinho, simplizinho. Eu te amo mesmo sempre por
todo esse meu ninho, aqueles tantos séculos, por
séculos e séculos, e séculos amém!

MIRO SOARES (MG) & BUNO ZORZAL (ES) 

Antes dos Vermes o Clero Inteiro, 8‘, Vídeo, Vitória, Brasil, 2006.

Miro Soares & Bruno Zorzal [Concepção/Realização].
Juliana Lima [Direção/Edição].

Uma não-narrativa de coisas quando outras coisas.

tecnologia em mais de vinte países, incluindo: Centre
Pompidou e Forum des Images (França), Bergen Kunsthall
(Noruega), Amber Art and Technology Festival (Turquia),
Fundament Foundation (Países Baixos), MAM Rio de
Janeiro, Centro Cultural Oi Futuro e FILE – Festival
Internacional de Linguagem Eletrônica (Brasil). Entre outros
reconhecimentos, Miro Soares foi premiado pela Fundação
Bienal de São Paulo, teve trabalho comissionado pelo Centre
Pompidou e recebeu bolsa de produção da Bergen
Kommune. Realizou oito residências artísticas em sete
países: Países Baixos, Finlândia, Alemanha, Noruega,
Eslovênia, Lituânia e Letônia.

Bruno Zorzal é fotógrafo, artista e pesquisador, doutor
(2016) em Estética das Artes Plá sticas e Fotografia pela
Universidade Paris 8. Após ter trabalhado como repórter
fotográ fico em Vitória por três anos se transferiu a Itá lia e
estudou na Escola Romana de Fotografia. Durante o curso
teve a oportunidade de se dirigir a uma pesquisa estética e
conceitual mais profunda. Neste período, se afastou do
contexto estritamente informativo e objetivo do
fotojornalismo e se aproximou da imagem enquanto
conhecimento, ligando-se a questões inerentes ao universo
da arte. Neste contexto, através do olhar paciente sobre as
cidades, vê emergir do emaranhado visível em que se
apresentam as questões a serem documentadas em seu
trabalho fortemente ligado ao indivíduo.

Miro Soares é artista visual, filmmaker, pesquisador e
viajante, Miro Soares trabalha na interseção dos campos da
fotografia, do cinema, do vídeo e de novas mídias,
explorando os conceitos de mobilidade e de arte contextual.
É doutor em Artes e Ciências da Arte pela Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. É mestre em Artes pela École
Supérieure d’Art de Grenoble e mestre em Artes e Mídias
Digitais pela Université Paris 1. É professor adjunto do
Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES). Seus trabalhos têm sido exibidos em
exposições, festivais de cinema e festivais de arte e



NATÁLIA FARIAS (ES) & REYAN PEROVANO (ES)

A verdade anulada. Abominação é crime cristão, 5‘37'', Vídeo, 
Vitória, Brasil, 2019.

Natá lia Farias & Reyan Perovano [Concepção/Direção/Edição].

A verdade anulada. Abominação é crime cristão, questiona-
se a responsabilidade e o papel da religiosidade cristã em relação
à realidade lgbtqia+fóbica brasileira. A partir das vivências
católicas das autoras, a ironia é estratégia chave na construção
do vídeo. Desse modo, desloca-se o símbolo do terço e de suas
usuais orações a fim de enfatizar relatos reais de violência
ocorridas. O símbolo do terço é escolhido por seu cará ter de
penitência, e devido a sua monótona repetição, traça-se um
paralelo aos recorrentes casos de
lgbtfobia. Com a finalidade de ecoar vozes, outra estratégia
utilizada na videoarte é a apropriação. Assim "A verdade
anulada" é retirada de Boy Erased e o texto inicial, utilizado no
credo, é apropriado de Viviany Beleboni, atriz que se crucificou
durante 19ª parada LGBT de São Paulo.

Natá lia Farias procura traduzir todas as vivencias do corpo
enquanto mulher, negra e LGBT para a arte. Artista Plá stica
e pesquisadora graduanda da Ufes, procura mostrar o
mundo através de outras perspectivas do que a sociedade
prega.

Reyan Perovano é corpo que se transveste e se transtorna.
Em suas atuais ocupações, é devir artiste, professore,
pesquisadore, cuir. É mestrande em Artes, onde tem
pesquisado a poética política do corpo rebelde. Suas
produções costumam estar atravessadas por gêneros,
sexos, identificações e desconhecimentos.

MONICA NITZ (ES)

Minha avó é uma fotografia, 15’30”, Documentá rio, Vitória, 2018.

Monica Nitz [Direção/Produção].
Bianca Sperandio [Animação de Fotografias].
Monica Nitz & Janayna Araujo [Pesquisa].
Janayna Araujo [Assistência de Direção].
Ricardo Sá  [Câmera].
Monica Nitz & Janayna Araujo [Câmera de Apoio].
Rodolfo Simor e Elton Pinheiro [Sound Design].
Marcelo Shimu – Studio 3 [Captação/Tratamento de 
Som/Mixagem].
Bianca Sperandio & Monica Nitz [Montagem].
Bianca Sperandio [Finalização].

Minha avó Fotografia, um romance que começou em agosto e
uma busca por memórias acerca de um acervo fotográ fico de
família. Talvez, você compartilhe comigo desta radical mudança
do registro e disseminação da imagem.

Monica Nitz é artista multimídia e documentarista.
Diretora do documentá rio "Minha avó é uma
fotografia"(2018), filme-ensaio autobiográ fico, realizado a
partir de um acervo de fotografias herdado. Desenvolve
também a série work in progress Memória da Cor, que são
micro documentá rios compostos por registros de relações
de memória com a vivência em locais itinerados pelo
artista. Trabalha há 7 anos em parceria com o
documentarista Ricardo Sá em pesquisa, montagem e
assistência de direção em documentá rios históricos e
etnográ ficos com foco em cinema de arquivo, como Amargo
Rio Doce 2019/inédito) Divina Luz (2016); Mitã Odjau
Ramo - Quando a criança nasce (2015); Para durar como o
mundo durasse (2013) e Foi assim naquela época (2012).



NATALIE MIRÊDIA (ES)

Forma geral da experiência, 1‘, Vídeo, Brasil, 2019.

Natalie Mirêdia [Concepção/Direção/Edição].

Forma geral da experiência faz jus ao tema do Colartes 2019
com a seguinte indagação: A arte quer um lugar para si? Nas
suas instâncias burocrá ticas há espaço para a experimentação?
Há um espaço na arte para a indeterminação? O inacabado? E o
que nunca será terminado? Esse trabalho surge de um processo
contínuo, e segue seus fluxos e refluxos desejando tomar para si
um espaço na arte.

Natalie Mirêdia é mestranda na Escola de Comunicações e
Artes da Universidade de São Paulo em Poéticas Visuais.
Possui pesquisa na á rea de Teoria e História da Arte
Moderna e Contemporânea e Poéticas Visuais. Trabalha
com performance, fotografia, vídeo, objeto e instalação.
Participou de exposições no Brasil e no exterior, como no
Instituto Tomie Ohtake, nas Caixas Culturais, Academia de
Teatro de Helsinki, Centro Le Lieu en Art Actuel, no Canadá ,
Núcleo Arts Centre, no Reino Unido. Centro Cultural
Manzana de la Riviera, no Paraguai. Trabalha também com
arte educação e produção cultural.

PAULO BRUSCKY (PE)

Arte/Pare, 3‘06'', Intervenção Urbana, Recife, Brasil, 1973.

Paulo Bruscky [Direção/Edição].

Arte/Pare é um projeto de arte na rua que consiste na
reinauguração da Ponte da Boa Vista, construída em 1633. O
artista colocou uma enorme fita cor de rosa com um laço na
cabeceira da ponte e faixa/calçada de pedestres, fazendo com
que o trá fego do centro da cidade ficasse congestionado durante
vá rios minutos e criando situações inusitadas para os
transeuntes, que não retiraram a fita.

princípio da carreira coincide com a ascensão de governos
militares e o consequente estabelecimento de severos
regimes ditatoriais em diversos países latino-americanos,
incluindo o Brasil. Tem participado de diversas exposições
no Brasil e no exterior, incluindo inúmeras bienais, como as
16ª, 20ª, 26ª e 29ª edições da Bienal de São Paulo (1981,
1989, 2004 e 2010) e a 10ª Bienal de La Habana, Cuba
(2009), entre outras. Individuais recentes incluem: Paulo
Bruscky, Galeria Nara Roesler, São Paulo, Brasil, e Nova
York, EUA, ambas em 2017; PaLarva - Poesia Visual e
Sonora, Caixa Econômica Federal, Recife, Brasil, 2016-
17; Paulo Bruscky: Artist Books and Films, 1970-2013, The
Mistake Room, Los Angeles, EUA, 2015, Another Space,
Nova York, EUA, 2015, e Galeria Nara Roesler, São Paulo,
Brasil, 2014; Paulo Bruscky, Museu de Arte Moderna de São
Paulo (MAM-SP), São Paulo, Brasil, 2014; Paulo Bruscky:
Art Is Our Last Hope, Phoenix Art Museum, Phoenix, EUA,
2014, e The Bronx Museum, Nova York, EUA, 2013.
Coletivas recentes incluem: “L'oeil écoute”, projeto no
Centre Georges Pompidou, Paris, França, 2017-18; 9ª Fuso
- Festival Anual de Vídeo Arte Internacional de Lisboa,
Lisboa, Portugal, 2017, na qual foi o homenageado da
edição; 57ª La Biennale di Venezia - Viva Arte Viva, Veneza,
Itá lia, 2017; e Xerografia: Copyart Brazil, 1970-1990s,
University Galleries, University of San Diego, San Diego,
EUA, 2017, parte do II Pacific Standart Time: LA/LA.

Paulo Bruscky é um dos expoentes da arte conceitual no
Brasil e um dos principais precursores de diversas
manifestações que envolvem arte, tecnologia e
comunicação. Sua prá tica artística, baseada na ideia de arte
como informação, é marcada pelo experimentalismo
constante, resultando em um corpo de obras plural,
composto por poesias visuais, livros de artista,
performances, intervenções urbanas, filmes em Super-8 e
obras em novas mídias. A produção de Bruscky é também
caracterizada pelo conteúdo de contestação social e política,
resultado da postura crítica e militante do artista, cujo



RAFAEL SEGATTO (ES)

A seta do futuro aponta pra frente, 3‘00'', Vídeo, Monsará s, Brasil, 
2019.

Rafael Segatto [Fotografia].
Hugo Reis [Captação e edição sonora].
Hugo Reis & Heitor Righetti [Montagem].

A seta do futuro aponta pra frente trata-se de um Ebó para
refletir sobre a ideia de movimento a partir do o universo das
á guas e seu ciclos de marés. A obra tem o intuito de investigar o
tempo através de Exu, orixá responsá vel por dar movimento ao
mundo, a partir da transformação de uma imagem fotográ fica em
um objeto fílmico.

Rafael Segatto vive e trabalha em Vitória, Espírito Santo.
Graduou-se em Jornalismo pela Faculdades Integradas
Espírito-santenses, no ano de 2015. Entre seus trabalhos
mais recentes, destaca-se a individual caminhos possíveis,
com pesquisa de imersão realizada no Pará durante
residência artística na Associação Fotoativa e contemplada
pelo Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo na
categoria Exposições de Artes Visuais para artistas
estreantes da Galeria Homero Massena, Vitória. Sua
investigação busca compreender outras temporalidades e
modos de existir, reflete sobre estruturas de poder e como
elas podem ser recortadas através da relação entre política,
memória afetiva, desejo e identidade.

REBECA RIBEIRO (ES)

Palavras, Folhas, Alices, Doralices e Marias: delas a cura para 
estar na cidade, 21‘40'', Vídeo, Brasil, 2019.

Rebeca Ribeiro [Concepção].
Juliana Lima [Direção/Edição].

Em Palavras, Folhas, Alices, Doralices e Marias: delas a cura
para estar na cidade, ancestralidade, é um fio que conduz ao
passado e ao presente fazendo com que os fios da meada soltos
se juntem a fazer um manto que é sagrado e que nos acolhe da
frieza do mundo. Eu sou por elas que me antecedem. Eu desato
os nós, e vasculho fundo uma história que não começa em mim,e
que nesse tempo sou a guardiã dessa história no meu corpo,nas
minhas ações e vivências em ser uma mulher que é um tanto
Alice,Doralice e Maria. Ao pisar na terra que é mãe eu peço
licença,ao tocar nas folhas para me curar eu observo o que elas
me ensinaram, e só assim continuo o meu percurso para falar
com as mulheres que me cercam,o caminho de cura e que
aprendi com a terra e com elas. Pelas
folhas,rezas,orações,fotos,formas de ser do meu hoje,memórias

Rebeca Ribeiro é educadora Social e graduanda em Artes
Plá sticas pela Universidade Federal do Espírito Santo com
á rea de atuações e interesse em Arte contemporânea.
Atualmente se dedica aos estudos sobre políticas do corpo:
arte e identidade, com ênfase em comunidades periféricas
da Grande Vitória. É Artista Visual com produção em
performance, com a qual trabalha o corpo, identidade e
território.

e outras narrativas , eu acesso o que sou e onde quero
chegar. A partir delas, traçar caminhos que são
possibilidades de cura onde os pés pisarem, e fazer
ecoar pela cidade o que é sagrado. Folhas que lavam
concreto,anunciando a limpeza e espalhando no chão
os passos de guerreiras. A cidade me cura ou me
fere? E onde me fere, como posso ser cura? Voltar ao
passado e pegar estratégias de sobrevivência no
território e que são necessá rias para pisar devagar e
não ter medo do chão mas, habitar nele fazendo
rastros e pontos para se curar.



RUBIANE MAIA (ES) & RENATA FERRAZ (SP)

ÁDITO, 14'54'', Curta-metragem, Brasil, 2017.

Renata Ferraz e Rubiane Maia 
[Direção/Roteiro/Atuação/Produção]
Manuel Vason [Diretor de Fotografia e Camera]
Filipe Ruffato [Assistente de Direção, de Produção e de Fotografia]
Flá vio Hobo [Design de Som e Efeitos Visuais]
Fernanda Pires Gurgel [Montagem e Correção de Cor].

Ádito é um filme que entrelaça a pesquisa artística de duas
mulheres artistas – uma com foco nas Artes Visuais e outra no
Cinema. Trata-se de uma narrativa escrita a quatro mãos, na qual
ambas estão atrá s e também na frente da câmera ‘interpretando’
a si mesmas como personagens. Rubiane absorta em um estado
de ausência, e Renata sua misteriosa acompanhante. Entre
situações de proximidade e distância que se dão em meio a
paisagem, Ádito revela fragmentos de memória e crise através de
deslocamentos que conectam ficção e vida real.

Rubiane Maia é artista e trabalha no cruzamento entre a
performance, a instalação e o vídeo, além de flertar com o
cinema e a literatura. Em sua investigação sente-se atraída
por estados de sinergia, fazendo uso do corpo para ampliar
suas possibilidades de percepção para além do habitual,
considerando relações de afeto e fluxo que nem sempre são
visíveis. Atualmente dedica-se ao estudo da memória,
gênero e ancestralidade, fazendo uso de narrativas pessoais
como dispositivo de ação e resistência. Licenciada em Artes
Visuais e mestre em Psicologia Institucional pela
Universidade Federal do Espírito Santo. Nasceu em
Caratinga (MG), e atualmente vive e trabalha entre Vitória
(ES), Brasil e Folkestone, Inglaterra (UK).

Renata Ferraz nasceu em São Paulo, Brasil. Graduada em
Artes Cênicas pela UNESP (São Paulo/Brasil) e mestre em
Arte Multimedia - Audiovisuais pela Universidade de
Lisboa. Trabalhou exclusivamente como atriz de teatro por
doze anos. Em 2007, fundou o Corrosivo (Coletivo de Arte
Multimedia), altura que começou a sua pesquisa em video-
performance a video experimental. Em 2010, realizou uma
auto-residência, Alice, em Londres. Desde 2012, tem
trabalhado em parceria com outros artistas e criado filmes
em diá logo com trabalhos feitos previamente por artistas
visuais, bailarinos e perfomers. Atualmente, é investigadora
de doutoramento em Artes Performativas e da Imagem em
Movimento na Universidade de Lisboa.

SHIMA (SP)

PROTOCOLO, 1'45'', Vídeo, Rio de Janeiro, Brasil, 2010.

Participação de Rafael Abdalla (Grupo Empreza).
Agradecimentos à  Galeria Durex (RJ).

Protocolo
Datação
1712 cf. JM3

Etimologia: lat.medv. protocollum (945) 'protocolo de notá rio
público, (1166) ato original, (sXIV) registro de chancelaria', pelo
fr. protocole (1330 sob a f. prothocole) 'registro autêntico,
(1655) a primeira nota, caderno ou registro, ou seja, o resumo e
o sumá rio que os notá rios chamam sumptum, (1823) processo
verbal autêntico das deliberações de uma conferência, (1859, no
snt. protocole diplomatique 'protocolo diplomá tico') regras do
cerimonial a serem seguidas nas relações políticas oficiais entre
Estados e também entre ministros', emprt. ao lat.medv.
protocollum < gr.tar. prótókollon 'primeira colagem de cartas que
trazem diversas indicações que as autenticam', formado de

Shima vive e trabalha entre São Paulo e Belo Horizonte.
Formado em Desenho Industrial e Pós-Graduando em
Gestão Cultural Contemporânea, atua como artista e
produtor executivo na sinergia das Artes Visuais,
Gastronomia e Cinema.

prôtos 'primeiro' + kólla 'goma, donde cola'; ver
prot(o)- e col(a/o)-; f.hist. 1712 portacolo, 1720
protocollo, 1836 protocolo
⠀
Fonte: Dicioná rio Houaiss



WAGNER ROSSI CAMPOS (MG)

PLANTA – IMporta.EXporta, 9'45'', Videoperformance, Buenos 
Aires, Argentina, 2019.

Emilio Ahumada Varela [Direção/Edição].

PLANTA – IMporta.Exporta é o registro de uma intervenção
urbana realizada dia 16 de julho de 2019 na cidade de Buenos
Aires/Argentina. Por ser uma performance, busco trazer
elementos que se relacionam com a minha situação atual de auto
exílio, escolhendo um percurso que me leva de um espaço
privado e íntimo para um espaço aberto e potente em suas
questões políticas e sociais. Carrego comigo, nessa caminhada,
plantas dentro de uma mochila. A caminhada tem início em San
Telmo, Buenos Aires, bairro com características muito
específicas e bem turístico e tradicional, seguindo até a Praça de
Mayo, a mais antiga da cidade e cená rio de todos os
acontecimentos políticos importantes da história da Argentina.
Uma caminhada pode ser potencializada como percurso de
reflexão sobre o lugar do artista e suas formas de pensar e viver
a arte. Neste trabalho, busco contato com as expressões desse

Wagner Rossi Campos é Mestre em Artes pela Escola de
Belas Artes EBA - UFMG. Com graduação em Gravura e
Licenciatura em Desenho e Plá stica na mesma escola, é
também pós-graduado em Artes Plá sticas e
Contemporaneidade pela Escola Guignard – UEMG. Artista
multidisciplinar que prioriza, em seu trabalho, uma reflexão
sobre o corpo dentro do contexto atual da sociedade
contemporânea – intervenções urbanas, performances e
processos de ativação e presença corporal. Criador e
realizador do projeto PERPENDICULAR, Wagner desenvolve
trabalhos em que o lugar do artista se desdobra em
múltiplas identidades – pesquisador, artista, curador,
escritor etc.. No momento, vive auto exilado em Buenos
Aires-Argentina.

sentir estrangeiro, corpo exportado, que caminha
errante em seus devaneios e se fixa no território
social político, território de corpos vivos e mortos,
evidenciando potências clandestinas de vida e arte. As
plantas que carrego nas costas, vivas e mortas, são
plantas que manifestam esse jogo entre realidades
visíveis e invisíveis, assertivas e em queda, buscas
infinitas sobre qual lugar pertenço.
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21 de agosto de 2019
Quarta-feira
19h00 . 20h30
PRA CASA AGORA EU VOU
9’23” [2012]
ERLY VIEIRA JR (ES)

PASSAGEM
5’30” [2008]
GABRIELA CAETANO (SC)

EL PINTOR TIRA EL CINE A LA BASURA
5’ [2008]
CAO GUIMARÃES (MG)

SEM TÍTULO
14’11” [2015-2018]
AMANDA AMARAL (ES)
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MARCUS VINÍCIUS (ES) . (1985-2012)
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9’45” [2019]
WAGNER ROSSI CAMPOS (MG)
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5’37” [2019]
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5’42” [2015]
JOÃO VICTOR COSER (ES)

SACRED (PRAYER LIL MUM)
6’40” [2018]
MAVI VELOSO (SP)
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32’44” [2017]
GEOVANNI LIMA (ES)

FORMA GERAL DA EXPERIÊNCIA
1’ [2019]
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