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A cidade de Fortaleza recebeu o 69º Salão de Abril 
nas comemorações do aniversário de 292 anos da 
nossa Capital, celebrado em 13 de abril de 2018.

Este catálogo apresenta, em suas páginas, os 
artistas e as obras desta edição da mostra, em que 
comemoramos também os 75 anos de história do 
Salão, que, neste ano, homenageia os 100 anos de 
nascimento de Zenon Barreto, artista de múltiplas 
habilidades, autor da escultura “Iracema Guardiã”, 
um símbolo da nossa Fortaleza.

O 69º Salão de Abril recebeu um total de 482 obras, 
de 304 artistas. A curadoria selecionou 41 artistas 
cearenses e convidou quatro de outros estados, os 
quais tiveram as obras expostas na Casa do Barão
de Camocim, no período de 26 de abril a 26 de 
junho.

Nas próximas páginas, o leitor terá a oportunidade de 
conhecer esses artistas e suas obras, além de obter 
informações sobre o principal evento de Artes Plásticas do 

Roberto Claudio Rodrigues Bezerra
Prefeito de Fortaleza

Ceará e um dos mais prestigiados e concorridos do País.
São pinturas, gravuras, esculturas, performances, 
intervenções e instalações expostas e realizadas na 
Casa do Barão de Camocim e em outros espaços da 
cidade.

Lançado em 1943, o Salão de Abril acolheu nomes 
importantes, como Antônio Bandeira, Aldemir 
Martins, Barrica, o suíço Jean Pierre Chabloz, o 
jovem Estrigas, Nice Estrigas, Sérvulo Esmeraldo e, 
mais tarde, Dona Heloisa Juaçaba, além de muitos 
outros artistas que vieram em suas edições até os 
dias atuais.

Com a realização da mostra e este catálogo, 
buscamos permitir uma integração ainda maior entre 
a arte, a cultura e a história da nossa querida cidade 
de Fortaleza.

Boa leitura!
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Estamos na 69ª edição do Salão de Abril. A abertura 
ocorreu no dia 13 de abril de 2018, ocupando a Casa 
do Barão de Camocim e seu entorno. Ao longo de dois 
meses, extensa programação compôs as ações da 
mostra. Além da exposição das obras, de workshops e de 
oficinas, esta edição do Salão ofereceu o Seminário Falas 
Nômades, com palestras e debates abertos ao público.

O Salão de Abril registra, neste momento, a vitalidade 
da produção artística cearense em variadas 
dimensões. São fotografias, gravuras, instalações e 
performances, trabalhos escolhidos segundo elevado 
rigor técnico, levando em conta uma ideia de arte 
contemporânea que contempla o diálogo, a dinâmica 
da cidade e as contradições da época em que 
vivemos.

Entre mais de 480 trabalhos inscritos, 41 artistas 
cearenses foram selecionados pela equipe curatorial, 
além de quatro artistas convidados de outros 
estados. Por sua vez, o Seminário Falas Nômades, 
novidade desta edição, teve por objetivo formar um 
pensamento qualificado que ajude a compreender 
o Salão de Abril à luz das experiências históricas 
e abordagens conceituais, aproximando-as dos 
tônus artístico, cultural e social da atualidade. Um 
programa arte-educativo aberto ao público em 
geral, sobretudo dirigido aos artistas, pesquisadores, 
professores e licenciandos em Arte.

Gilvan Paiva
Secretário da Cultura de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza tem reafirmado a sua 
política cultural de modo a possibilitar uma Fortaleza 
de Cultura para todos, tornando acessíveis as 
manifestações culturais populares, sejam elas 
tradicionais ou contemporâneas, ocupando os 
espaços públicos de modo coletivo e democrático. 
Uma política que pretende valorizar o patrimônio 
material e imaterial da cidade, como é o caso da 
Casa do Barão de Camocim, bem tombado que 
sediou o Salão de Abril em 2018. 

O prédio da Casa do Barão de Camocim, uma das 
obras arquitetônicas mais antigas de Fortaleza, foi 
construído no final do século XIX. Por sua beleza 
e localização, é perfeitamente adequado à função 
de equipamento de difusão das Artes Visuais e da 
Cultura de Fortaleza, em sinergia e consonância com 
as atividades da Vila das Artes.

Compreender, dessa forma, as várias possibilidades 
e a latência dos anseios é o grande desafio de uma 
política voltada para essa Cultura. A Secultfor tem como 
premissa o fortalecimento de políticas públicas culturais 
em Fortaleza, com destaque para o Salão de Abril. 

Em sua 69ª edição, foram mais de 70 dias de arte 
pujante na Capital cearense, eternizados neste catálogo. 
Parabéns aos artistas que participaram e trouxeram a 
este circuito a imensa capacidade de criação aos olhos 
dos visitantes desta mostra histórica.
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A ARTE DA BORDA
TRANS BORDA,
ALCANÇA O CENTRO
E A MARGEM

Paulo Klein
Curador do 69º Salão de Abril 

Associação Brasileira dos Críticos de Arte – ABCA
Association Internationale Des Critique D’Art – AICA

Como bem observa Giorgio Agamben em célebre 
conferência sobre “o ato de criação”, Gilles Deleuze 
defendia que todo o ato de criar é um “ato de 
resistência”. Encontro também, nos escritos do 
artista e pensador Estrigas (Nilo Firmeza), relato de 
que o Salão de Abril – nascido em 1943, na União 
Estadual dos Estudantes – foi sempre território 
de resistência e novidades nos âmbitos artístico e 
cultural de Fortaleza, em torno do qual circularam 
e refletiram nomes importantes da crítica e da 
historiografia da arte brasileira. 

Tocados por este convite provocador, optamos por 
um conceito que irradiasse o potencial do 69º Salão 
de Abril: Trans borda mento / ocupar o dentro, trans 
bordar conteúdos / (da borda para o centro; do 
centro para a borda). No momento que vivenciamos, 
de falência e necessária renovação das ideologias, 
com guerras, ruínas físicas e virtuais pelo mundo 
afora, faz diferença esse formato para estimular uma 
arte participativa, com originalidade, rejuvenescida, 
pulsante em sangue, suor e ideias.

E, se resistir é preciso, ‘bora resistir!

Mediado por instituições, interlocuções pautadas 
em normas, regras e regulamentos, o resultado 
está tatuado na corporeidade das obras e dos 

“...e abriu em abril!”
Seu Lunga

 
“Perceber na escuridão do presente essa luz que 

procura nos alcançar e não pode fazê-lo, isso 
significa ser contemporâneo.” ¹

Giorgio Agamben

¹ AGAMBEN, Giorgio. Nudez. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.
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corpos expostos, que transbordaram para fora, 
para o Seminário Falas Nômades, debates, oficinas 
paralelas, intervenções. Por tudo isso, somos 
gratos às contribuições dos que conduziram e/ou 
participaram dessa curadoria compartilhada, em 
processo permanente, desde instâncias básicas – 
jurídicas e burocráticas, de pré e pós-produção – até 
os mais de trezentos artistas, cearenses em maioria, 
que atenderam ao edital, mais os monitores e pessoal 
de apoio em geral. Em especial, nosso agradecimento 
à Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza 
(Secultfor) e ao Instituto Iracema. 

Nossas sugestões foram no sentido de garantir uma 
curadoria colaborativa e inclusiva (“todo artista é 
curador” e “todo mundo é curador”), resultando em 
mostra plural que reflete a produção local, espelha 
manifestações que ecoam hoje nas muitas esferas 
das artes visuais, desde o desenho, a gravura, a 
pintura e a escultura até instalações, intervenções, 
audiovisuais, performances e novas mídias digitais.

Observa-se, nesse panorama, a abordagem das 
micropolíticas (Michel Foucault), das narrativas, 
assim como das poéticas e políticas das cidades, do 
País e do mundo, envolvendo gêneros e gerações, 
ideias, linguagens e conceitos.

Nesse sentido, valorizamos, ainda, propostas que 
contribuem para a atualidade da arte e que tratam 
do espírito combativo, solidário, da luta contra as 
adversidades, injustiças, discriminações de todos os 
tipos, respeitado o icônico espaço físico escolhido 
para a edição 69 do Salão de Abril: o suntuoso 
casarão construído por Geminiano Maia – o Barão 
de Camocim – para sua esposa francesa Rose Nini 
Liabastre. Exemplar raro da arquitetura francesa 

do final do século XIX (Mission Style), localizado no 
centro antigo de Fortaleza, possibilitou adequações 
“cenográficas” e transbordamentos no entorno – a 
Vila das Artes, a Casa do Meio, a Praça da Bandeira 
(hoje Praça Clóvis Beviláqua) e a Praça do Ferreira. 
Agregado a essa integração, sempre o conceito: 
trans borda mento, trans-bordar-se / ultrapassagem 
das bordas, transbordagem / (transpor + borda 
+ bordagem). Derramar arte para fora do recinto 
institucional, circular no entorno e retornar ao seio da 
casa com outras energias e relatos. Em vários casos, 
as ações ocorreram fora, mas registros e fragmentos 
retornaram para dentro. 

O vai e vem no casarão, quase ressurgimento de 
antigos trajetos, narrativas que ocupam cada palmo, 
o inusitado preenchendo os dias e as lacunas. 
Questões como história, memória, identidade, 
preconceito, discriminação, resistência, gentrificação, 
entre outras, brotam aqui e ali e se dissipam pelos 
espaços da casa, conferindo aura de estranhamento 
às obras e às intervenções. 

Ao refletir sobre o 69º Salão de Abril, consideramos 
ter ele potência para ir além de sua montagem 
física e proporcionar muitas reverberações. A ideia 
de transbordagem já nos acompanha há algum 
tempo e, mantida sua profundidade poética, permeia 
todo o percurso da exposição, vazando discursos 
(filosóficos, estéticos, sociológicos, antropológicos, 
políticos) de um trabalho para outro, desaguando 
num oceano de ideias e questionamentos. 

E há referência, claro, aos “bordados” da artesania 
cearense, incorporados às artes com sutil poética na 
obra de Leonilson Bezerra Dias.
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A casa: um roteiro
Já no jardim que recebe o visitante – “canteiro de 
obras” – uma flora resistente ressurge, remetendo 
aos anos em que por ali viveu e cultivou Euzebio 
Zloccowick. Em “Replantio”, Salvia Braga criou 
uma espiral de mandacarus e ervas de resistência 
sertaneja, tema que desenvolveu em monografia 
sobre a casa, Euzebio e o jardim. Do lado esquerdo 
de quem entra, fica a cintilante instalação “Célula 
Cidade”, de Jared Domício.

O andar térreo da ex-Casa do Barão (o espaço será 
um centro de artes visuais da cidade de Fortaleza) 
recebe o público com um conjunto de obras de parede 
no hall central. São pinturas, gravuras, infografias, 
técnicas mistas e fotografias: Diego Sann (“Iniciativa 
de Sobrevivência III”), Artur Bombonato (“Conversa de 
Paisagem”), Flávio Márcio (“A Luta das Mulheres”), 
Cardoso Júnior (“Traição da Carne”), Socorro 
Silveira (“Queimadas”), Gerson Ipirajá (“Ferramentas 
Signográficas”), Sílvio Rabelo (sem título), que 
transbordam para outros pontos da casa, além de 
quatro instalações, três audiovisuais (“O Silêncio da 
Noite”, de Maíra Ortins, síntese inspirada no cineasta 
Pier Paolo Pasolini via Georges Didi-Huberman; 
“Desculpe a Paz que lhe Roubei”, de Darwin Marinho; 
“Koro”, de Waléria Américo) e uma instalação com 
áudio (“Ossuário”, de Diogo Braga, Thales Luz e 
Wellington Gadelha). E, no que foi a cozinha, na antiga 
casa do barão, aconteceu a do artista lítero-gastro-
musical Nirvardo Victoriano, que criou um saboroso 
“Bolo Bossa Nova”, devorado pelos convidados no 
dia da abertura do Salão, que teve a presença do 
Excelentíssimo Prefeito Roberto Claudio. Mas os 
registros da obra de Victoriano estão no espaço para 
os olhos famintos dos visitantes.

Os trabalhos exibidos nesses ambientes impactam 
e propõem leituras e interpretações associadas a 
essa mansão patriarcal e levantam questões de 
territorialidade, levantes, denúncias; certas obras 
marcando pela sutileza de suas poéticas e outras 
pela potência ou pelo sublime de seus discursos.

De pontos a se destacar: a forte presença do cinema 
expandido nesta edição, resultado de investimentos 
nos cursos do segmento audiovisual. “Quando o 
Mar”, de Lua Alencar, “Banho de Ruínas”, de Léo 
Silva, além do citado Darwin Marinho são frutos 
dessa semeadura. 

As videoinstalações, mídias convencionais e a 
fotografia também transbordam para o andar 
superior da mansão. Lua Alencar e Ruy Cézar 
(“Carvão para seus Olhos Tocarem”) fazem 
contraponto à potencialidade no uso da fotografia 
de Fernando Jorge (“Lágrima”), Aline Furtado 
(“Como Ocupar um Lugar Branco”), Raquel Amapos  
(“Religare”), Régis Amora (“Cine Casa”), Lindemberg 
Freitas (“Carnagem”), Louise Felix (“Meu Corpo é 
uma Narrativa”) e Júlio Lira (“Familiares”).

O olhar contemporâneo sobre a cidade que se 
transforma está em obras que remetem a lugares 
e não lugares da cidade de Fortaleza, como nas 
pinturas de Bombonato, na videoinstalação de Léo 
Silva e no vídeo de Lua Alencar sobre o Poço da 
Draga e a Ponte Velha; e nas fotos de Mariana Smith 
(“Futuro em Ruínas”), alusão aos escombros da Praia 
do Futuro, que se insinuam leves e ao mesmo tempo 
fantasmagóricos sobre o “papel arroz”, adensando 
digressão poética com referências a especulação 
imobiliária, desertificação e desvios conexos.
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Em contraponto, há, na mesma sala, a escultura de 
parede, em argila cerâmica, de Bosco Lisboa (sem 
título), artista de Juazeiro do Norte que reproduziu 
uma icônica cadeira fora do lugar. Em outros 
parênteses estão infografias – “No Limite”, de Carlus 
Campos, e “Não Sou Igual a Você”, de Mário Sanders, 
e o esmerado e virtuoso trabalho em colagem de 
Célio Celestino (“Magia da Conciliação”).

“O que a Vida Pede da Gente” é o nome da obra de 
Simone Barreto que reconstitui a vida das colhedoras 
de algodão, em fotolivro costurado e encadernado à 
mão, com imagens e relatos gravados que constroem 
a narrativa de uma viagem da artista pelas regiões 
onde se deu o ciclo do algodão no Ceará. 

As artes do corpo, com seus envolvimentos políticos, 
poéticos e teatrais são presenças em performances e 
híbridos apresentados no SA 69. Um personagem que 
transporta simbolicamente seus “Fardos” (Jefferson 
Skorupski) pelas ruas até o casarão; uma mulher, 
soterrada sob escombros de concreto, testa sua 
“Resistência” (Natália Cohel); outra perambula pelas 
ruas em quedas sucessivas, refletindo sobre a condição 
e a invisibilidade das mulheres artistas (Mulher Sem 
Rosto – “A Queda”). Em “Sinfonia para um País Triste 
2”, clone da artista Marina de Botas quebra louças 
domésticas em verdadeiro concerto de pratos, xícaras 
e travessas. Histeria genial! Sheryda Rabelo fixa cartas 
pelas ruas de Fortaleza e expõe cópias das mesmas no 
interior da casa. Transromantismo!

Júnior Pimenta também escolheu o fora, a Praça do 
Ferreira, para instalar a obra na qual a frase “Leve 
uma, talvez você precise” está escrita no piso de 
pedras portuguesas. Talvez ele mesmo precise.
Destacável igualmente é o segmento que inclui 

mídias híbridas, novas ou não, com retomada de 
experiências pontuais, como a meticulosa arte 
documental de Cristina Vasconcelos (“Projeto 
para um Sudário); a arte interativa com carimbos, 
de Samuel Tomé (“Livre Circulação”); as mídias 
digitais em Johta (“Corpo Celeste”); a manipulação 
fotográfica em Júlio Lira (“Familiares”); e outras 
mesclas, como a ocupação “Rastro”, de Weaver 
Lima, trabalho já reconhecido desenvolvido em 
comunidades locais. Ou ainda os alertas da arte 
situacionista na “Intervenção Contra Intervenção”, do 
coletivo Aparecidos Políticos.

O 69º Salão de Abril apresenta painel possível da 
arte atual brasileira neste ano de 2018, observada 
do ponto de vista da produção cearense, porém com 
interlocuções pontuais com artistas de outros estados. 
Importante destacar as participações de Thiago 
Sguotti, de São Paulo (com seus autorretratos da série 
“Sereia-me”); e dois resistentes da Pintura: Bruno 
Duque, de Minas Gerais, com a pintura “Ebó para Exu 
Mukuenda e Pomba Gira Egunitá”, e Rodrigo Martins 
de Almeida, do Rio de Janeiro, com sua paisagem/
natureza morta que lembra Morandi. Além destes, até 
mesmo o representante do Maranhão é natural do 
Ceará: Alexandre Mourão (“Debret Revolucionário I”), 
de Fortaleza, morando em São Luís, que faz parte do 
necessário coletivo Aparecidos Políticos.

O 69º Salão de Abril autentica a potência da arte 
cearense atual e propõe novas possibilidades. Sem 
descartar a gloriosa história de seus 75 anos, busca 
encontrar a luz que ilumine a escuridão do presente.
No centro e nas bordas, transbordamentos! 
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ALEXANDRE DE A. MOURÃO

A obra pretende ressignificar uma questão indígena 
a partir do díptico de uma gravura original composta 
por Jean Debret e gravada por Montaut, de 1837, 
e uma aquarela, de 2018, inspirada numa foto 
de Sérgio Lima durante um protesto de índios em 
Brasília, ocorrido em 2014.

Gravura e Pintura
Debret Revolucionário I
1837 (gravura) - 2018 (aquarela)

Alexandre de A. Mourão é artista visual e psicólogo, 
com mestrado em Educação. Participou de 
intercâmbios na França e Argentina, de exposições 
coletiva no México, Macapá (AP), Teresina (PI) e 
exposições individuais em Brasília (DF) e São Luís 
(MA). Foi premiado na Semana Pernambucana de 
Artes Visuais (2011), Prêmio Leonilson – Secultfor 
(2013), 65º Salão de Abril – premiação máxima 
(2014) e contemplado nas 8ª e 11ª edições do Edital 
Rede Nacional Funarte.
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ALINE FURTADO

Põe sob as palhas de Omolu 
imagens/símbolos/memórias das 
feridas coloniais, assenta ponto 
de cura em espaço de violência 
grito-rito.

Ana Aline Furtado nasceu em 
Crateús, investiga possibilidades 
imagéticas em fotografia e 
performance, integra a TERRA 
(corpo coletivo para entrada em 
espaços de acesso restrito) e é 
filha de Iemanjá e Omolu.

Instalação
Como Ocupar um Lugar Branco
ou Canto para Ouvidos Estéreis
2018
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ARTUR BOMBONATO

Pintura de paisagem urbana, onde estão presentes 
vários elementos do panorama atual das grandes 
cidades, inclusive uma paradoxal ausência. Diferente da 
paisagem tradicional, a urbana é de embate com a visão 
e seus fragmentos evocam inúmeras contradições no 
nosso modo de se organizar hoje em dia.

Pintura
Conversa de Paisagem
Óleo sobre tela
80 cm x 120 cm
2018

Artur Bombonato, 28 anos, mora em Fortaleza 
desde os 8. Iniciou suas atividades artísticas como 
artista urbano. Passou pelo curso de Artes Visuais do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Ceará (IFCE). Além de em Fortaleza e em outras 
cidades do Brasil, realizou murais na Argentina, na 
França, na Itália e em Marrocos. Estudou pintura 
em Roma com Adriano Fida. Atualmente, trabalha 
no Centro de Fortaleza, com foco em pintura e 
instalação/intervenção urbana.
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BOSCO LISBOA

No Brasil, 594 CADEIRAS do Congresso Nacional 
responsáveis por 2,5 milhões de jovens que não 
ocupam CADEIRA na escola e 12,7 milhões de 
brasileiros que não ocupam uma CADEIRA no 
mercado de trabalho.

Bosco Lisboa é escultor ceramista de Juazeiro do 
Norte (CE) e retrata em sua obra cenas do cotidiano.

Escultura/Cerâmica
Sem título
Altura 1,70 m; largura 40 cm; profundidade 42 cm
2018
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BRUNO DUQUE

Ebós são arranjos de objetos que, como oferendas, 
fazem intermédio entre o terreno e o espiritual-
superior. Dentre os elementos do ebó, podem estar 
bebidas alcoólicas, cigarros, frutas, farofas, mel, 
azeites, copos, animais sacrificados, entre outros. 
Porém, são suas configurações que tornam os ebós 
reconhecíveis para os adeptos e não adeptos das 
religiões de matrizes africanas. 

Pintura
Ebó para Exu Mukuenda e Pomba Gira Egunitá
2018

Bruno Duque, 1983, vive e trabalha em Belo 
Horizonte. Desenvolve obras em pintura, fotografia, 
vídeo e site specific, e explora os lugares pelos quais 
as imagens transitam enquanto mudam de suporte. 
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CARDOSO JÚNIOR

A “Traição da Carne” trata da repressão ao corpo 
feminino, da condenação da mulher que busca 
exercer sua sexualidade de forma livre por uma 
sociedade que se estrutura em chave dupla: 
a estimulação exacerbada da sexualidade e, 
concomitantemente, a sua repressão.

Pintura
Traição da Carne
Acrílica s/ tela
27 cm x 30,5 cm
2018

Cardoso Júnior é artista visual e mestre em 
Filosofia. Natural de Fortaleza, foi premiado em vários 
salões, como Salão de Abril, UNIFOR Plástica e Salão 
Paulista de Arte Contemporânea.
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CARLUS CAMPOS

A obra promove uma reflexão sobre as grandes 
transformações pelas quais o homem vem passando. 
O sentimento pessimista, o isolamento e a sensação de 
aprisionamento permeiam a vida, conduzindo o indivíduo 
ao limite do insuportável. A obra dialoga com momentos 
cruciais da existência, sugerindo esse desconforto. A 
obra tem a pretensão de nos transportar para dentro 
dela sem nos oferecer certezas.

Há 30 anos, Carlus Campos iniciou, por meio 
do desenho, pesquisas acerca da construção do 
humano. O homem no limite estará sempre presente 
no seu trabalho como matéria–prima de construções 
estéticas. A pintura, o desenho e a gravura se 
alternam na produção do artista. As linguagens 
são escadas que conduzem a sua criação para um 
mesmo lugar.

Infogravura
No Limite ou Canção dos Desesperados nº2
1,50 m x 70 cm
2017
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CÉLIO CELESTINO

Ao ressuscitar corpos de resíduos impressos, sinto uma força 
ancestral que me impele a uma articulação, por meio da 
sobreposição de camadas, que condensa nostalgia e utopia. Desse 
modo, com a “Magia da Conciliação” selo o armazém da morte 
de materiais e arquivos específicos do passado, potencializando 
fragmentos da vida, comandando a oportunidade, reativando 
formas e questões que perpassam o imaginário coletivo. Em 
procedimentos precisos de incisão e gestos sutis de inversão e 
espelhamento, sobre páginas de revistas, surgem novas formas 
que, rearranjadas dentro do mesmo espaço, configuram novas 
relações discursivas.

Colagem
Magia da Conciliação
Incisão em páginas de revista s/ papel 100% algodão
25 cm x 17,5 cm (cada)
2018

Célio Celestino é artista visual e 
mora em Fortaleza. Tem interesse na 
manipulação de acervos, arquivos e 
materiais impressos, criando outros 
universos e entrelaçando realidades, 
utilizando a colagem e seus possíveis 
desdobramentos.
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COLETIVO
APARECIDOS
POLÍTICOS

Inspirado num grupo antifascista alemão 
(Rechts gegen Rechts), “Intervenção 
contra Intervenção” propõe uma 
resistência ao golpe de 2016 e ao 
avanço do conservadorismo por meio de 
uma sabotagem simbólica a iniciativas 
fascistas e censura às artes.

Intervenção
Intervenção Contra Intervenção
2018

O Coletivo Aparecidos Políticos é um grupo de arte 
ativista que desde 2010 vem trabalhando com memória.
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CRISTINA VASCONCELOS

O trabalho reflete um dos modos de criar narrativas 
acerca da história que envolveu o episódio conhecido 
mundialmente como “Outono Alemão”, em 1977. 
Episódio esse que protagonizou o sequestro do 
avião da Luftansa, Boeing 737-200, culminando 
numa tragédia terrorista liderada pelo grupo alemão 
de extrema-esquerda Baader Meinhof. O avião, 
conhecido como Land-shut, após o sequestro 
continuou em rotas comerciais pelo mundo, 
terminando sua trajetória como exilado, por anos, 
numa espécie de cemitério de aviões no Aeroporto 
Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. Projeto 
para um Sudário mostra o fragmento de um percurso 
artístico de perspectiva investigativa e das inúmeras 
instâncias percorridas pela artista, envolvendo 
instituições e negociações na tentativa de mapear a 
história do Land-shut, para construir um sudário da 
carcaça da aeronave.

Instalação
Projeto para um Sudário
2017

Cristina Vasconcelos é artista visual, vive e trabalha 
em Fortaleza. Atualmente, a pesquisa tem como 
interesse investigar fatos e episódios marcantes que 
ganharam, em certo momento, o foco jornalístico e 
se dissiparam no tempo, perdendo força, visibilidade 
e o interesse documental/histórico. Nessa busca, 
a artista se apropria de histórias alheias que, de 
certa forma, afetaram uma cidade, uma região ou o 
mundo. No processo de criação, elas ganham novas 
narrativas a partir de uma perspectiva investigativa, 
onde procedimentos como coleta de informações, 
objetos, registro de imagens, anotações se tornam 
arquivos para refletir e compor uma elaboração 
poética do trabalho, o qual pode se materializar de 
diversas formas, por meio de desenhos, pinturas, 
imagens, esboços, apropriações, e a partir desses 
elementos construir um discurso visual. 
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DARWIN MARINHO

“Desculpe a Paz que lhe Roubei” é uma instalação 
resultante do processo de pesquisa e montagem 
do filme TETO. A obra surge como uma tentativa de 
pensar estratégias de sobrevivência para pessoas 
negras e LGBTT+.  

Darwin Marinho é uma bixa da região dos 
Inhamuns, nascida em Tauá e residente em Fortaleza. 
Estuda realização em audiovisual e atua com 
videomaker, designer gráfico e DJ. 

Instalação
Desculpe a Paz que lhe Roubei
2018
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DIEGO SANN

Diego Sann (1988), natural de Fortaleza (CE), 
cursa o Ateliê de Gravura – Xilogravura e Gravura 
em Metal na Escola de Artes e Ofícios Thomaz 
Pompeu Sobrinho. Graduado em Licenciatura 
Artes Visuais pelo Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), participa 
de exposições, entre as quais se destacam: em 
2015 – 1st International Contemporary Engraving 
Biennale Iasi at the Gallery Cupola in Iasi (Romênia); 
2016 – 4ª Bienal Internacional de Impressão Lívio 
Abramo, em Araraquara (SP); 2017 – 2nd Kaunas 
International Printmaking Biennial, Exhibition 
“FRAGMENT EVOLUTION” (Lituânia) e, no mesmo 
ano, 19th International Printing Biennial of Varna 
(Bulgária). Integra o GRUPO MATRIX e, em 2015, da 

Gravura
Iniciativa de Sobrevivência III
Xilogravura s/ papel
58,5 cm x 91 cm
2017

SP - ESTAMPA – Galeria Gravura Brasileira, em São 
Paulo (SP), e, em 2016, da Exposição Internacional 
Hidrográficas, na Biblioteca Municipal do Barreiro 
(Portugal). O artista foi agraciado com os prêmios, 
em 2012, Menção Honrosa no II Prêmio IBEMA 
de Gravura, em Curitiba (PR), 1º lugar no II Salão 
da Gravura da Escola de Artes e Ofícios Thomaz 
Pompeu Sobrinho, em Fortaleza (CE); em 2013,  
3º lugar no III Salão de Gravura da Escola Thomaz 
Pompeu Sobrinho de Artes e Ofícios, em Fortaleza 
(CE); em 2017, Prêmio Descoberta, na Exposição 
Comemorativa dos 30 anos do Museu Casa da 
Xilogravura, em Campos do Jordão (SP), e, no 
mesmo ano, foi finalista do CONCURSO GARIMPO da 
Revista DASartes, de São Paulo.

“Iniciativa de Sobrevivência” é o título da série que 
grava na madeira, com a força da técnica milenar 
da xilogravura, os recicladores, vistos muitas vezes 
como mendigos, bandidos, bêbados e drogados. 
Constantemente tomados como indivíduos marginais, 
são vistos pela grande parte da população e do 
Estado sob a marca da invisibilidade. Nesse caso, 
Fortaleza (CE) é o espaço utilizado para refletir 
criticamente relações de direito e/ou preservação, 
seja da vida ou do entorno.
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DIOGO BRAGA
THALES LUZ
WELLINGTON GADELHA

Instalação com ossos de animais e 
caixas com áudio de ossada sendo 
movida constantemente.

A relação que emerge nos corpos 
mortos em “Ossuário” aponta que a 
relevância da ideia de sensorialidade 
não é apenas fechada no corpo como 
uma capacidade interna, mas também 
como algo autônomo, na superfície das 
coisas, que pode também nos permear 
com uma experiência perceptiva. 
Assim, sensorialidades interiores e 
exteriores passam uma para outra 
na criação de significados que 
transbordam a individualidade. 

Instalação
Ossuário
2018

Diogo Braga (CE) é intérprete-criador em dança, graduado em 
Artes Plásticas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Ceará (IFCE) (2009) e pelo Laboratório de Artes 
Visuais – Vila das Artes (2012). Além disso, é formado pelo Curso 
Técnico em Dança – IACC/SENAC/SECULT (2015). 

Thales Luz (PI/CE) é mestre em Artes pelo Programa de Pós-
Graduação em Artes da Universidade Federal do Ceará (UFC). Tem 
formação técnica em dança pelo Curso Técnico em Dança (IACC, 
CDMAC, Secult e Senac) e formação básica em teatro pelo Curso 
de Princípios Básicos de Teatro (Secult e Seduc).

Wellington Gadelha (CE) é intérprete-criador. Pesquisa 
composição, improvisação e dramaturgia a partir do corpo 
negro-favelado-urbano. Desenvolve também ações no campo da 
performance, vídeo-dança, instalações e processos imersivos em 
arte-tecnologia e arte sonora. Além disso, integra uma rede de 
coletivos que atua no campo dos direitos humanos, redução de 
danos, periferia e juventude negra.
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FERNANDO JORGE

No início do século, a cidade de Jaguaribara (CE) 
foi inundada para a construção de um açude. Nos 
últimos anos, por conta da maior seca a atingir o 
Ceará em mais de noventa anos, o nível da água 
do açude baixou consideravelmente, fazendo 
ressurgirem as ruínas da cidade antiga. Com elas, 
questões sobre memória, espaço e as intempéries 
climáticas. Trata-se, no presente ensaio, de 
rastros de presença e memória, incongruências da 
lembrança que teima.

Fernando Jorge é fotógrafo e professor de 
fotografia. Tem mestrado em Comunicação e Artes 
na Universidade Nova de Lisboa, é formado em 
Comunicação Social pela Universidade Federal 
do Ceará, com especialização em Teorias da 
Comunicação e da Imagem. Leciona na Travessa 
da Imagem e na Casa Amarela Eusélio Oliveira, 
equipamento da Universidade Federal do Ceará. 
Já expôs em mostras coletivas como o Festival de 
Fotografia de Tiradentes 2016 e 2017, os Encontros 
de Agosto 2011, 2012, 2014 e 2016, o deVERcidade 
2007, a XIV Unifor Plástica e a exposição Postais do 
Ceará. Fez parte do conselho curador dos Encontros 
de Agosto 2013. Seu trabalho “Memento Mori” foi 
contemplado com o Prêmio Chico Albuquerque de 
Fotografia. 

Fotografia
Lágrima
2018
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FLÁVIO MÁRCIO

Monotipia em madeira, medindo 42 cm x 29 cm, produzida em março de 2018 em 
homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Flávio Márcio nasceu em Fortaleza (CE), em 5 de abril de 1981. Artista plástico 
autodidata e administrador, iniciou a participação em exposições no XXII Salão dos 
Novos, em 1998. Também participou do XXV Salão dos Novos, do Leilão de Obras de 
Arte em prol da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza e da IX UniversidArte FIC, em 
2001, e da X UniversidArte FIC, em 2002. Após alguns anos sem expor, retorna em 
2017 na exposição Mostra VIII de Maio, no Centro Cultural Belchior.

Gravura
A Luta das Mulheres
Monotipia s/ eucatex
45 cm x 30 cm
2018
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GERSON IPIRAJÁ

A série de desenhos “Ferramentas Ancestrais” 
apresenta um discurso alicerçado nos arquétipos que 
permeiam a cultura visual miscigenada brasileira. 
Com referências imagéticas que vão desde os ferros 
simbólicos dos ritos afrobrasileiros às marcas de 
ferrar animais no sertão, armas imaginárias de 
culturas primitivas, objetos totêmicos... Aproprio-
me de todo este universo para a criação plástica e 
gráfica como discurso poético e pesquisa visual.

Gerson Ipirajá iniciou-se nas artes visuais a partir 
de 1994, recebendo orientação e incentivo do 
artista Zé Tarcísio. A partir do ano 2000, participa 
com frequência de workshops e cursos em diversas 
instituições brasileiras, com foco nas artes gráficas 
(xilogravura, linoleogravura, gravura em metal, 
monotipia, litogravura, gravura experimental e 
desenho). Além disso, intensifica sua participação em 
Salões, Bienais e Trienais no Brasil e no exterior, com 
destaque para a International Print Triennial Cieszyn 
- Polônia (2017), onde teve o conjunto de obras 
indicado ao grande prêmio. No momento, trabalha 
como artista pesquisador do Ateliê de Litografia da 
Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho, 
em Fortaleza (CE).

Desenho
Ferramentas Signográficas 
Acrílica s/ papel
65 cm x 95 cm
2017
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JARED DOMÍCIO

O trabalho é um exercício gráfico que 
busca uma justaposição entre corpo e 
cidade. Uma biologia urbana em uma 
única célula. As estacas e os adesivos 
fazem referência à verticalização das 
cidades, ao modo como as árvores são 
plantadas no meio urbano e até aos 
riscos que marcam, nas paredes, a 
altura das crianças.

Jared Domício é graduado em 
Ciências Sociais – Universidade 
Estadual do Ceará (2001). Mestre 
em Artes – Universidade Federal do 
Ceará (2014). Sua pesquisa busca, 
por meio das relações entre arte, 
ciência e natureza, observar como 
estabelecemos nossas fronteiras, fluxos 
e relações no meio urbano.

Instalação
Célula Cidade
2018
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JEFFERSON SKORUPSKI

A performance traz os tantos “Fardos” que a 
sociedade tradicional patriarcal brasileira designa(ou) 
aos LGBTs desde o seu nascimento, dentre eles: 
carregar seu próprio “Fardo” aos novos calvários já 
preestabelecidos pela sociedade vigente.

Performance
Fardos
2017

Jefferson Skorupski é artista da performance, 
crítico e pesquisador da política e do social. Sua 
poética resiste à meritocracia brasileira no alcance 
dos encalços da macropolítica vigente. Sua arte 
se concentra na micropolítica e no seu potencial 
propulsor de mudanças sociais, bem como se utiliza 
do site specific como ferramenta articuladora com a 
arte performance.
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JOHTA

“Corpo Celeste” faz parte do projeto CHIADO, que 
tem como finalidade a realização de conteúdo 
audiovisual inteiramente gerado através de um celular 
e seus recursos gratuitos. O filme é um devaneio 
experimental no qual figura a disputa entre sagrado 
e profano na dominação de um espírito queer. A obra 
consiste na exibição do pôster do filme, um QR code, 
código de direcionamento virtual, e a partir dele o 
espectador é levado ao sítio onde o filme está em 
exibição. O cerne do projeto é se apropriar das novas 
tecnologias como ferramentas artísticas e ocupar o 
espaço virtual enquanto uma extensão do espaço 
cultural e expositivo.

Instalação
Corpo Celeste
2018

Johta é artista visual, ilustrador e designer gráfico 
desde 2014. Estudante de Licenciatura em Artes 
Visuais, é membro do coletivo cearense Diaba4 e 
atua em diversas áreas artísticas, como arte digital, 
urbana, gravura e pintura.
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JÚLIO LIRA

A obra evoca fotografias emolduradas de familiares 
de diferentes épocas e situações dispostas em 
uma parede. As fotos são dispostas de forma não 
equilibrada, revelando desordens subjacentes. Em 
cada uma delas, o rosto das pessoas é apresentado 
com uma armação esportiva de softball, destinada 
à proteção de impactos violentos. A necessidade e 
o uso desse elmo criam um vínculo identitário entre 
pessoas de diferentes lugares sociais.

Júlio Lira é sociólogo e artista visual. Trabalha 
principalmente com videoarte, fotografia e criação 
de situações culturais. Destaca-se no seu currículo 
a participação como residente da VII Bienal do 
Mercosul.

Instalação Fotográfica
Familiares
2018
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JÚNIOR PIMENTA

“Leve Uma, Talvez Você Precise” é mais que uma 
simples construção gramatical, assim como o gesto 
que ela induz. Soa quase como um conselho ou 
convite... Aliás, como queira... Mas o fato é que 
essas pedras e a frase talhada por elas dizem 
muitas coisas. São metáforas do tempo que vivemos: 
sombrio e confuso... E disso, no mínimo, ficará a 
pergunta: para que posso precisar de uma pedra?

Instalação
Leve Uma, Talvez Você Precise
2018

Júnior Pimenta é artista visual, vive e trabalha 
em Fortaleza. Graduado em Design, cursou 
Arquitetura e Urbanismo e atualmente é mestrando 
em Artes, no PPGArtes da Universidade Federal do 
Ceará, onde vem realizando uma pesquisa sobre a 
potência de pequenas ações. Pimenta realizou três 
exposições individuais: “Âmago”, “Descaminhos” e 
“Vá em Frente, Volte para Casa”. Tem participado 
de residências, laboratórios de artistas e atuado no 
campo editorial e curatorial. O artista tem obras em 
diversos acervos públicos, como Centro Cultural 
Banco do Nordeste, Museu de Arte Contemporânea 
do Ceará, Prefeitura Municipal de Fortaleza e Coleção 
da Cidade, do Centro Cultural São Paulo. O artista 
pensa, em todas as suas atividades, como forma de 
contaminação e entrecruzamento de pensamentos, 
gerando um processo indissociado na construção de 
sua poética.
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LÉO SILVA

Um banho com as ruínas dos espaços, das 
memórias, dos corpos, das infâncias, das águas 
e das imagens que restam do Centro Historico de 
Maracanaú.

Videoarte
Banho de Ruínas
2018

Léo Silva é mestrando em Comunicação pela 
Universidade Federal do Ceará, na linha de pesquisa 
de Fotografia e Audiovisual, aluno da Escola Pública 
de Audiovisual da Vila das Artes e graduado em 
História pela Universidade Estadual do Ceará.
Foi artista/colaborador do projeto Isolamento 
Compulsório, no Laboratório de Artes Visuais do 
Porto Iracema das Artes (2017). Trabalha com 
realização de vídeo, instalação, performance e 
pesquisa para produções artísticas e audiovisuais. 
Tem se interessado pelas questões éticas, estéticas e 
políticas do corpo, da memória, da ruína, da cidade, 
da água e dos modos coletivos de criação. Vive e 
trabalha em Maracanaú (CE).
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LINDEMBERG FREITAS
Fotografia
Carnagem
60 cm x 90 cm – cada
2018

Uma representação da situação atual de decadência 
através do olhar do “Cathartes Aura”, ou urubu, 
que fixa seu olhar no espectador que se aproxima 
da obra, como se o mesmo fosse o objeto de sua 
próxima refeição, entretanto o mesmo finda por 
ir embora, em um sinal claro de rejeição àquela 
massa decomposta, que devido ao tamanho da sua 
deterioração não o serve mais.

Lindemberg Freitas é artista visual, produtor 
cultural e administrador. É membro fundador do 
Fórum Cearense de Artes Visuais, além de associado 
e colaborador da Associação dos Artistas Plásticos 
Profissionais do Ceará. Teve sua primeira exposição 
coletiva, “Jovens Artistas”, exposta no Museu da 
Imagem e do Som de Fortaleza (CE) no ano de 1999.
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LOUISE FELIX

Carreguei, por vinte anos, um corpo pesado demais 
para existir, ou, até mesmo, resistir. Um corpo pesado 
demais para caber em aviões, transportes coletivos, 
cinemas e teatros. Leitos de hospitais, cadeiras 
de plástico e carteiras estudantis. Uniformes, 
vestimentas e trajes de banho. Sutiãs, calcinhas, 
cintas e até meia-calça. Hoje, 6 anos após a minha 
cirurgia bariátrica e com 70kg a menos, continuo 
carregando um corpo pesado demais para existir. 
Excessos de pele na barriga, vulva, braços e coxas. 
Deformidade nos seios, na coluna e nos joelhos. 
Estrias, flacidez e adiposidade. Penso no meu 
trabalho como forma de sobrevivência. Sobrevivência 
e, também, enfrentamento. Enfrentamento de si. 
Enfrentamento das minhas memórias, minhas 
vergonhas, minhas questões, meu desconforto. 
Enfrentamento da menina que pesava 140 Kg. 
Enfrentamento da mulher que, 70 Kg a menos, 
continua num processo contraditório de amar e odiar 
o seu corpo.

Fotografia
Meu Corpo é uma Narrativa
100 cm x 140 cm
2018

Enfrentamento que não é só mergulhar em si, mas 
falar de si. Porém, falar de si, em primeira pessoa, não 
é nada fácil. É preciso, antes, compreender. Assimilar. 
Dissecar. Investigar. No encadeamento das produções 
que venho desenvolvendo há um ano, sobre a minha 
relação com o meu corpo e as minhas memórias, 
“Meu Corpo é uma Narrativa” é uma trama sensível 
que busca compreender, a partir de mim, questões 
contemporâneas que são de todos nós.

Louise Felix (1991, Fortaleza) é artista, fotógrafa, 
performer. Desenvolve processos poéticos, sensíveis 
e autobiográficos a partir da relação entre o seu 
corpo, memória e afetos. É graduanda em Artes 
Visuais no Instituto Federal de Educação, Ciências e 
Tecnologia (IFCE) e membro do Grupo de Pesquisa 
Arte Um/CNPQ - IFCE.
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LUA ALENCAR O vídeo “Quando o Mar”, ambientado na antiga Praia 
do Peixe, utiliza-se do espaço físico e imaginário da 
Ponte Velha para desenvolver metáforas visuais que 
tratam do efêmero, do perpétuo e de uma busca 
incessante por uma imagem que nunca se revela. 

Lua Alencar pesquisa a relação entre memória, 
ruína e fantasmagoria, aportando-se nas linguagens 
da fotografia e do vídeo. Constrói narrativas onde 
a sensorialidade emerge por meio da paisagem 
sonora, da sobreposição de imagens e de técnicas 
de montagem não-linear.

Instalação
Quando o Mar
2018
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MAÍRA ORTINS

“Firefly” é um projeto resultado de dois outros projetos: 
“Deriva” e “Khora”, ambos tratam da imigração. 
Todavia, “Firefly” avança nas questões inerentes que 
foram surgindo ao longo da pesquisa e alcança um 
nível de discussão maior: o crescente conservadorismo 
em todo o mundo, a violência contra as minorias 
econômicas, que sofrem preconceitos étnicos, de 
gênero. Essas questões são desenvolvidas em “Firefly” 
por meio de vídeo. O título da pesquisa provém 
dos textos escritos por Pasolini no período de pós-
guerra até 1974. São textos que dissertam de forma 
dramática e extremamente poética sobre o advento do 
fascismo na Itália. Tais textos foram retomados pelo 
filósofo Didi-Huberman na obra Sobrevivência dos 
vaga-lumes e que retomo como ponto de partida para 
a elaboração conceitual desta nova etapa da pesquisa. 
O vídeo “O Silêncio da Noite” fala sobre violência, 
capitalismo, resistência e angústia.

Videoarte
O Silêncio da Noite
2017

Maíra Ortins nasceu no Recife, 7 de outubro de 
1980. Possui Graduação em Letras pela Universidade 
Federal do Ceará (UFC) (2006). Participou de vários 
salões e exposições coletivas e individuais no Brasil e no 
exterior, tais como Barcelona, Budapeste, Nuremberg e 
Havana. Recebeu alguns prêmios. Sua obra consta em 
acervos importantes, tais como: Galeria Graça Landeira, 
em Belém (PA); Museu de Arte Contemporânea do 
Ceará (MAC-CE); Graphic Art Gallery, Varna - Bulgária; 
Asociacion de Artistas Graficos Luiza Palácios – 
Venezuela; Universidade The Iowa – USA; Centre 
Catolic/Institut de Cultura de Ciudad D’Olot – Espanha; 
Art Museum Timisoara – Romênia.
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MARIANA SMITH

Série de três fotografias 35 mm, impressas em
papel de fibra de arroz Hahnemühle. Dimensões
1 m x 1,5 m cada. As imagens de construções em 
ruínas da Praia do Futuro em Fortaleza surgem como 
fantasmas entre raios de uma luz que vela o filme, 
manchas físicas na emulsão de prata da película 
fissuram a paisagem. Uma aparição a partir de um 
acidente, um lugar deslocado no tempo.

Fotografia
Futuro em Ruínas
100 cm x 150 cm
2017

Mariana Smith tem pesquisa voltada para 
transformação do tempo na cidade, em paisagens 
desérticas e lugares abandonados. Processos 
entrópicos e distopias compõem alguns dos recortes 
de trabalhos em fotografia, vídeo e instalações. É 
mestre em Artes Visuais pela Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro (UERJ). Atualmente, vive e trabalha 
em Fortaleza.
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MARINA DE BOTAS

“Sinfonia para um País Triste” é uma ação que se 
realiza em um espaço fechado onde uma mulher, 
vestida com uma roupa de proteção, quebra, 
violentamente, lançando sobre chão e paredes, uma 
grande quantidade de louças – pratos, copos e afins. 
Os ruídos resultam em uma sinfonia de barulhos. 

Performance
Sinfonia para um País Triste 2
2018

Depois da performance, ficam na sala os vestígios 
do acontecimento e um registro em vídeo da ação, 
projetado na parede.

Marina de Botas é um bom amigo de uma forma 
meio estranha.
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MARIO SANDERS

– Eu ñ sou igual a vc e isso ñ quer dizer que sou 
melhor ou pior que vc, mas quer dizer que amo você.

Essa série de desenhos retrata esse momento 
tão desigual, as relações inferiores ou superiores 
relacionadas a classes sociais, diferenças de raça, 
costumes, sexo, cor, religião. É uma proposta positiva 
para um encontro de amor e paz entre as pessoas 
num momento em que vivemos diante de tantos 
conflitos sociais.

Desenho Digital
Não Sou Igual a Você
2018

Mario Sanders é natural de Aquiraz (CE). Artista 
visual, trabalha com desenhos, pinturas, objetos, 
intervenções e produções digitais como desenho, 
fotografia e ilustrações. Sua obra destaca a relação 
humana, representada com ironia, crítica social e 
metáforas, principalmente através de objetos. Destacou-
se no cenário artístico cearense no final dos anos 
de 1980, fundando o grupo de arte performática 
Fratura Exposta. Participou de diversas exposições 
pelo País, destacando-se as coletivas com o grupo 
Fratura Exposta: Exposição Internacional de Esculturas 
Efêmeras, em Fortaleza; Prêmio Pirelle de Pintura 
Jovem, em São Paulo; e várias premiações em salões 
de arte contemporânea em Fortaleza, Recife e Curitiba.
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MULHER SEM ROSTO

A performance “Experimento Nº 2: A Queda” faz 
parte do projeto “A Mulher Sem Rosto” e pode 
ser resumido como: eu, mulher e artista, existo no 
mundo agora. Colocar o peso da existência num 

Performance
Experimento Nº 2: A Queda
2017

projeto não me limita, mas me faz refletir como 
diálogo com o mundo ao meu redor e de como esse 
diálogo, enviesado pela minha prática artística, dá-se 
de forma relacional, às vezes agradável, outras não.
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NATÁLIA COEHL

Resistência é a imagem da sensação do corpo virado 
ao avesso. Tempo, rotina, prisão, ascensão, queda, 
dificuldade, sistema, política, família, cobrança... 
Corpo endurece, se produz e se enrijece. O caminho 
é áspero. Para sobreviver é preciso obedecer e 
resistir às pressões cotidianas. E o que é preciso 
para existir?

Performance
Resistência
2017

Antes de qualquer graduação ou título, que 
também julga como experiências importantes para 
a vida, Natália Coehl é um ser diferente de todos os 
outros, como estes também são diferentes dela, cada 
um em sua individualidade. Apresenta-se como um 
corpo, e nele estão materializadas as experiências 
vividas. Desta forma, a artista afirma que seu 
currículo está mapeado e impresso nela, não como 
algo fixo. O mapa é móvel e sofre alterações a partir 
de outras experiências vividas. Portanto, caracteriza-
se como um ser impermanente, que vive as 
experiências, percebendo as sensações reverberadas 
no corpo, relacionando-se com elas.
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NIVARDO VICTORIANO

“Para o Homem que ‘Sugava o Espaço Exterior com 
os Olhos’ II” é uma performance onde o espectador 
participa cortando e degustando o bolo-capa Chega 
de saudade. O bolo é composto por uma imagem 
comestível em papel de arroz do álbum “Chega de 
Saudade” (1959), de João Gilberto, e seu recheio é 
formado da receita do bolo Bossa Nova, à base de 
ameixa e goiabada amassada. Essa performance 
degustativa é uma homenagem à obra de Caetano 
Veloso e aos 50 anos da Tropicália.

Performance
Para o Homem “que Sugava o Espaço
Exterior com os Olhos” II
2018

Nivardo Victoriano é artista visual. Vive e trabalha 
em Fortaleza. Graduado em Letras pela Universidade 
Estadual do Ceará; especialista em Investigação 
Literária pela Universidade Federal do Ceará; 
graduado em Artes Visuais pelo Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE); e 
membro do Grupo Meio Fio de Pesquisa e Ação, que 
investiga arte urbana.
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RAQUEL AMAPOS

Perceber-se imerso em uma sociedade de consumo 
é, muitas vezes, ser acometido por depressão e 
ansiedade. Nos dias que correm, o corpo e a mente 
parecem urgir por uma reconexão. Religare. Nesse 
trabalho, os dípticos conectam homem e natureza, 
mas, aqui, a natureza modifica o homem, e não 
vice-versa. Aqui, o homem é curado, cuidado 
pela mãe que lhe gerou. Aqui, a única corrida do 
homem é contra as suas dores, ânsias e agonias 
mais profundas. Religare é berma. Lugar entre a 
doença mental e a plenitude da alma. Religare é um 
processo de buscas, descobertas particulares e cura. 
Religare é elementar, é água. Fluidez.

Fotografia
Religare
110 cm x 50 cm (cada)
2017

Raquel Amapos é graduada em Publicidade e 
Propaganda pela Universidade Federal do Ceará 
(UFC) e formada em Hatha Yoga pelo Espaço Núcleo 
Sol. Em 2016, expôs, pela primeira vez, no Festival 
Encontros de Agosto no Centro Cultural Dragão 
do Mar, com o trabalho “Mama Água”. Ao longo 
desse ano e de 2017, o trabalho também circulou 
no Festival Tiradentes (MG), com curadoria de João 
Castilho; na mostra coletiva Oriente Risco, em Belo 
Horizonte (MG); e na exposição Existir é Diferir, em 
Fortaleza (CE). Em 2017, a artista participou de 
exposição coletiva no Centro Cultural do Bom Jardim 
(CE), no Projeto 3x4, com curadoria de Celso de 
Oliveira. Além disso, foi artista selecionada para a 
Mostra SESC Cariri como representante cearense na 
cena de fotografia, com o trabalho RELIGARE. Ainda 
em 2017, Raquel foi selecionada na convocatória de 
artistas com o trabalho RELIGARE e premiada com o 
segundo lugar em melhor portfólio e trabalho. Raquel 
acredita que onde há luz, há beleza.
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RÉGIS AMORA

A obra “Cine Casa” busca emular sensações de um 
tempo remoto a partir da arquitetura e condições 
atuais de residências que hoje abrigam dezenas 
de cines eróticos no centro da cidade de Fortaleza.  
“Cine Casa” investiga as configurações atuais desses 
territórios, procurando vestígios do que já foram, 
fugindo à lógica da deterioração de seus espaços e 
buscando, mais que isso, encontrar as camadas que 
vão se sobrepondo às suas arquiteturas, estas agora 
com outra utilidade.

Fotografia
Cine Casa
80 cm x 60 cm (cada)
2017

Régis Amora é membro fundador do Descoletivo, 
junto com Marília Oliveira. Foi diretor de 
Comunicação do Ifoto e finalista do prêmio La Salita, 
na Espanha. Participou do Festival Internacional 
Outono Fotográfico, na Galícia, com a exposição 
individual “Cine Casa”. Em 2017, lançou junto ao 
Descoletivo as publicações “Séries sobre o Sutil” e 
“Tempo Imperfeito”.
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RODRIGO MARTINS
DE ALMEIDA

A obra “Paisagem (Pedra e Cabeça)” pertence a uma
série de trabalhos em que o processo se inicia na
construção de uma paisagem a partir da abstração.
Esse espaço é resultado do diálogo entre a
aleatoriedade das manchas iniciais e as decisões
posteriores que buscam dessa abstração caminhos
para a criar a representação de uma possível
paisagem. Os objetos são pintados de observação e
em muitos casos foram feitos no próprio ateliê.

Pintura
Paisagem (Pedra e Cabeça)
132 cm x 102 cm
2017

Rodrigo Martins (Rio de Janeiro, RJ, 1988), vive 
e trabalha em São Paulo. É formado em Design 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-Rio). Entre as exposições individuais 
estão: Central Galeria (São Paulo, SP, 2016); Laura 
Marsiaj (Rio de Janeiro, RJ, 2014); FB Gallery (Nova 
Iorque, NY, 2012); Casamata (Rio de Janeiro, RJ, 
2011). Entre as exposições coletivas estão: Sorria!, 
Jacarandá (São Paulo, SP, 2017), Bângala: Yakã Ayê, 
Gentil Carioca (Rio de Janeiro, RJ, 2015); Figura 
Humana, Caixa Cultural do Rio de Janeiro (Rio de 
Janeiro, RJ, 2014); Idolatria Vã, Galeria Laura Marsiaj 
(Rio de Janeiro, RJ, 2013). Entre os prêmios
que recebeu estão: Prêmio EDP nas Artes do
Instituto Tomie Ohtake (2014).
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RUY CÉZAR CAMPOS

Videoinstalação performance que toca na 
materialidade do carvão mineral e seu fluxo de 
contaminação entre a mina de Cerrejón, em La 
Guajira, Colômbia, e uma termelétrica e siderúrgica 
no Ceará, Brasil. Três projeções audiovisuais que 
envolvem elementos de cinema contemporâneo, 
experimental, videoarte e documentário, apresentam 
imagens das paisagens industriais e infraestruturais 
nos dois países, assim como trazem depoimentos 
de pessoas afetadas pelo problema ambiental do 
carvão tanto no Nordeste brasileiro quanto no Caribe 
colombiano.

Instalação
Carvão Para Seus Olhos Tocarem
2017

Ruy Cézar Campos é artista-pesquisador 
emergente que experimenta com vídeo, performance 
e instalação, criando trabalhos inspirados por 
temas tais como arqueologia das mídias e da rede, 
etnografia sensorial e afetividades em torno de 
infraestrutura e deslocamento. Possui bacharelado 
em Audiovisual e Novas Mídias (2015 – Universidade 
de Fortaleza), mestrado em Artes na linha Arte e 
Processo de Criação: Poéticas Contemporâneas 
(2018 – Universidade Federal do Ceará) e é 
doutorando em Comunicação, linha Tecnologias da 
Comunicação e Cultura (Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro). Já desenvolveu trabalhos em países 
como Angola, Colômbia, Alemanha e Holanda e teve 
seus trabalhos expostos/exibidos em festivais de 
videoarte e exposições pelo mundo.
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SALVIA BRAGA PINHEIRO

(Re)Plantar na Casa é um convite a habitá-la, à 
permanência, ao cuidado, a estar no presente e 
no desejo de um futuro de encontro com a arte 
e seus fazeres, de libertação de um passado de 
opressão, ruínas e fantasmas, de forma a ocupá-
la com fazeres outros, de legitimar o lugar como 
nosso, da cidade, da Vila da Artes e de todos que 
vivem de inventar poeticamente (n)essa cidade. Os 
cactos falam de resistência, força, beleza e proteção 
através dos espinhos. A obra consiste no replantio de 
instalações realizadas em 2014 dentro da Exposição 
Materialidades/Ativações/Deslocamentos, a Espiral 
de Ervas de Lavação, de Salvia Braga, e Mandacarus, 
de Euzebio Zloccowick. As duas resistiram por dois 
anos na Casa do Barão de Camocim até a remoção, 
em 2016.

Instalação
Replantio
2018

Salvia Braga é mestranda em Artes com a pesquisa 
“Intervenções na Casa do Barão de Camocim”, 
lugar onde realizou a instalação “Lavação”. Atua há 
12 anos no audiovisual como produtora, figurinista, 
roteirista e diretora. Formada no Curso de Realização 
em Audiovisual da Vila das Artes, produz cineclubes 
e feiras. Participa do LAMUR – Laboratório de Arte e 
Micropolíticas Urbanas.
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SAMUEL TOMÉ

“Livre Circulação”: por meio de uma pesquisa sobre 
bandeiras, quantifico as formas e os elementos 
usados com mais frequência nos pendões estaduais, 
federais e nacionais, extraindo suas partes. A partir 
desse dado, transformei essas porções em desenhos, 
que serviram de matrizes para criação dos carimbos. 
O gesto de carimbar remete a autorizações, 
permissões e certificações que permeiam o cotidiano, 
compreendendo esse sistema burocratizado como 
uma estrutura ineficiente, inoperante, morosa na 
solução de questões e indiferente às necessidades 
das pessoas.

Instalação
Livre Circulação
2017

Samuel Tomé (1986, Itapipoca, Ceará) vive em 
Fortaleza. Graduado em Comunicação Social, 
participou das exposições coletivas Zona de Litígio 
(Museu da Cultura Cearense, 2015); Bãngala: Yakã 
Ayê (A Gentil Carioca, 2015, RJ); Museu/Fórum: Arte 
Descolonial (Museu Sobrado José Lourenço, 2017); 
Oriente Risco (Casa da Fotografia de Minas Gerais 
+ Fundação Clóvis Salgado, 2017); 68º Salão de 
Abril Sequestrado (Fortaleza, 2017). Desenvolveu 
a pesquisa “Grande Circular” na 5ª edição do 
Laboratório de Artes Visuais do Porto Iracema (julho-
dezembro, 2017).
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SHERYDA LOPES

“Cartas aos 31” é uma celebração da vida e das 
memórias, na contramão da famosa crise dos 30. 
Um olhar sobre si e sobre a relação com a cidade. 31 
lugares de Fortaleza receberão cartas em forma de 
lambe, numa performance que é uma ação de amor 
consigo mesma. Uma preparação para chegar aos 32 
anos e seguir.

Colagem
Cartas aos 31
2017

Sheryda Lopes, 31 anos. Artista visual e estudante 
de licenciatura em Artes Visuais do IFCE. 
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SÍLVIO RABELO

Marchetaria em madeira, medindo 48 cm x 61 
cm, com rática e capeado. Para essa obra foi 
reaproveitada a madeira de uma janela.

Sílvio Rabelo nasceu em Fortaleza (CE) em 23 de 
novembro de 1959. É desenhista, pintor e escultor. 
A inquietude de sua mente criativa o levou a 
experimentos exploratórios imprevisíveis com restos 
de madeira, na tentativa de reaproveitar a matéria-

Colagem
Sem título
48 cm x 61 cm
2018

prima que a cada dia parecia descortinar inúmeras 
possibilidades de expressão. Com isso, longe do 
academicismo, surgiu a empatia com a marchetaria, 
técnica que tem possibilitado um referencial para 
descobertas e reconstruções cognitivas. Participou 
da exposição O Imaginário do Rei, Visões sobre o 
Universo de Luiz Gonzaga, que percorreu o Brasil em 
homenagem aos 100 anos de Luiz Gonzaga e teve a 
curadoria de Bené Fonteles.
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SIMONE BARRETO

“O que a Vida Pede da Gente” é uma instalação 
composta por um fotolivro costurado e encadernado 
à mão, com imagens que constroem a narrativa de 
uma viagem em que percorri cidades que fizeram 
parte do ciclo do algodão no Ceará. Também compõe 
a instalação uma coleção de áudios de relatos de 
mulheres que trabalharam colhendo algodão e nas 
usinas de beneficiamento dessas cidades, e que fui 
conhecendo no percurso da Estrada do Algodão.  

Instalação
O que a Vida Pede da Gente
3 m²
2017

Simone Barreto nasceu em 1984. Natural de 
Fortaleza (CE), é artista visual e arte-educadora. É 
formada em Artes Visuais, com ênfase em formação 
complementar em desenho e gravura. Como artista, 
participou de diversas exposições coletivas e 
residências artísticas.
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SOCORRO
SILVEIRA

A obra tem por finalidade demonstrar um dos grandes 
flagelos da seca, algo muito comum e devastador 
em nossa região. As queimadas assolam nosso 
bioma. Busca-se sensibilizar e conscientizar as 
pessoas acerca dessa questão de grande impacto 
socioambiental. A tela possui o tamanho de 100 cm x 
100 cm, impressão em Fine Art.

Gravura
Queimadas
100 cm x 70 cm
2017

Socorro Silveira tem formação em Design 
de Interiores, faz parte do LEE (Laboratório de 
Experimentações Estéticas) da Universidade Estácio 
do Ceará, coordenado pela professora Claudia 
Sampaio. A artista constrói seus trabalhos a partir 
do acúmulo de materiais como palha, barro, areia, 
barbante, galhos, serragem, sementes e tinta acrílica. 
O interesse pela pesquisa de materiais vem da 
influência do pintor e escultor alemão Anselm Kiefer. 
Os materiais utilizados sobre as telas remetem ao 
seu recanto e encanto lúdico. São as cores e as 
dores do sertão central que permeiam o seu fazer 
artístico.
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THIAGO SGUOTI DA COSTA

Baseado no conto de Hans Christian Andersen, 
a obra nos remete a uma simbólica tomada de 
consciência de uma situação em que o indivíduo 
passa por mudanças drásticas de autoimagem 
para saciar uma vontade impulsiva. O trabalho 
discute manifestações específicas do distúrbio de 
personalidade Borderline, através de uma releitura 
poética das lendas desse ser místico: a sereia.

Fotografia
Sereia-me
30 cm x 42 cm
2017

Thiago Sguoti busca materializar sensações 
incômodas visando uma forma de estender o 
intangível para o mundo material, facilitando a forma 
de lidar com tais dificuldades. Em sua produção 
atual, o artista tem explorado manifestar essas 
materializações de forma lúdica através da cultura do 
sereismo.
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WALÉRIA AMÉRICO

“Koro” é um trabalho de som e vídeo realizado em 
colaboração com a artista Lashita Situmorang e a 
organização sem fins lucrativos Samsara, baseada 
em Yogyakarta. Em um esforço para atravessar o 
território de todos e refletir coletivamente no mundo, 
o trabalho coleciona vozes, falas, sentimentos sobre 
as experiências afetivas, amorosas e sexuais de 
pessoas anônimas, transformadas pela artista em 
uma polifonia de vozes, uma amplificação a ser 
lançada publicamente. 

Instalação
Koro 
2017

Waléria Américo é artista visual. É mestre em 
Arte Multimedia – Performance & Instalação pela 
Universidade de Lisboa e graduada em Artes 
Visuais pela Faculdade da Grande Fortaleza, 
com especialização em Audiovisual e Mídias 
Eletrônicas pela Universidade Federal do Ceará. 
Suas experimentações artísticas põem em tensão 
questões que permeiam o corpo e o entorno, a 
arquitetura e a paisagem, abrindo novas perspectivas 
de orientação espaço-temporal que, no entanto, 
nunca se deixam fixar. Trabalha majoritariamente 
com registros fotográficos ou em vídeo, muitas 
vezes de performances que terminam por integrar 
instalações, também passando pelo objeto, desenho 
e experimentações sonoras.
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WEAVER LIMA

“Rastro” é um projeto no qual o artista Weaver 
percorre cidades realizando intervenções artísticas 
em antigas casas de arquitetura vernacular. A ação 
promove uma vivência entre o artista e os moradores 
locais, transformando o espaço da frente de uma 
casa num ateliê aberto. O ponto central não é o 
artista ou a pintura, mas a interação sociocultural 
que se estabelece entre os personagens. A ação, 
portanto, vai além do conceito de arte urbana, 
integrando-se à cultura popular, propondo o diálogo e 
a preservação da memória.

Instalação
Rastro
2018

Weaver Lima começou a se dedicar às artes 
visuais no início do ano 2000. Foi premiado duas 
vezes no Salão de Abril. Sua exposição individual 
Weaver Discos - Pop Descarado circulou, entre 2012 
e 2013, por seis capitais brasileiras, além de Itália e 
Portugal. Desde 2011, dedica-se ao seu projeto de 
arte itinerante Rastro.



103

AÇÕES FORMATIVAS

Palestra “A Arte Além da Borda – Repensando os 
Salões”, com o curador Paulo Klein.
Data: 13/04/2018, às 11h
Local: Casa do Barão de Camocim

Workshop “Curadoria e Autocuradoria”, com o 
curador Paulo Klein.
Data: 18/05/2018, das 10h às 17h
Local: Casa do Barão de Camocim

Workshop “Leitura de Portifólio”, com o curador 
Paulo Klein.
Data: 19/05/2018, das 10h às 15h
Local: Vila das Artes

Oficina “Vivência em Arte Contemporânea – 
Criando no Salão”, com o curador Paulo Amoreira.
Data: 21/06/2018, às 10h
Local: Casa do Barão de Camocim

Palestra “É Possível Pensar Salão de Artes Hoje?”, 
com o artista multímidia e crítico Ricardo Basbaum.
Data: 28/04/2018, das 18h às 20h30
Local: Vila das Artes

Palestras “A Paisagem e a Figura Humana na 
Produção Visual de Raymundo Cela”, com Delano 
Pessoa, e “O Lugar da Tecnologia na Arte”, com 
Nílbio Thé.
Data: 10/05/2018, das 18h às 20h30
Local: Vila das Artes

Palestras “Incidências do Surrealismo na Produção 
Cearense dos Anos 1970”, com Ana Cecília Soares, 
e “A Ressingularização do Desejo no Corpo Social”, 
com Renata Santiago.
Data: 18/05/2018, das 18h às 20h30
Local: Vila das Artes

Palestras “Heloísa Juaçaba, uma Mulher na Cena 
Moderna Cearense”, com Núbia Agostinha, e “O 
Inacessível Território do Sujeito: Arte e Psicanálise”, 
com Ana Valeska Maia.
Data: 22/05/2018, das 18h às 20h30
Local: Vila das Artes

Palestras “Zenon Barreto: 100 Anos”, com 
Jacqueline Medeiros, e “O Pensamento Moderno na 
Arte Cearense”, com Eduardo Frota.
Data: 29/05/2018, das 18h às 20h30
Local: Vila das Artes

Palestra “Vá em Frente, Volte para Casa!”, com 
Júnior Pimenta.
Data: 05/06/2018, das 18h às 20h30
Local: Vila das Artes

Workshop “Projetos de Pesquisa e Processos 
Artísticos”, com Jacqueline Medeiros.
Data: 07/06, das 16h às 20h30
Local: Vila das Artes

Debate “Salão de Abril, Tensões e Resistência”, 
com Herbert Rolim, Mariana Maia e Júlio Lira.
Data: 12/06/2018, das 18h às 20h30
Local: Vila das Artes

Seminário “Falas Nômades”

Programação com workshops, palestras e debates abertos ao público, realizada em parceria com
o Programa de Pós-graduação em Artes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Ceará (PPGARTES - IFCE).
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CASA DO BARÃO DE CAMOCIM
Rua General Sampaio, 1632, Centro - Fortaleza/CE

VILA DAS ARTES
Rua 24 de Maio, 1221, Centro - Fortaleza/CE
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