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EM TEMPOS PANDÊMICOS, atravessamos momentos difíceis e desafiadores ao longo de uma 

quarentena global que dura mais de 400 dias. Em janeiro de 2020, o mundo assistiu - ainda 

com um certo distanciamento e indiferença - o 1˚ “lockdown” com o intuito de conter a 

disseminação do coronavírus na cidade chinesa de Wuhan.

Agora em março, completou um ano da publicação do Decreto Federal que reconheceu o 

estado de calamidade pública, logo após o registro das primeiras mortes pelo vírus aqui 

no Brasil. Desde então, os números de casos avançam 

incessantemente como ponteiros de um relógio e 

contabilizam a cada segundo “menos um, menos uma, 

menos um ...”

É nesse cenário de crise sanitária mundial, somado ao 

caos político nacional marcado pela omissão de um (des)

governo, que germinou o embrião do Festival Virtual Desver 

Devires, dentro da Universidade, Pública, Federal, Gratuita, 

e do Recôncavo Baiano: a UFRB, que (re)existe por 10 anos. 

Celebrar uma década da Instituição através de uma ação 

artística que representasse o propósito pedagógico e 

cultural do Curso de Artes Visuais e que possibilitasse a 

reflexão sobre as questões de nosso tempo é, sem dúvida,  

uma forma de resistência.

Nascia, então, o desejo de manter latente a chama da 

criação mesmo em reclusão; de possibilitar a transmutação 

da dor de tantas perdas; de afiar o espírito da rebeldia 

por tantos retrocessos políticos; e de fiar uma rede de 

artistas, afetos, percepções e pensamentos expressados 

artisticamente, sem restrição de suporte, linguagem ou 

temática, em uma galeria ficcional e virtual.

O Devir deste Festival é ser a ponte entre 

artista e público; uma janela/tela virtual, 

um respiro, acalanto, espaço para fruição e 

reflexão artística, é acolher a presença do 

“outro” em nossas casas, em nossas vidas, nos 

lembrando sempre - mesmo durante o atual 

e alongado contexto de reclusão coletiva que 

vivemos - de que não estamos sós.

Neste e-Catálogo que pode ser lido online ou 

baixado em PDF, apresentamos todas as obras 

expostas na galeria virtual, organizadas em 

quatro eixos temáticos e um índice biográfico 

dos artistas participantes da Mostra.

Agradeço aos artistas, professores, curadores 

e idealizadores do Festival, Ayrson Heráclito 

e Tonico Portela, pelo convite e confiança em 

compartilhar esse projeto comigo.   

Agradeço a todos os artistas e fazedores 

de cultura que participaram do Festival, 

seja integrando nossa equipe (colaborando 

em cada camada/etapa do projeto); seja 

expondo suas obras em nossa galeria virtual; 

compartilhando seus processos criativos nas 

Conversas com Artistas; suas experiências 

e reflexões artísticas nos Webinários; seja 

você, fruidor, acompanhando a programação, participando dos 

eventos ou visitando a galeria online. 

Agradeço às deputadas Benedita da Silva e Jandira Feghali, 

respectivamente criadora e relatora da Lei Aldir Blanc* pela 

coragem em propor, empenho em aprovar e incansável pressão 

política e mobilização pública para garantir o cumprimento 

com celeridade do maior repasse de recursos federais (3 bi) 

para apoiar o setor cultural de forma descentralizada neste 

momento tão delicado para a classe artística.

“O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê.

É preciso transver o mundo.”

(Manoel de Barros – trecho do poema “As Lições de R.Q” do Livro sobre 

nada. Publicação Online, Editora Schwarcz S.A)

Marcela da Costa

Coordenadora e Diretora de Produção do Festival Desver Devires

*  Em homenagem ao poeta 

e compositor brasileiro 

falecido em maio de 2020, 

vítima da COVID-19.
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COM MUITA ALEGRIA apresentamos esse catálogo composto pelos trabalhos de estudantes do Bacharelado em 

Artes Visuais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, egressos, professores e artistas da região. É 

especialmente importante para nós agora, quando o curso comemora seus 10 anos de [Re]existência, que esta 

exposição esteja acontecendo. 

Completar uma década de existência é motivo para celebrarmos as 

conquistas - acreditamos na importância de comemorar e registrar este 

momento, com honra e alegria. Afinal foram 10 anos de construções 

sociais, educativas, artísticas e culturais em estreita relação com as 

comunidades das cidades de Cachoeira, São Félix e circunvizinhas.  Mas é 

também um momento para refletir sobre os novos caminhos da profissão 

e os novos desafios que o curso continuará enfrentando. Mais do que um 

momento festivo, é um momento importante para afirmar a consolidação 

do curso de artes visuais na UFRB, uma universidade pública e gratuita, 

e o pioneirismo do curso nessa área no estado da Bahia, sobretudo no 

atual contexto de pandemia da Covid-19.

As imagens da mostra “Desver Devires” nos trazem a oportunidade de 

pensar a identidade do curso em toda a complexidade das múltiplas 

áreas de atuação em que o artista pode atuar e também das múltiplas 

interfaces de contato com outras áreas de conhecimento, as quais nos 

possibilitam espelhar e vislumbrar o que o curso viveu e vive nestes 10 

anos.

Dentro de nossa ambiência educacional, sempre incentivamos a formação profissional dos estudantes no 

âmbito da produção, da pesquisa e da criação das artes visuais, de maneira a contemplar o desenvolvimento e a 

percepção do potencial criativo e da reflexão específica e crítica ao pensamento visual - sempre em expansão 

e que tem estabelecido fronteiras com outras formas de expressão artística. E nos questionamos: como deve 

ser a busca pela educação e formação destes artistas das “velhas” e novas mídias? Quais são as estruturas 

inovadoras – se é que elas existem - para o contexto da educação não só artística, mas crítica? Entre tecnofobia, 

tecno-otimismo, e os discursos futuristas de progresso (que 

parecem antiquados) e nos fazem cegos para a realidade 

brasileira, como podemos pensar e viver com essa produção 

artística criada nesse espaço de formação?

Acreditamos que essas obras sejam um reflexo do 

contexto social e educacional em questão, com seus atores, 

professores e estudantes e o espaço instaurado por estes 

local-tempo. E esse reflexo se volta, retorna a este espaço 

gerando um ambiente de criação, num continuum, um 

alimentando o outro, um influenciando o outro.

Este curso e esta universidade, neste contexto educacional específico, propiciam o espaço, a ambiência, o 

conhecimento, os conceitos - o ethos para a criação das mais diferentes obras e linguagens artísticas, sem 

limites ou fronteiras. 

Isso só ocorre porque as bordas são porosas e em fluxo, são colaborativas, cheias de frestas e linhas de fuga - 

são livres – isso permite a expansão. Quanto mais expandido esse campo da criação, mais espaço há para fluxos, 

para recombinações e reconfigurações. Longa vida ao Curso de Artes Visuais da UFRB.

Marilei Cátia Fiorelli 

Coordenação do Colegiado 

2018-2020
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A mostra virtual Desver Devires reúne cinquenta e 

seis artistas baianos do recôncavo ou residentes nele, 

egressos, professores e estudantes de Artes Visuais 

da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. A 

ação responde ao afastamento 

social promovido pela pandemia 

da COVID-19, definindo novas 

formas de socialização e rumos 

para produção e fruição das artes, 

reiterando a relevância da inserção 

e permanência do curso de artes 

visuais da UFRB, ao longo de seus 

dez anos de fundação no interior 

da Bahia.  

Encontramos alternativas para dar a ver esses 

olhares (des)reconstruídos em quatro perspectivas, 

ou núcleos de ideias: corpos, pertencimentos; 

paisagens, cosmovisões; riscos, subjetivações 

e gravadores de memórias. 

São agrupamentos, ou melhor, 

constelações de imagens resultantes 

de nossos próprios ‘desveres’.   

Entre o ato de 

ver e produzir 

novos significados 

simbólicos, a 

operação de desver 

preconiza a atividade 

fundadora do artista 

visual de desfazer e 

desconstruir o que vê 

para criar imagens, 

a partir de sua 

relação arte-vida. Como resultado, os devires se 

corporificam em possibilidades imagéticas desse 

desfazer e refazer do olhar em fusão com variadas 

formas de expressão. Como reunir então obras de 

estilos e poéticas tão variadas e, ao mesmo tempo, 

estabelecer diálogos entre si? 

Antonio Carlos Portela
e Ayrson Heráclito

Curadores
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GRAVADORES DE MEMÓRIAS
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Gravar é o termo aqui empregado para pensarmos não só no seu sentido 

técnico ou tecnológico, mas também como um conceito que opera a 

imaginação, a memória. 

 

Pode parecer tautológico relacionar 

gravar com memória, mas no universo da 

arte nos permitimos digressões, visando à 

atualização de significados propostos por 

obras, objetos e ações, numa perspectiva 

do pensamento e da reflexão. Tanto as 

obras oriundas de processos gráficos, 

como de outras técnicas e linguagens, 

justapõem-se ou se entrecruzam como 

estímulos para lembrar ou prolongar 

lembranças do que vemos, sentimos, 

fazemos. Reproduzir ou imprimir tais 

lembranças são operacionalidades 

conceituais e técnicas, em que a imagem 

que nasce delas vem engendrada de 

ressonâncias e fricções. 

A temporalidade nas obras pode assumir 

o movimento cíclico do mundo e da vida; 

aparece como movimento intuído pela 

consciência, que é sua instauradora; e 

como possibilidade, probabilidade, sugere 

o vindouro, o devir, por isso metafísico - 

noção da relatividade pós-einsteiniana 

como possibilidade de várias ordens. 

Transmutado em formas geométricas; 

registrado em anotações de percurso; em 

representações do sagrado ou de cenas 

religiosas consagradas; em fusões de 

corpos humanos com plantas, cidade; na 

captura do fogo ardendo em brasas; e ainda 

de desafetos expressos em rede social, 

essas possibilidades traduzem os tempos 

que passam, atravessam e ressignificam, 

pela arte, as próprias memórias de quem os 

vive e dos que dele se alimentam. 

Por fim, no universo da arte, ideias 

consonantes e dissonantes se cruzam com 

as imagens que nascem da experiência 

sensível, envolvendo tanto a atitude de 

quem as recebe quanto de quem as produz, 

ou seja, tanto pela criação como pela 

apreciação, em um via dupla de permuta 

de olhares, sensações e energia que são 

indispensáveis para que essa experiência se 

torne aberta em devires.

Antonio Carlos Portela
e Ayrson Heráclito

Curadores
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CÂNDIDO

Igreja do Senhor do Bonfim
Acrílica sobre tela e aplicação
20x20 cm 2020

Lembrança do Senhor do Bonfim
Acrílica sobre tela e aplicação
20x20 cm 2020

Políptico Poema da Bahia 
Acrílica sobre tela e aplicação  1/6 a 6/6
10x10 cm (cada) 2020
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LUCAS SOL

Micronarrativas cartográficas
Livro de artista, caneta esferográfica sobre papel, 15x10 cm 2020
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RICARDO V. BAPTISTA

Quinta Dimensão
Neolitegravura
50 x 50 cm 2016  

Transmutação
Neolitegravura
42 x 59,4 cm 2019

Tríade
Neolitegravura
42 x 29,7 cm 2020
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ARIEL DUARTE

Coruja
Gravura expandida
Processos analógicos e digitais

42 x 29,7 cm 2019

Tatu
Gravura expandida
Processos analógicos e digitais

29,7 x 42 cm 2019

Caranguejo
Gravura expandida
Processos analógicos e digitais
29,7 x 42 cm 2019
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LORENA DA SILVA DANTAS

Pataxi Cactaceae
xilogravura 1/4 a 4/4 

90 x 35 cm (cada) 2017
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BITENCOURT

Pesos Sociais
Ilustração digital de uma gravura
Ilustração vetorial
2019

Calor 
Ilustração digital de uma gravura
figura e fundo vetoriais
2020
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RUZ

Mojubá
Pintura digital
13 x17 cm 2020

Yá Omim
Pintura digital
13 x17 cm 2020

Amalá
Pintura digital
13 x17 cm 2020
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BACTÉRIA

Querido Hater
Fotografia/Captura de tela

27 x 36 cm 2020
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PATRICK BASTOS

Sem título
Acrílica sobre papel

21 x 29, 7 cm 2019
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WALLACY KENNEDY

Santa Ceia
Linoleogravura

10,2 x 23,2 cm  2019
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LEILA CARVALHO

Sem título
VIdeoarte
58 seg, cor, áudio 2020

vÍdeo em vimeo.com/525237635

S/título I
Bordado / Fotografia
8 x 21 cm 2020

https://vimeo.com/525237635
http://vimeo.com/525237635
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JADSON PALMA

Dia de fogo I e II
Fotografia

121,92 x 182,88 cm (cada) 2020
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IN MEMORIAM — MARCOS ROBERTO

Aragorn The Lord of the Rings
Lápis 6B sobre papel
39 x 42 cm 2020
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Sem título III
Grafite sobre papel

 29,7 x 42 cm 2020
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Lutem e lutem novamente, até Cordeiros virarem Leões!
Lápis 6B sobre papel

30 x 42 cm 2020



54 55

Sem título I
Grafite sobre papel

42  x 29,7 cm 2019
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Bob Marley
Lápis 6B sobre papel

29 x 34 cm 2020
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Por onde anda a “Luz” do mundo?
Lápis 6B sobre papel

29 x 42 cm 2020
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PAISAGENS, COSMOVISÕES
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A partir da compreensão de Paisagem Cultural estabelecida pela UNESCO, 

em 1992, e pelo conceito filosófico do antropoceno, formulado por Paul 

Crutzen, Prêmio Nobel de Química de 1995, este núcleo articula ideias 

de perspectivas pós-coloniais através de cosmovisões e paisagens 

não-ocidentais - ou seja, concepções e visões de mundo que integram 

de forma holística a existência humana com a natureza, o material e o 

imaterial, um todo vivo e dinâmico 

No exercício deste sistema conceitual 

que estrutura o núcleo, identificamos 

visões que remetem às mesclas e 

entrelaçamentos do corpo humano com a 

paisagem.  

Tal operação produz poeticamente uma 

espécie de fábula visual compatível com 

formas de conhecimento, remetendo-nos 

às cosmogonias afro-indígenas.

 Mundos sintéticos construídos por 

vetores e dispositivos tecnológicos 

revelam formas alteradas de consciência, 

como aquelas encontradas em estados 

de percepção sensível do transe ou 

da ingestão de chás e substâncias 

psicotrópicas. Aquilo que foge da 

percepção ocular, as lentes fotográficas 

ampliam mundos micrológicos 

imperceptíveis para nossa fruição-ficção.

 Essas paisagens e cosmovisões evocam 

também saberes complexos, e muitas 

vezes partilhados em grupos através 

de ritos e vivências secretas. A partilha 

de tais imagens deslocadas de seus 

contextos originais, ressignificam as 

formas tradutórias do sagrado, ampliando 

possíveis recepções mediadas pelos 

processos artísticos.  

 

As sessões que fazem parte deste núcleo 

apresentam distintas cosmogonias, 

exaltam a captura do sublime do 

mundo natural, recorrem à criação de 

paisagens digitais, focam na ampliação 

de micro realidades, revelam fluidos do 

extrativismo, purificam e depuram com 

ervas o corpo e o espaço. Essas imagens 

geram uma produção poética que, em 

conjunto, confirmam um ativismo erigido 

sob experiências de vida e arte.

Antonio Carlos Portela
e Ayrson Heráclito

Curadores
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ADRIEL  SANTOS

Manhã no Rio Paraguaçu
fotografia

25 x 34 cm 2019
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LUZ X

Preces
Instalação/ fotografia 1/3 a 3/3

21x28,7 cm (cada) 2019
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DIOGO NAVARRO

Monolítica
1/3 a 3/3
Arte digital: Processing e Illustrator
42x29,67 cm 2020



72 73

NERIZE PORTELA

Incenso de casa faz milagre nº I, nº2, nº3
Fotografia, 20 x 30 cm (cada)

Acalanto e descarrego  nº I, nº2, nº3 
Fotografia, 20 x 30 cm (cada)

Ervas para banho e desterro  nº I, nº 2, nº 3
Fotografia, 20 x 30 cm (cada)

2020
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QUARESMA

Abracadabra 
ZBX12 

Adaliniano    
Arte digital /Impressão sobre canvas

64 x 80 cm (cada) 2020



76 77

PAOLA PUBLIO

São Cosme e São Damião
Acrílica sobre tela, 90 x 70 cm 2020

Salve  Cosme e Damião
Acrílica sobre tela, 100 x 80 cm 2020

Iemanjá
Acrílica sobre tela, 90 x 70 cm 2020
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GASPAR MEDRADO

Memória do amanhã, nº V
Memória do amanhã, nº VI

 Memória do amanhã, nº VII
Fotografia

20x40 cm (cada) 2020
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SEU ZÉ

Favos: outro olhar I 
Favos: outro olhar II

Favos: outro olhar III
Fotografia

21x 31,5 cm (cada) 2017
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VALÉCIA RIBEIRO & CYRILLE BRISSOT

Amazônia - Série Ponto de não retorno
Arte digital: Fotoperformance

150 x 440 cm 2020
Para a estatística em tempo real dos hectares deflorestas destruidos em todo o mundo: https://bit.ly/3lp9SCC

https://bit.ly/3lp9SCC
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VALÉCIA RIBEIRO & CYRILLE BRISSOT
 
Pantanal Série Ponto de não retorno
Cerrado Série Ponto de não retorno
Arte digital: Fotoperformance
150 x 150 cm (cada) 2020
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LORENA DA SILVA DANTAS
 

Ybyrá I
Fotografia /Tríptico

29,71 x 68, 84 cm  2016
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TONICO PORTELA

Choros contidos - cicatrizes 1, 2 e 3
Pintura digital  / Instalação com 

fotografias
37,6 x 50 cm (1 e 2) 37,6 x 42,2 (3) 2020
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TONICO PORTELA

Choros contidos - seivas 1, 2, 3, 4 e 5
Pintura digital / Instalação com fotografias

30,3 x 42,7 cm (cada)
2020
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TONICO PORTELA

Choros contidos - extrações 1, 2 e 3 
Pintura digital / Instalação com 
fotografias
82,3 x 39,8 cm (cada) 2020



94 95

GAIO MATOS

O hidronauta
Fotografia

Dimensões variáveis 2015
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KELVIN MARINHO

Porto seguro
Fotografia
 45x80 cm 2019

No além mar
Foto-objeto
60 x 40 cm  2019
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KELVIN MARINHO

Onde caminha um homem só 
instalação / fotografia

20x148 cm 2017
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RISCOS, SUBJETIVAÇÕES
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Ao associarmos o ato de riscar com o processo de subjetivação, partimos do 

pressuposto de que esse ato de riscar é, em si, uma operação de invenção 

ou criação de novas possibilidades de existência, que pode originar as mais 

diversas interpretações do ser e estar no mundo, e por isso, subjetivas, 

reveladoras dos mais íntimos e singulares mundos. Destarte, nas paredes da 

galeria, esses conceitos operatórios se desdobram em um exercício contínuo 

de invenção.

 
Por sua vez, subjetivar articula 

processos criativos que 

instauram a linguagem do 

desenho no campo da própria 

experiência - valor existencial 

indispensável ao ato de pensar 

por imagens. Mas o desenhar 

se desloca da tradição: ao 

incorporar riscos, traços, cores 

em distintos suportes; ao 

tensionar os requisitos técnicos 

da linguagem; ou ao desvelar 

relações entre tradição e 

contemporaneidade. 

 Mas, como ação intrínseca 

ao ser humano, riscar requer 

também habilidades técnicas 

(não canônicas), seja ao criar 

atrito sobre superfícies com 

uma ponta de grafite, ou com 

cerdas de um pincel, ou ainda com o 

manuseio de meios digitais. Originados por 

gestos mais contidos sobre superfícies 

analógicas ou tecnológicas, desenho, 

pintura, pixel e bordado demarcam e 

configuram corpos dos mais abstratos 

aos mais realistas – enquanto certos 

corpos atuam como o próprio objeto do 

riscar, desenhando nos enquadramentos 

movimentos e ritmos cadenciados para 

instaurar imagens de subjetividade. 

 

Entre linhas, curvas, superfícies e planos, 

o ato de riscar desenha e inscreve, 

impulsionando e revelando (re)memórias 

individuais e coletivas. São manifestações 

para além das questões formais de 

seres desejantes de conhecimento e de 

apropriações das perspectivas de quem 

está conectado consigo e com o mundo.

Antonio Carlos Portela
e Ayrson Heráclito

Curadores
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MARIANNA VIANA

Tempo
Espaço

Pastel oleoso sobre papel
21 x 29,7 cm (cada) 2020
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MARIANNA VIANA 

Portal
Portal nº1: portal para a realidade dos portais
Portal nº2: portal para uma realidade de cura

Portal nº3: portal dos mistérios 
Portal nº4: portal das emoções

Portal nº5: portal das matriarcas
Portal nº6: portal para uma conexão melhor

Portal nº7: portal para o fim das ilusões
Pastel oleoso sobre papel

29,7 x 21 cm (cada) 2020
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FERNANDA ASTERACEA

Finitas formas de ser para tocar o invisível (1/6 a 6/6) 
Mista sobre papel
29,7 x 21 cm (cada) 2020
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JOADSON MEIRA SOUZA

Vidas negras importam
Videoarte
5seg, cor, áudio
2020 

vídeo em vimeo.com/525235893

https://vimeo.com/525235893
http://vimeo.com/525235893


114 115

JOADSON MEIRA SOUZA

Tirinha: um dia de injuria
Arte digital
7,64 x 11,09 cm 2020

 Afogado  
Arte digital
14,67 x 15,23 cm 2020
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MARIA STRUDUTH

s/título
Aquarela sobre papel
21 x 14,8 cm 2020

Mergulho
Aquarela sobre papel
14,8 x 21 cm 2020
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GEOVANNA MB

Tentáculos
Grafite sobre papel
42 x 29,7 cm 2020

Alucinações
Grafite sobre papel
42 x 29,7 cm 2020

Pele
Grafite sobre papel

34 x30 cm 2020
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ADRIEL SANTOS

Maria da Glória
Grafite sobre papel

42 x 29,7 cm 2020  
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JÉSSICA S.

Irmã Gana
Aquarela sobre papel
20,9 x 14,9 cm 2020

Apanhando lenha
Aquarela sobre papel
20,9 x 14,9 cm 2020

Puro
Aquarela sobre papel
20,9 x 14,9 cm 2020
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GABRIELA FERNANDES

Madalena
Óleo sobre tela
50 x 50 cm 2019

Lia 
Óleo sobre tela
50 x 50 cm 2019

Beth
Óleo sobre tela
50 x 50 cm 2019
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HENRIQUE BRAGA
 
S/ título 
da série Cartografias vegetais
Bordado e costura sobre folha 
desidratada e fragmentos de galhos. 
Fotografia digital
42,33 x 28,23 cm 2019

Sem título
da série Em Carne Viva
Aquarela e guache sobre papel Canson 
300g 
21 x 29,7 cm 2018
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HENRIQUE BRAGA
 
Fotossíntese (políptico) 
Seiva vegetal de bananeira sobre 
papel shodo 75g
24 x 16,5 cm (cada) 2019-2020
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CARMEN ROBERTA

Mulher segurando peixe
Lápis de cor sobre papel 
29,7x21 cm 2020



132 133

BO

Fé cega, faca amolada
Aquarela, nanquim e lápis de cor 
sobre papel 300g
21 x 14,8 cm 2020

Sangue, terra e cura
Aquarela, nanquim e lápis de cor 
sobre papel 300g
21 x 14,8 cm 2020
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IGOR SKAY

Trindade
Grafite
200x700 cm 2015
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IGOR SKAY

Meu sangue  é com dendê
Grafite
190x400 cm 2018



138 139

IGOR SKAY

Índio Blue
Grafite
190x200 cm 2018



140 141

PATRICK BASTOS

Discurso motivacional (ou não faz mais que sua obrigação)
Videoarte, 26min 14seg, cor, áudio 2020
Vídeo em vimeo.com/525257952

http://vimeo.com/525257952
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PATRICK BASTOS

Carne (recorte 0) Série Carne:1/4
Carne (recorte IV) Série Carne: 2/4

Carne (recorte V) Série Carne:3/4
Carne (recorte VI) Série Carne: 4/4

Mista

27,54 x 21 cm (cada) 2018
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DAY FRANÇA

Sensações
Videoperformance, 3min 20seg, cor, áudio 
(Dança com ambiente interativo) 2017
Vídeo em vimeo.com/525241791

http://vimeo.com/525241791
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ADRIANA TELES

Relicário
Arte digital (Arte digital krita)
29,7 x 21 cm  2020

Brownskin girl
Arte digital (Arte digital krita)
29,7 x 21 cm  2020
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BENÍCIO LIRA

Selfie com laranja
Fotoperformance

126 x 59,4 cm 2020                                           
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CORPOS, PERTENCIMENTOS
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Em uma ecologia de pertencimentos, corpos e corpas assumem 

protagonismos para o debate sobre questões identitárias 

de gênero, raça e etnia. Encarnados nos próprios artistas ou 

tomados emprestados de outrem, esses ‘seres’ estão reunidos 

para expressarem desejos, lutas, ideais, rupturas, mitologias 

de origem, ativando crenças subjetivas, nas quais sentimentos 

de pertença se constroem de formas mais dinâmicas e 

substancialmente democráticas.

 
O conjunto de obras reunidas nesse recorte 

sugere possibilidades de identidades 

transitórias que ressignificam as ideias 

de raça, de gênero e etnia, muito além dos 

determinantes de normatização social, 

a partir da tessitura de uma política da 

diferença. 

 

Nessa perspectiva, é possível pensar uma 

humanidade livre da ideia de raça, de gênero 

e de etnia, em uma utopia pós-racial, pós-

gênero, pós-etnia na qual todos os Direitos 

Civis da humanidade fossem conquistados 

na sua plenitude? Tais questões, sem dúvida, 

ainda são desafiadas pelas particularidades 

dos contextos geopolíticos. 

 Contudo a criatividade artística produz 

diversas ações informadas pelas polifonias 

das pessoas pretas, dos povos originários, 

das mulheres, das “travestys”, das “bixas”, 

dos sapatões, dos trans, de todos os 

seres complexos não binários. Pessoas 

que lutam afirmativamente por uma 

humanidade menos desigual.

Antonio Carlos Portela
e Ayrson Heráclito

Curadores
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JOSI TAINÁ

Corpo Afro
Fotografia

21 x 29,7 cm 2019
Sem título
Fotografia 

21 x 29,7 cm 2017
Cabeça

Fotografia
21 x 29,7 cm 2017
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EDUARDA GAMA

Objeto de (anti) Poder nº 01
Fotografia
19,8 x 29,7 cm 2019

Objeto de (anti) Poder nº 01
Objeto (Gravação sobre facão)
48x5x2 cm 2019
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EDUARDA GAMA

Corpo-território
Videoperformace (Imagens de celulares e DSLR)
2min 20seg, cor, áudio 2019

vídeo em vimeo.com/525219183

https://vimeo.com/525219183
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ADRIANO MACHADO

Da série: Cobra Verde
Fotografia

 50 x 70 cm (cada) , 2013
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ADRIANO MACHADO

Da série: Baratino
Fotografia
90 x 60 cm (cada) 2018
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GEISA LIMA

Ciganas
Fotografia
Dimensões variadas (1/3 a 3/3) 2016

En.car.ne
Fotografia
Dimensões variadas (1/3 a 3/3) 2014
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LEVY COSTA

Abbey Road
“Heroes”

Velvet Underground & Nico
Fotografia

50x50 cm (cada) 2014
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YASMIN NOGUEIRA

Genealogias Atlânticas
Tríptico Fotografia 
Fotos 1 e 2  44 x 65 cm/ Foto 3  90 x 70 cm 2018
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ADRIANA TELES

Prelúdio imersão em si 
Fotografia
10,66 x 7,10 cm 2020
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CARMEN ROBERTA

Pé de Jurema
Videoarte
2min 59seg, cor, áudio 2019

video em vimeo.com/525437420

Fluição
Colagem e pintura digital
9 x 11 cm 2019

https://vimeo.com/525437420
http://vimeo.com/525437420
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SILVIA LEME / BAGA DE BAGACEIRA / PAI AMOR / TIKAL

Pai Amor - Foi nesse giro que a porra 
da normatividade estremeceu toda
Fotografia 
28,5 x 42,8 cm 2019
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SILVIA LEME / BAGA DE BAGACEIRA /  
PAI AMOR / TIKAL

Tikal - O mistério nosso de cada dia
Foto performance - Fotografia digital
50 x 27 2019

Pai amor - Esvoaçantes texturas
calaram a boca dos preconceituosos
Foto performance - Fotografia digital
50 x 27 cm 2019
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LÉO FERNANDES

Releitura nascimento de Vênus
Fotografia/composição digital 
24,24 x 30,26 cm 2018
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LUZ X
1/3 a 3/3
Preces 
Fotografia
28,7 x 21 cm (cada) 2019
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ÁYDANO JR.

Proteção contra maus pensamentos
Fotografia
29 x 16,96 cm 2020
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EDELSIO LIMA

Tibira Pyrang
Tibira etá

Tibira îuba
Escultura

7,5 x 8,0 x 6,0 cm (cada) 2020
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GEISA LIMA

Distorções/estradas perdidas 
Fotografia
14,02 x 19 cm 2016
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ADRIEL SANTOS

2055
Fotografia
33,8 x 25,5 cm 2020
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VANEZA MELO  (com Zimaldo Bactéria)

RE(in)CLUSÃO
Live performance
22min24seg 2021
Direção de Fotografia e edição ao vivo: Adriano Big

video em vimeo.com/525438584

 http://bit.ly/3vTIGRC
http://vimeo.com/525438584
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KATIA SANTOS

She's lost control I , II e III
Fotografia

21 x 29,7 cm (cada) 2019
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KATIA SANTOS

Peitos sem defeitos
Bordado

21 x29,7 cm 2020
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BITENCOURT

Identidade
Colagem digital
21 x 29,7 cm 2020
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DARLAN DHOURO

Mobile-Reflexões: artista e observador na construção 
da presença na autoimagem na quarentena
Fotografia e composição digital

dimensões variadas  1/11 a 10/11 2020
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ADRIANA TELES, mulher negra, 
natural da Chapada Diamantina-BA. 
Graduanda do bacharelado em Artes 
Visuais pela UFRB-Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia em 
Cachoeira-BA, membro do grupo 
de estudos da história da arte e 
gênero. Artista multidisciplinar, 
pesquisadora, ilustradora e 
fotógrafa.
driteles9@gmail.com | @driteles9

ADRIANO MACHADO, natural de Feira 
de Santana-BA. Mestre e bacharel em 
Artes Visuais pela UFRB. Desenvolve 
fotografias, vídeos e objetos sobre 
identidade, território, ficção e 
memória. Investiga políticas de vida 
e condição humana em espaços 
de convivência e territórios afro-
inventivos. Exposições: Bienal de 
Cerveira (Portugal, 2020); Residências 
artísticas na Pivô Pesquisa Ciclo 
III/Beck’s (SP, 2020); Fluxos: 
Acervos do Atlântico Sul (Salvador, 
2019);  VerdeVEZ no Campo Arte 
Contemporânea (Teresina, 2019); 
Valongo Festival Internacional da 
Imagem (Santos/SP, 2019); Concerto 
para Pássaros (Goethe Institut, 
Salvador, 2019); Prêmio Funarte 
de Residências Artísticas (2019) e 
Panapaná “Vamos de Mãos Dadas” 
(João Pessoa, 2018).
machadozero@gmail.com | @
machadomad

ADRIEL SANTOS, natural de Riacho 
de Santana-BA, é estudante do 
bacharelado em Artes Visuais, pela 

UFRB-Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia em Cachoeira-
BA. Atua nas áreas de desenhos, 
hiper-realismo, aquarela realista 
e fotografia (com smartphone). 
É  pesquisador integrante em dois 
grupos de pesquisa no Lab CIC / [Re]
image e no Construindo Conversa: 
múltiplas faces da masculinidade.
adrielrodrigues4574@gmail.com | @
oiiarte

ARIEL DUARTE, nascido em São 
Félix-BA e criado em Governador 
Mangabeira-BA, é artista visual, 
cantor, compositor, produtor 
fonográfico, poeta, ator e modelo 
fotográfico. Bacharel em Artes 
Visuais pela UFRB-Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia em 
Cachoeira-BA. Dentro do campo das 
artes visuais, a experimentação 
é o fator predominante em seus 
processos, buscando sempre 
o trânsito e a mescla entre 
diferentes linguagens, como, 
desenho, fotografia, gravura, 
impressão, combinando técnicas 
analógicas e digitais. Atualmente 
tem desenvolvido trabalhos na área 
do audiovisual, especificamente 
videoclipes, atuando desde a 
composição e produção musical a 
roteirização e direção.
ariellduartte@gmail.com |
@ariellduarte

ÁYDANO JR., natural de Cachoeira-
BA, cursa o Bacharelado em Artes 
Visuais na UFRB-Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia em 
Cachoeira-BA. Artista autodidata 
desde adolescente, em Cachoeira-
BA, descobre nas aulas de educação 
artística do ensino fundamental um 
grande interesse e habilidade para 
as artes; ainda nesse período, por 
se tratar de uma cidade com muitos 
artistas, frequenta o ateliê de alguns 
para agregar mais conhecimento 
a suas buscas sobre materiais e 
técnicas. Desde então e agora com 
mais recursos para pesquisa, como 
a internet, vem desenvolvendo 
diversos trabalhos e pesquisas na 
área das artes. Participou de algumas 
mostras coletivas na região, como a 
Bienal do Recôncavo. 
aydanomorais@yahoo.com.br |
@aydano_jr_arte

BAGA DE BAGACEIRA (in memoriam), 
natural de Alagoinhas, interior da 
Bahia. Drag performer intelectual 
construía uma  carreira de luta 
e ativismo pelos direitos de 
existir da comunidade LGBTQIA+. 
Graduad_ em jornalismo (2018) e 
mestr_ em Comunicação (2019) 
pela UFRB. Ingressou, no ano de 
2020, como doutorand_  na UFBA 
em Cultura e Sociedade, na linha de 
pesquisa Cultura e Arte, momento 
em que infelizmente nos deixou, 
acometido pela trágica falta de 
ar que ceifou tantas vidas neste 
último ano. Sua participação na 
mostra é uma homenagem à sua 
vida e a sua produção artística e 
acadêmica. Baga é também autor_ e 
homenagead_ do fotolivro Armadura 

Queer. Sua rica produção está 
disponível em
@armaduraqueer.
@armaduraqueer  | @cajufrb

BENÍCIO LIRA, natural de Santo 
Antônio de Jesus - BA, é designer 
gráfico, ator e cantor. Atualmente 
bacharelando em artes visuais pela 
UFRB - Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia em Cachoeira - 
BA, onde é bolsista em webdesign e 
arquitetura de informação dos sites 
da universidade, sob a supervisão da 
professora Carolina Fialho. Tem como 
foco em sua formação acadêmica as 
artes visuais no campo publicitário, 
atuando na área de design gráfico. 
Ainda no campo artístico, Benício 
atua na área de performance teatral, 
também em trabalhos institucionais 
enquanto apresentador. Na área 
musical, seu último trabalho reflete 
no videoclipe da canção “Um Sinal”, 
que venceu a II Mostra de Cinema 
Negro de São Felix, na categoria de 
melhor videoclipe.
benicio_5@outlook.com |
@beniciolira_

BITENCOURT, jovem soteropolitana 
graduanda em Artes Visuais pela 
UFRB-Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia em Cachoeira-
BA, que está num processo de 
reconhecimento e retomada 
sobre sua história e descendência 
Tupinambá.  Tem uma produção 
artística que transita entre as 
técnicas de xilogravura e pintura 

digital e que dialoga criticamente 
a respeito do machismo, da moral 
racista cristã e da catequização 
da igreja católica sob os corpos 
indígenas e seus descendentes. A 
fim de reconhecer o local social o 
qual o seu corpo habita e sobre as 
marcas que o mesmo carrega, físicas 
e psicologicamente.
artbitencourt20@gmail.com | @
artbitencourt

BO, natural da cidade de Salvador-
BA, cresceu em Alagoinhas-BA, é 
arteira desde que se entende por 
gente, cresceu cercada de tintas, 
gambiarras e do fazer manual. 
Graduanda em Artes Visuais do 
Centro de Artes, Humanidades e 
Letras da UFRB e integrante do 
grupo de estudos História da Arte e 
Gênero.  Possui íntima ligação com 
as artes plásticas, com ênfase em 
desenho e pintura, experimentando 
também na gravura e na escultura. 
Além dos trabalhos manuais, sua 
abordagem se estende pela colagem 
e ilustração digitais, animação, 
fotografia experimental e videoarte. 
Pensa, produz e cria a partir das 
afetividades cotidianas, buscando 
transmitir no traço, na tinta, no 
registrar e no gravar, aquilo que a 
vikkyoliveira69@gmail.com | @bo

CÂNDIDO, mineiro de Belo Horizonte-
MG, mora em Boipeba-BA, onde 
não existem carros, para viver e 
produzir um trabalho vívido, colorido, 
tropical, influenciado pela natureza 
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e pelas mitologias regionais. 
Quando criança, desenhava flores e 
preferia combinar papéis de seda, 
criando coloridos papagaios para o 
irmão, a participar da brincadeira. 
Delicado, feminino e considerado 
o “diferente”, tinha forma própria 
de ver o mundo. Tentara cursar 
Belas Artes, sem sucesso. Estudou 
Design e conheceu mestres da 
arte e arquitetura. Sua obra é 
caracterizada por formatos e 
composições incomuns, influência 
do design, representando folhas, 
paisagens, questões atuais e o ser 
humano como ser poético, lírico e 
encantado.
ateliercandido@gmail.com |
@candidoatelier

CARMEN ROBERTA, natural da cidade 
de Piaçabuçu-AL. Graduanda no 
bacharelado de Artes Visuais pela 
UFRB-Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia em Cachoeira-
BA, musicista, poeta, ilustradora 
e artista visual. Tem poemas 
publicados em duas antologias; 
sendo uma delas “Poetas Além do 
Tempo”(pela editora Versejar), 
participa também dos grupos 
Caçuá (grupo de artes integradas 
da cidade de Piaçabuçu) e do grupo 
“Nós”(grupo musical), seu primeiro 
trabalho como ilustradora foi para 
o conto “Mazé em água em mim” 
da também artista piaçabuçuense, 
Maria José Dias. Integrante do 
grupo de estudos História da Arte e 
Gênero, coordenado pela professora 
Priscilla Miraz da UFRB-Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia.
carminha.roberta96@gmail.com |
@liriodorio

CYRILLE BRISSOT, nascido em 
Paris (FR), artista e músico, é 
engenheiro acústico (École des Arts 
et Métiers) e trabalha no IRCAM, 
desenvolvendo tecnologias para 
arte e interatividade (hardware/
software/plugins de áudio e vídeo). 
Especialista na captura do gesto, 
ele é regularmente convidado para 
falar em conferências e simpósios ao 
redor do mundo (TED Global, França, 
EUA, Japão, Coréia, Taiwan, Brasil, 
Índia ...). Suas obras são difundidas 
em várias cidades (NYC, LA, Stanford, 
Harvard, Paris, Berlin, Taipei, Tokyo, 
Osaka, Mumbai, Bangalore, Chennai, 
Hyderabad, Havana, Gainsville, 
Santa Cruz, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Salvador, Uberlândia...). Colabora com 
artistas (Marina Abramovic, Carlinhos 
Brown, Nicolas Frize, entre outros).
baratha.data@gmail.com | @cyrbrt

DARLAN DHOURO, natural da cidade 
de Feira de Santana-BA, egresso 
da UFRB-Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia em Cachoeira-
BA, desde 2014, seu foco nas 
Artes Visuais está na fotografia, 
apaixonado desde criança em 
eternizar momentos através desse 
belíssimo braço da Arte. Desde então 
vem desenvolvendo seu modo de 
trabalhar a fotografia e atualmente 
está focado na produção e edição 
de fotos dentro do mundo “mobile”. 

Atualmente está como Assessor de 
Comunicação na SEC BA - Secretaria 
de Educação da Bahia.
darlandhouro@gmail.com |
@darlandhouro

DAY FRANÇA, nasceu na cidade 
de Santo Antônio de Jesus-BA, 
apaixonada por dança e tecnologia, 
a arte veio para completar sua 
vida. Graduanda em Artes Visuais 
pela UFRB-Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia em Cachoeira-
BA e técnica em informática 
pelo Instituto Federal Baiano de 
Governador Mangabeira-BA. Atua 
como técnica em informática, além 
de promover eventos de artes, 
cerimoniais (como casamentos, 
formaturas e aniversários) e como 
professora de dança num grupo. 
Busca encorajar mulheres a entrar 
nesse mundo da arte e tecnologia, 
tecnologia cuja maior participação é 
masculina.
daianefboaventura@hotmail.com |
@fb_day

DIOGO NAVARRO, natural de Belo 
Horizonte-MG, é graduado em Artes 
Visuais pela UFRB onde atuou no 
grupo de pesquisa em comunicação 
visual, Duas Quadras, coordenado 
por Carolina Fialho e no Grupo Arte e 
Computação nas Escolas, coordenado 
por Jarbas Jácome. Estuda a Arte 
Generativa – concepção de obras 
gráficas e musicais a partir do uso 
de algoritmos – e, concebe obras 
de música visual, com destaque ao 

trabalho Planned City, exibido no 
ano de 2014, na coletiva La Plaza, 
organizada pelo Media Lab Prado, em 
Madrid. Aplicou a Arte Generativa em 
produtos de design. Atua como Visual 
Designer.
diogo@caneladeema.com | @diogo_
navarro

EDELSIO LIMA, natural de São 
Paulo-SP, graduando em Artes 
Visuais na UFRB-Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia em 
Cachoeira-BA. Possui formação 
em comunicação social pela 
UNIFFACAMP - Centro Universitário 
Campo Limpo Paulista-SP, é artista 
visual, designer e VJ. Atualmente 
é escultor na Mbaé; editor gráfico 
na editora Cartonera das Iaiá; 
pesquisador e editor de som no 
Podcast literário De Hoje a Oito; 
designer do Ponto de Cultura 
Coisarada.
edelsio.lima@gmail.com |
@edel.sou.ju

EDUARDA GAMA, nascida e criada 
em Belém do Pará e hoje radicada 
na Bahia, é graduada no Curso 
de Artes Visuais pela UFRB-
Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia em Cachoeira-BA. Eduarda 
Gama assume como pesquisa a 
investigação e experimentação de 
imagens que possam transbordar 
sentidos que atravessam a 
identidade e a territorialidade. Traz 
como linguagens desenvolvidas em 
suas práticas a fotografia, o vídeo, 

a performance e a ressignificação 
de objetos.
eduardagcanto@gmail.com | @
dudatouro

FERNANDA ASTERACEA nasceu no 
Recôncavo Baiano e é graduanda no 
Curso de Artes Visuais pela UFRB. 
Caminha entre palavras, desenhos 
e linhas, criando pontes como 
artista multimídia. O que move suas 
criações são as relações do corpo, 
espaços-afetivos e imagens de si, e, 
em especial, como são construídas as 
narrativas e identidades no processo 
imagético/textual. Em 2018 publicou 
o Livro-Postal “À Procura”. Em 2019 
ilustrou o zine “O sol que há em mim” 
pelo projeto Samambaia. Em 2020, 
expôs no 1º Salão Nacional de Artes 
Visuais Virgínia das Artigas com 
curadoria de Rafael Ruiz Zafalon de 
Paula e na coletiva “Nós Mulheres 
Artistas”, com curadoria de Juliana 
Crispe e Silvana Macêdo. Está no 
coletivo Carta/Borda, curadoria de 
Suyan de Matos.
efasteracea@gmail.com |
@asteracea__

GABRIELA FERNANDES, natural de Barra 
do Garça-MT,  reside em Palmas-TO. 
Cursa  Artes Visuais na UFRB. Utiliza a 
fácil identificação visual e elementos 
como o colorido, íntimo, suave e 
múltiplo, a narrativa precisa ser 
simples, prezando pelo minimalismo 
de ideias. Desenvolve projetos 
ligados à educação infanto-juvenil, 
além de pautar sua arte na figura 

feminina e suas potencialidades. 
Desde 2018 foca nos diversos 
“olhares” e como esses detalhes do 
cotidiano são percebidos através da 
presença feminina. Para isso, realizou 
três séries de pinturas, retratando 
a mulher como protagonista, 
colocando-as  de um modo bem 
definido, um lugar feminino no qual 
o elemento masculino não encontra 
correspondência.
gabinandss@gmail.com | 
@coresdagabi

GAIO MATOS, natural de Salvador-
BA, Mestre em Artes Visuais pela 
EBA-Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal da Bahia. Com 
diversas exposições individuais e 
coletivas no Brasil e no Exterior. Gaio 
vem desenvolvendo uma pesquisa 
em cima do diálogo entre a arte, 
território e fluxo nas cidades. Nessa 
perspectiva, os trabalhos remetem 
a um espaço movente e fora da lei 
temporal e territorial fixa que rege 
a arquitetura de projeto ao mesmo 
tempo em que, por cadeia, apontam 
de forma sutil para uma política 
habitacional desigual, deficitária e 
excludente.
gaiomatos@gmail.com |
@gaiomatos

GASPAR MEDRADO, nasceu em Santa 
Inês-BA. Vive e trabalha em Feira 
de Santana - BA. Atualmente cursa 
o Bacharelado em Artes Visuais no 
CAHL-Centro de Artes Humanidade 
e Letras, na UFRB-Universidade 
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Federal do Recôncavo da Bahia em 
Cachoeira-BA. É integrante do grupo 
de pesquisa LabCIC (Laboratório 
Corpo, Imagem e Convergência: 
processos poéticos no digital) da 
UFRB. A partir de 2016 começou a 
participar de exposições coletivas 
e individuais. Vem trabalhando com 
vídeo, instalação, fotografia, pintura, 
desenho, entre outros. Basicamente, 
a sua obra inclina-se para um caráter 
transitório e experimental, alinhando 
uma coesa relação que converge, 
entre a materialidade do processo 
poético e a ideia de construção do 
“objeto arte”.
gasparmedrado@gmail.com |
@gasparmedrado

GEISA LIMA, natural de Alagoinhas-
BA. Mestra em Crítica Cultural pela 
UNEB-Universidade do Estado da 
Bahia, possui graduação em Artes 
Visuais pela Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia em Cachoeira-
BA e graduação em Pedagogia 
pela Faculdade Santo Antônio. 
Artista visual, poeta e educadora, 
atualmente reside em Itapicuru-
BA, onde atua como coordenadora 
pedagógica. 
geartelima@gmail.com |
@geisa.grega

GEOVANNA MB, nascida e residente 
em Brasília-DF, autodidata, é artista 
surrealista de grafite sobre papel. 
Busca dar um aspecto realista 
às metáforas da arte, chegando 
ao limite do que é real e do que é 

imaginação. Enfoque em retratos 
preto e branco.
geovanamente@gmail.com |
@geovanarte

HENRIQUE BRAGA, natural 
de Fortaleza-CE, é artista 
multilinguagem, graduado em Artes 
Visuais pela UFRB-Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia 
em Cachoeira-BA. Em seu trabalho 
investiga afinidades entre arte e 
biologia, experimentando relações 
que evidenciam estruturas vitais dos 
organismos, tendo como disparador 
o desenho e seus desdobramentos. 
Desde 2019 participa de exposições 
coletivas na capital cearense, e 
atualmente integra o laboratório 
de artes visuais da escola Porto 
Iracema das Artes. Vive e trabalha em 
Fortaleza. 
rickartistavisual@gmail.com |
@plantomorpho

IGOR SKAY, natural de São Félix-BA, é 
artista autodidata com experiência 
e formação nas ruas a partir da 
cultura artístico-urbana, desenvolve 
trabalhos de grafite, intervenções e 
artesanato. Atua no ramo da música 
como arranjador, compositor, e 
multi-instrumentista. Já tocou com 
vários nomes da Música Baiana e 
segue em função até os dias atuais. 
Formado em Artes Visuais pela UFRB-
Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia em Cachoeira-BA, Igor Skay 
desenvolve trabalhos e pesquisas 
nos ramos da robótica, eletrônica e 

gambiologia. Projeta trabalhos para 
design de interiores e exteriores 
com auxílio do ramo eletrônico, além 
de trabalhar profissionalmente com 
animação stop-motion, precisamente 
na área de confecção de cenários.
skay.cahl@gmail.com | @igorskay_

JADSON PALMA, natural de Ituberá-BA, 
é bacharelado em Artes Visuais, pós 
graduado em Ensino e Metodologia 
das Artes e professor efetivo 
da rede estadual de ensino. A 
intenção de promover a prática em 
gravura, conhecer e usar a técnica 
xilográfica para transferência 
de emoções, estados humanos, 
ideias e sentimentos artísticos é o 
que o constitui enquanto artista. 
Desde 2015, quando começou a 
produzir as primeiras imagens/
estampas, experimenta manter mais 
contato com o material com o qual 
produz as gravuras para recriar 
seu próprio universo, mantendo 
conscientemente uma relação 
profunda com lugares, momentos e 
pessoas da cidade de Ituberá. 
correiodejadson@gmail.com |
@palmadejadson

JÉSSICA S., nascida em Muritiba, é 
artista visual e musicista amadora. 
Bacharela em Artes Visuais pelo 
Centro de Artes, Humanidade e Letras 
da UFRB-Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia em Cachoeira-
BA (2019). Atualmente, cursa 
Licenciatura em Artes Visuais pela 
mesma instituição. No campo das 

Artes Visuais, suas experimentações 
permeiam pelo desenho, pintura, 
gravura, bordado, animação e 
escultura em miniatura. Atualmente 
tem desenvolvido trabalhos na área 
do design gráfico e do audiovisual, 
mais especificamente, na produção 
de vídeos e animações.
jessica2202santos@gmail.com | @jeu

JOADSON MEIRA SOUZA, nascido em 
Jaguaquara-BA, filho de Eliene 
Santana e João Batista, é um homem 
preto, tem 23 anos, desenha e 
envolve-se com arte das formas que 
estão ao alcance desde a infância, 
porém só passou a se ver fazendo 
isso de maneira  profissional a 
partir de 2015, quando trabalhava 
como retratista, com o desenho 
realista a grafite. Começou a jornada 
acadêmica, no curso de Artes Visuais 
da UFRB-Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia em Cachoeira-
BA, em 2017. No último mês de 2019, 
inicia na arte digital, mas já é o que 
mais tem feito artisticamente porque 
se encontrou nas utilidades que 
os softwares de pintura e edição 
propõem. Trabalha inteiramente com 
softwares de código aberto.
meirajoadson@gmail.com | @joartxs

JOSI TAINÁ, artista nascida na Barra, 
cidade localizada no oeste baiano, 
no seu percurso pessoal há um 
deslocamento, vive em Salvador-BA, 
onde cursa Licenciatura em Desenho 
e Plástica na UFBA-Universidade 
Federal da Bahia. Participou de 

exposições em São Paulo, Belo 
Horizonte, Roraima e Salvador, seu 
processo artístico apresenta uma 
vertente autobiográfica, muitas 
vezes o corpo é o principal suporte 
com questões como identidade, 
afetividade e ancestralidade.
tainajosi@gmail.com | @flor.afro

KATIA SANTOS, natural de Ibiuna-SP, 
tecnóloga em fotografia e graduanda 
em Arte Visuais pela UFRB. Começou 
com o teatro, mas foi se descobrindo 
através da fotografia. Os seus 
primeiros trabalhos eram dedicados 
à Fotografia Documental, realizando 
exposições, entre elas “Fé e Tradição” 
na Assembleia Legislativa de São 
Paulo, em 2014. No ano seguinte 
realizou a exposição “Disorder” na 
escola de arte Esquina da Arte, em 
Ibiúna/SP, e já direcionava sua arte 
para outros caminhos. Em 2020 foi 
coautora do videoarte “Delirium”, 
contemplado no Prêmio Aldir Blanc, 
de Ibiúna-SP.  Vem buscando incluir 
novas linguagens como o bordado, 
tangendo temas como questões 
pessoais, memórias, transtornos 
psicológicos e as relações de gênero.
katiasantos.fotografia@gmail.com | @
artk_arte

KELVIN MARINHO, natural de 
Eunápolis-BA, é Bacharel em Artes 
Visuais pela UFRB, pós-graduando 
em Gestão Cultural pelo SENAC e em 
Práticas Pedagógicas pelo IFNMG - 
Instituto Federal do Norte de Minas 
Gerais. Artista visual, arte-educador, 

designer digital e produtor cultural 
pesquisa as relações entre corpo, 
memória, paisagem e movimento na 
imagem digital, tendo a água como 
metáfora visual no processo de 
criação artística em fotografia, vídeo, 
escrita e performance. Participou de 
coletivas como a I Bienal do Sertão 
(Feira de Santana-BA) em 2013; Salões 
de Artes Visuais da Bahia (Camaçari-
BA) em 2014; II Festival de Fotografia 
do Sertão (Feira de Santana-BA) em 
2015; e Salões de Artes Visuais de 
Alagoinhas-BA em 2017. 
kelvin.mdj@gmail.com | 
@kelvinmarinho

LEILA CARVALHO, nascida em 
Cachoeira-BA, é graduada em Artes 
Visuais na UFRB-Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia em Cachoeira-
BA. Possuinte de uma relação com 
o bordado, com o qual descobriu 
diversas formas de se relacionar com 
o mundo, entrelaçando sentimentos 
e imagens com a vivência artística.
leeilaav@gmail.com | @leicarvalho_

LÉO FERNANDES, natural de Cachoeira, 
localizada no Recôncavo baiano, 
filho de marisqueira e pedreiro. Em 
meio a tanta dificuldade ingressou 
na UFRB-Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia em Cachoeira-
BA, aos 27 anos. Antes de entrar 
na Universidade, participava 
constantemente de aulas de teatro, 
dança e audiovisual.
leofernandes16@hotmail.com | 
@leofernandesgrm
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LEVY COSTA, natural de Baixa Grande-
BA, formado em Artes Visuais 
pela UFRB, é artista, publicitário, 
comunicador, fotógrafo e ator. 
Investiga a expressão através 
de autorretratos com imagens 
vivas e narrativas, incorporando 
personagens, sentimentos, ações ou 
figuras do imaginário coletivo. Uniu 
interesses por arte e comunicação 
em pesquisas sobre a expressão 
através da fotoperformance e do 
autorretrato, e estuda o design 
e estética das capas de discos 
na relação com as músicas que 
ilustram. Nos últimos anos de 
curso, colecionou comprovantes de 
embarque, fez exposições, participou 
de discussões, acumulou memes, 
passou muitas horas na frente da TV 
e outras no computador analisando 
o que une as pessoas e o que cai na 
boca do povo.
levycosta@live.com | @costalevy

LORENA DA SILVA DANTAS, criada no 
Recôncavo Baiano e graduada em 
Artes Visuais pela UFRB-Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia em 
Cachoeira-BA, se aventura nas áreas 
de performance, fotografia, arte 
digital, gravura e pintura. Participou 
dos grupos Sonatório (performance) 
e Remanescentes Gráficos (gravura). 
Participou de exposições coletivas na 
cidade de Cachoeira além das Mostras 
da III Bienal do Sertão (Vitória da 
Conquista -BA e Brasília -DF); III 
Mostra Gráfica (MAM Salvador-BA). 
lorena.dantas.artesvisuais@gmail.
com | @dasilvadantaslorena

LUCAS SOL, oriundo da cidade de 
Itatim – BA, graduado em Artes 
Visuais pela UFRB. Tem interesse 
pelo desenho, vídeo, intervenção 
urbana e música. Integrou o Coletivo 
Grafias em 2014, investigando a 
literatura e as linguagens digitais. 
Participou da II Bienal Internacional 
de Guarulhos de Pequenos Formatos 
e também da 7ª Mostra 3M de Arte 
Digital em Pinheiros-SP. Se graduou 
mestre com a pesquisa “Escuta de 
buzu: micronarrativas na cidade” 
pelo Programa de Pós-graduação em 
Artes Visuais (PPGAV-UFBA). Cultiva 
sua paixão pela Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS), realizando oficinas 
de arte para o público surdo.  
Percebe a cidade como um corpo 
de sensações e memórias e tenta 
encontrar nela a poesia necessária 
para sobreviver. 
lucas.artesvisuais@gmail.com | 
@olucas.sol

LUZ X OU AMORA X, é travesti negra, 
natural de Suzano-SP e estudante de 
Artes Visuais pela FURG-Universidade 
Federal do Rio Grande, atualmente se 
encontra em mobilidade acadêmica 
na UFRB-Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia em Cachoeira-BA. 
Vem desenvolvendo seus processos 
e criações artísticas, no intuito 
de fomentar ações e reflexões, 
para sacralizar corporeidades 
historicamente dissidentes, por 
meio da música, do vídeo e da 
performance. 
labatista.la@gmail.com | 
@senhorittax

MARCOS ROBERTO (in memoriam), 
natural de Amargosa-BA, cursava 
Bacharelado em Artes Visuais na 
UFRB - Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia em Cachoeira-
BA. Artista nato de traços precisos 
que apenas usava lápis e papel para 
executar seus desenhos e expressar 
a sua arte.
catiarsmoura@hotmail.com (irmã)| 
@ marcos_roberto_1935

MARIA STRUDUTH, nascida em Feira 
de Santana-BA, discente em Artes 
Visuais no CAHL-Centro de Artes, 
Humanidades e Letras da UFRB-
Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia em Cachoeira-BA, é 
ilustradora, artesã, compositora, 
dentre outras coisas que a arte 
lhe possibilita transmitir através 
de suas vivências. Aborda em seu 
trabalho a importância do amor 
próprio, representatividade, capoeira 
e espiritualidade, através de leves 
traços de nanquim e aquarela. 
Pesquisadora no grupo “História 
da arte e gênero”(UFRB). Participou 
da exposição “A Mulher é uma 
Construção”(2017) e da residência 
artística do Ethnobahia 2019/2020.
mariastruduth@gmail.com | @maria_
struduth

MARIANNA VIANA nasceu sob o 
signo de Gêmeos, é regida pelas 
possibilidades infinitas e vive no 
trajeto entre Aracaju-SE, sua cidade 
natal, e Cachoeira-BA. Já estudou 
Relações Internacionais, mapas 

astrais, livros e poesias. Hoje se 
dedica à graduação em Artes Visuais 
pela UFRB-Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia em Cachoeira-BA. 
mariannaviana613@gmail.com | 
@mariannaviana

NERIZE PORTELA, natural de Teófilo-
MG mas acolhida pela Bahia ainda 
na infância, é graduada em Artes 
Visuais pela UFRB-Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia. 
Artista multimídia e arte-educadora, 
é Pós-Graduanda em Dramaturgias 
Expandidas do Corpo e dos Saberes 
Populares na UFSB-Universidade 
Federal do Sul da Bahia. Sua produção 
é resultante de processos com a 
pintura, performance e tecnologia. 
Atuou em projetos culturais como 
Cineclube Eldorado, Grupo Raízes do 
Ébano e Cine do Povo em Cachoeira-
BA. Recebeu o Prêmio de Residência 
Artística do Instituto Sacatar pela XI 
Bienal do Recôncavo. É idealizadora 
do Projeto Elas se [Redes]cobrem 
na Costa, projeto de intervenção 
artística de mulheres, financiado pela 
Lei Aldir Blanc.
nerize@gmail.com | @nerizeportela

PAOLA PUBLIO, natural de Petrolina-
PE,  mora e cria entre ambientes 
sagrados. A arte sacra católica em 
Cachoeira e o rio Paraguassu, morada 
sagrada das deusas das águas, 
receptáculo de oferendas aos orixás 
ancestrais, é o entroncamento pleno 
de significados, a geometria visível 
da unidade do divino. Para Paola, o 

desenho mostra o caminho de seu 
próprio questionamento espiritual, 
bem como a identidade ancestral. Nas 
suas obras, os tempos se entrelaçam, 
sem começo e fim definidos, fluem 
livres. 
paolahelena@hotmail.com | 
@paolapublio.arte 

PATRICK BASTOS, natural de Salvador-
BA, graduado em Artes Visuais, 
mestre em Comunicação pela UFRB 
e doutorando em Sociologia pela 
Universidade do Minho-Portugal. 
Tem uma produção bastante diversa, 
voltada sobretudo para as artes 
tradicionais, como pintura e desenho. 
Divide-se entre a investigação da 
subjetividade própria e questões 
macrossociais como identidade, 
corpo e natureza. Costuma seguir 
uma linha que foge ao naturalismo 
das formas, dialogando com a 
estética surrealista, tendo a 
metáfora como uma presença 
constante, o automatismo e a 
intuição - embora haja um lado 
racional presente, que transborda 
do seu juízo crítico e reflexivo. Além 
da exposição de arte, o cinema, a 
performance e a dança são algumas 
das suas paixões.
patrick8alexsander@gmail.com | 
@7orificios

QUARESMA, natural de Campina 
Grande-PB, reside em Salvador-BA, 
é técnico em software. Desenvolve 
a temática “Universo Paralelo” 
na técnica “Giclée Printer”, sobre 

Canvas ou impressão digital. Iniciou 
a jornada em 74, na coletiva Galeria 
Gaffes em Feira de Santana-BA, 
cidade de outras 5 mostras ainda 
nos anos 70. Em Salvador esteve 
na Galeria Canizares (1975 e 1978), 
Galeria do Pelourinho (1977), MABA 
(1979 e 1980) e MAMBA (2005). Passou 
por Cachoeira (1976), Santo Amaro 
(1976 e 1978) e Itaparica (2002). 
Esteve na Galeria CCS-Alameda Jaú 
-SP (1978); no Salão Nacional de 
Artes Plásticas-RJ (1979); na Casa 
da Cultura-PE (1987) e na Mostra de 
Artes Bahia-Nordeste-Brasil-DF 
(1998). Em 2009 compôs o Centenário 
do TJBA, 400 anos. 
quaresma363@gmail.com | 
@quaresma363

RICARDO V. BAPTISTA é natural de 
São Paulo-SP e morou na cidade de 
Cachoeira-BA, onde cursou Artes 
Visuais pela UFRB, por dois anos e 
meio. Formado em Administração 
de Empresas pela FGV - Fundação 
Getúlio Vargas (SP), atuou por mais 
de 20 anos no mundo corporativo. 
“Encontrei a gravura, em 2013, 
e não parei mais de produzir, 
principalmente no Neolite. Me agrada 
muito a monotipia. Faço impressões 
em pequenas tiragens”. “Há uma 
semelhança natural entre minhas 
gravuras e meus escritos, cuja 
temática é naturalmente voltada 
para o autoconhecimento”. “Muitas 
obras surgiram a partir de visões, o 
que caracteriza a arte visionária”. 
“Para tanto, é notória a relação com 
a arte óptica”. Seu ateliê-casa fica 
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na Chapada Diamantina, no Vale do 
Capão-BA.
ricardovieira1010@hotmail.com | @
ricardovbaptistaarte

RUZ,  natural de Salvador - BA, 
estudante de Artes Visuais pela 
UFRB-Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia em Cachoeira-
BA, envolve-se com algumas 
manifestações artísticas desde 
muito novo, com desenhos e 
artesanato, até trabalhos escolares 
os quais exigiam um pouco mais de 
criatividade para ser desenvolvido. 
Via seu pai por muito tempo 
fazendo miniaturas de móveis e 
carros, o que pode ter influenciado 
a seguir esse caminho. Hoje, pratica 
ilustração digital e não digital, 
escultura e caminha um pouco 
entre a fotografia e vídeo. Atua 
como Designer Gráfico no mercado. 
rsosthenes@outlook.com | @r.uz

SEU ZÉ nasceu em Cachoeira-
BA e fotografa a cidade e 
suas adjacências, desde 2006. 
Passou a documentar aspectos 
inusitados da vida rural e urbana 
do Recôncavo, trabalho facilitado 
por sua militância ambiental e 
ampla circulação no município pela 
atuação na prática e assistência 
técnica aos apicultores do 
Recôncavo. Suas fotos são sobre 
a paisagem, o meio-ambiente e a 
vida fluvial, cultural e produtiva 
das comunidades da região e suas 
manifestações culturais. Com 

formação em Artes Visuais pela UFRB, 
foi selecionado para as três últimas 
Bienais do Recôncavo com suas 
fotografias.  É um dos idealizadores 
do Varal das Artes de Cachoeira, 
movimento artístico local que leva às 
praças e ruas da cidade, fotografia, 
pintura e outras expressões e 
linguagens artísticas.
josedayubbe@gmail.com | 
@josedayubbe

SILVIA LEME, natural de Jundiaí, interior 
de SP, Bacharela e pesquisadora em 
Artes Visuais pela UFRB, atua em 
fotografia, audiovisual, produção 
cultural e arte educação. Participa 
do Grupo de Pesquisa Áfricas nas 
Artes - UFRB e atua em projetos que 
se comunicam afetiva, artística e 
socialmente com o território em que 
vive, no Recôncavo da Bahia, entre 
estes: os filmes premiados “O Arco 
do Medo” e “O Arco do Tempo”, de 
Juan Rodrigues; a antologia poética-
fotográfica Profundanças 3”; “Canto 
para Curar - Mateus Aleluia Filho e 
Bárbara Uila”; e a “A voz de Iyá” - 
Ponto de Cultura Casa de Barro.  Neste 
momento, dedica-se ao fotolivro: 
“Armadura Queer” o qual divide 
autoria com Baga de Bagaceira (em 
memória) e _s protagonist_s Tikal 
Babado e Pai Amor.
silvias.leme@hotmail.com | 
@silvias_leme

TONICO PORTELA, natural de Salvador-
BA, bacharel em Artes Plásticas, 
Mestre e Doutor em Artes Visuais 

pela UFBA-Universidade Federal 
da Bahia. Professor Adjunto do 
Curso de Artes Visuais da UFRB-
Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia em Cachoeira-BA. Lecionou 
na Universidade Católica do Salvador; 
foi professor substituto na Escola 
de Belas Artes, da UFBA. Coordenou o 
Núcleo de Arte Educação do Museu de 
Arte Moderna da Bahia. Faz parte do 
Grupo de Pesquisa [Re]image: grupo 
de pesquisa em Artes Visuais CNPQ-
UFRB. Como artista, pesquisa sobre o 
tema impressões contemporâneas, 
usando as linguagens instalação, 
performance e objeto, e tem como 
objeto de estudo a relação entre 
arte e espiritualidade no processo 
criativo.
tonicoportela@hotmail.com | 
@tonico_portela

VALÉCIA RIBEIRO é Doutora em Artes 
Cênicas pela UFBA-Universidade 
Federal da Bahia; Mestre em 
Arte Contemporânea pela UNB-
Universidade de Brasília e em Artes 
Visuais, pela Libera Accademia di Belle 
Arti di Firenze - Itália. Professora 
adjunta do curso de Artes Visuais da 
UFRB, ensina Fotografia e Videoarte, é 
líder do Grupo de Pesquisa em Artes 
Visuais [Re]image, coordena o projeto 
LabCIC - Laboratório Corpo/Imagem/
Convergência: processos poéticos 
no digital. Artista visual, pesquisa 
poéticas do corpo e da imagem, 
trabalhando a construção da imagem 
de si a partir do corpo-ambiente, 
do corpo-social e do corpo-
autobiográfico. Expôs no Brasil, 

Itália e Canadá (residência artística 
Bishops University).
valeciaribeiro@ufrb.edu.br

VANEZA MELO, nasceu na capital 
de São Paulo, mas foi adotada 
pela Bahia, é artista visual e 
jornalista. Desde 2013, participa 
de mostras coletivas. Os trabalhos 
já realizados evocam uma poética 
participativa e um retorno aos mitos 
de povos originários. A questão 
do extermínio indígena e relação 
com a natureza são colocadas em 
trabalhos que utilizam a serialização 
de imagens de algumas tribos do 
Brasil. Da afrodescendência,faz 
uma interpretação imagética de 
elementos sagrados do Candomblé, 
como a folha e a água, para 
desconstruir o pensamento colonial. 
vanezamelo@gmail.com |
@vanezamelo3

WALLACY KENNEDY, natural de 
Mutuípe-BA, bacharelando do 
curso de Artes Visuais pela UFRB, 
é praticante da arte do desenho 
há 9 anos, período pelo qual se 
empenhou em um aprimoramento 
e aprendizado de técnicas. Em 2017, 
participou de um projeto de aulas 
de desenho por cerca de 7 meses 
como professor. Após esse período, 
entrou no bacharelado em Artes 
Visuais pela UFRB-Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia em 
Cachoeira-BA.
wallacykennedy8353@gmail.com | 
@wally_3

YASMIN NOGUEIRA, professora 
Adjunta da Licenciatura em Artes 
Visuais da UFS. É doutora em Artes 
Cênicas/UFBA, na linha de pesquisa 
“Somática, Performance e Novas 
Mídias” (2019), mestra em Cultura 
e Sociedade, Pós-Cultura - IHAC/
UFBA, na linha de pesquisa “Cultura 
e Arte” (2017) e bacharel em Artes 
Visuais pela UFRB. Investiga o corpo 
e a autobiografia em relações de 
gênero, raça e interseccionalidades. 
Integra o Coletivo Entrecho, premiado 
no Salão de Artes Visuais da Bahia 
em 2013. Participa de exposições 
nacionais e internacionais como o 
projeto OBÌNRIN - Ancestralidade,  
Residência Artística e Performance 
Negra Feminista (2018) e o projeto 
Photocena/ Flotar Programa/Comfort 
Station / Secult-BA / Latitude, 
Chicago-EUA (2019).
yfnogueira@gmail.com | 
@yfnogueira

ZIMALDO BACTÉRIA, natural de 
Salvador-BA, é um artista multimeios. 
Transita por várias expressões 
visuais como gravura (é co-fundador 
do Coletivo Remanescentes Gráficos), 
design generativo e performance. Em 
2015, a obra HairCut (performance) 
foi publicada em uma edição 
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