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Sobre o fazer

Minha experimentação nas artes visuais sempre esteve fortemente relacionada com trabalhos que di-
alogam com o público em diferentes escalas. Minha produção permeia noções interativas, conviviais e rela-
cionais em trabalhos que vão do processual ao comportamental - criar microcomunidades, trabalhar com 
o convívio e time-specific - afim de ter uma instância de proximidade entre artista e espectador, especta-
dor e obra, permitindo assim, uma elaboração coletiva de sentido. Utilizo da performance, do vídeo, fotogra-
fia e desenho. Minha atual pesquisa plástica visa enfocar os dispositivos utilizados na arte contemporânea para 
uma aproximação com o público, pretendendo a uma análise das relações humanas como formas artísticas.    

---
Lantejoulas no meu tédio é uma ação que aconteceu dentro do ônibus Circular 4, em Belo Horizonte no ano de 
2009. A artista, vestida a caráter, derrama em uma subida um saco com 15 quilos de laranja. A ação pretende ar-
ticular situações que provocam o estranhamento dos atos cotidianos, oferecendo ao público o privilégio da fruição 
de algo em aberto, processual e, portanto, aparentemente simultâneo à criação. Ação de estranhamento, a perfor-
mance  busca a transcendência cotidiana, nos indagando sobre os nexos existentes entre a vida diária e  a fatalidade.
Lantejoulas do meu tédio trabalha uma realidade programada, por outro lado, conta com o acaso e com a saída do 
tédio cotidiano através da situação-surpresa em um ônibus onde laranjas caem de uma sacola. As laranjas são como 
lantejoulas, uma forma de “pintar o cotidiano”, dando-lhe uma cor que ele não tem. Há dois momentos constituintes 
do trabalho: primeiro, a ação no ônibus. Aqui o cômico não tem vez porque há preocupação com o julgamento do out-
ro. O cômico implica um afastamento, que é oferecido pelo momento número dois, que é o vídeo que registra a ação.

---
Declarações de desamor é constituído por registros fotográficos de faixas, muros e árvores com inscrições do 
que seriam declarações de desamor. Além de tais fotografias, há o registro em vídeo de uma situação com car-
ro de som, normalmente contratado para declarações de amor e que, no caso, declara desafeto. Um desafeto 
declarado desperta mais compaixão que uma declaração de amor? Talvez na situação de revelação do desamor 
a explicitação da vida privada seja maior que nas costumeiras celebrações de afeto entre amantes. Afinal, a de-
claração de amor já contém ritos sociais pré-estabelecidos e a de desamor não. Aqui, se questiona a validade dos 
discursos que impulsionam o amor romântico. Arenas de contendas indesejáveis e dolorosas, essas celebrações 
móveis e efêmeras ironizam e atestam o quão precários são os laços construídos em torno do amor na atualidade.



Um final trata-se de uma ação que tem como objetivo aproximar as relações humanas de formas artísticas. 
A dinâmica de produção do argumento de cada um dos vídeos ocorre da seguinte forma: A artista instala uma 
mesa com duas cadeiras em via pública e convida os transeuntes a se sentarem e darem depoimentos espon-
tâneos sobre o tema “abacaxi”. Em troca a artista oferece o suco da fruta e doces de abacaxi intitulados “amor 
em pedaços”, o que, de alguma forma, já sugere possibilidades de desdobramentos e significados possíveis 
para a narrativa que vai se construindo a partir de cada voluntário que tem acesso às informações concedidas 
pelo voluntário anterior até que algum voluntário chegue a um desfecho. Esta ação foi executada em Belo Hori-
zonte em 2012 e em 2013 está em desenvolvimento em Salvador pela Bolsa Interações Estética -  FUNARTE.

---
O vídeo Segunda natureza do homem coloca em xeque nossa tradição cultural que bipolarizou o cômico e o trágico, 
o sério e o engraçado em uma dicotomia que hierarquiza e desconsidera a relação dialética entre estes polos. O 
cômico pode ser considerado esta segunda natureza do homem, mas toda piada necessita do tempo certo. Um 
carro de propaganda divulgando piadas de salão inocentes em pleno dia de trabalho provocou um deslocamento 
incômodo e as pessoas reagem a este elemento intruso como se o cômico estivesse invadindo o trágico do dia-a-
dia transgredindo aquela dicotomia forçando uma relação que cria uma possibilidade interação entre as pessoas  
que formam uma microcomunidade efêmera diante do fato inusitado para minutos depois retomarem sua rotina.

---
O vídeo A Eterna Novidade do Mundo propõe uma reflexão de cunho fenomenológico a partir das características esté-
ticas das imagens produzidas pela ciência, tanto do mundo macro – como, por exemplo, imagens de galáxias – quanto 
do mundo microscópico – por exemplo, imagens de computação gráfica que ilustram os choques de partículas em uma 
experiência de aceleração de partículas como assistimos em documentários de TV. Exibido no planetário do Espaço 
Tim UFMG do Conhecimento em tecnologia fulldome, deslocou atos do cotidiano para uma esfera interplanetária.

-



TITULO 

ANO 

DIMENSÕES 

 
TECNICA  

DECLARAÇÕES DE DESAMOR

2009

80X60 CM
 
INTERVENÇÃO PÚBLICA (IMPRESSÃO SOBRE ADE-
SIVO SOBRE PVC)



VISTA DA EXPOSIÇÃO - GALERIA GENESCO MURTA - PALACIO DAS ARTES -2009

DECLARAÇÕES DE DESAMOR





TITULO 

ANO 

DIMENSõES 

TECNICA  

LANTEJOULAS NO MEU TÉDIO

2009

80X60 CM
 
AÇÃO (IMPRESSÃO SOBRE ADESIVO SOBRE PVC)





VISTA DA EXPOSIÇÃO

LANTEJOULAS NO MEU TÉDIO

GALERIA GENESCO MURTA - PALACIO DAS ARTES 
-2009



TITULO 

ANO 

TECNICA  

UM FINAL (BELO HORIZONTE)

2012

AÇÃO
AÇÃO NA QUAL O PÚBLICO É CONVIDADO A CRIAR 
UM ROTEIRO SOBRE UM ABACAXI.



UM FINAL (BELO HORIZONTE)

2012

9MIN.
VIDEO

TITULO 

ANO 

DURAÇÃO
 

TECNICA  VIDEO GRAVADO A PARTIR DO ROTEIRO CRIADO 
PELO PÚBLICO A PARTIR DA AÇÃO EM ESPAÇO 



SEGUNDA NATUREZA DO HOMEM

2012

3MIN.

VIDEO

TITULO 

ANO 

DURAÇÃO

TECNICA  



TITULO 

ANO 

DURAÇÃO

TECNICA  

SEGUNDA NATUREZA DO HOMEM

2012

3MIN.

VIDEO



TITULO 

ANO 
DURAÇÃO

TECNICA  

A ETERNA NOVIDADE DO MUNDO 
(PARCERIA COM FRANCESCO NAPOLI)
2013
7MIN.

VIDEO
FORMATO FULLDOME-APRESENTADO NO PLANETÁRIO 
DO ESPAÇO TIM UFMG DO CONHECIMENTO



TITULO 

ANO 

DIMENSÃO

TECNICA  

PARA VER CAIR

2013

100X80CM E 60X40CM (SÉRIE COM 4 FOTOGRA-
FIAS)
IMPRESSÃO SOBRE PAPEL ALGODÃO HAHNEMUHLE 
PHOTO RAG SATIN 310 GR





TITULO 

ANO 

DIMENSÃO

TECNICA  

PARA VER CAIR II

2013

100X80CM (SÉRIE COM 6 FOTOGRAFIA
IMPRESSÃO SOBRE PAPEL ALGODÃO HAHNEMUHLE 
PHOTO RAG SATIN 310 GR




