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uma exposição de arte contemporâ
nea que reúna obras de artistas como 
Arjan Martins, Carlos Vergara, Daniel 
Senise, Cadu, Ernesto Neto, Lucas 
Bambozzi, Luiza Baldan, Marcelo 
Silveira, Ratão Diniz e Vik Muniz 
seria sucesso em qualquer museu do 
mundo. Agora imagine essa exposição 
montada dentro da comunidade da 
Maré? 

Esse é o projeto Travessias da Arte 
urbana Contemporânea, que não  
só tem como objetivo levar o melhor 
da arte contemporânea para a Maré, 
como também propõe uma articulação 
com esses territórios populares.

O projeto pretende promover o 
encontro de experiências estéticas, 
uma troca entre os artistas consagra
dos com os artistas locais. Como a 
arte, como expressão da vida social,  
se faz presente em comunidades 
populares? Como a arte feita na  
Maré representa a vida da própria 
comunidade, marcada pela violência  
e pelo estigma social? Como a arte 
contemporânea, muitas vezes vista 
como uma “arte de elite” , pode se 
inserir na comunidade da Maré sem 
ser impositiva, mas dialógica?

Este é o grande desafio do  
projeto Travessias, idealizado pelo 
Observatório de Favelas e patrocinado 
pela Petrobras. Em sua segunda 
edição, a exposição no galpão Bela 
Maré pretende continuar o diálogo, 
para que os moradores da Maré  
se tornem protagonistas de sua arte e 
não meros espectadores.

Parabéns a todos os que realizam o 
projeto e vida longa ao Travessias!



2
OBSERVATóRiO DE FAVELAS

O Observatório de Favelas apresenta 
Travessias 2 – Arte Contemporânea  
na Maré. Mais do que um evento, 
Travessias é um encontro. Encontro 
incomum entre artistas renomados  
e obras inéditas que dialogam em 
processo mesmo de criação. é uma 
cumplicidade, uma vez que o que será 
exposto é para ser vivido, comparti
lhado, experimentado em sua 
plenitude. é também a superação de 
distâncias entre sujeitos criadores e 
plateias admiradas, pois na mostra  
não se aguarda visitas ou visitantes. 
Queremos mostrar para que diferentes 
apropriações sensíveis se realizem.  
Ou seja, esperase mobilizar emoções, 
vibrações e interrogações. Desejamos 
uma chegança de público na travessia. 
A arte precisa ser assim, mexer com  
o olhar, com o sentir, com os desejos. 
Ser um projeto de mudança.

Nessa perspectiva é que o 
Travessias acontece, pela segunda  
vez, na Favela da Maré. Faz parte do 
percurso do Observatório de Favelas  
a busca incessante para superar  
os estigmas de carência, violência e 
criminalização que marcam os espaços 
populares cariocas. E, ao mesmo 
tempo, demonstrar de modo inequívo
co que as favelas são territórios da 
produção artística e cultural da maior 
relevância para a cidade como um 
todo. Portanto, não a tratamos como 
receptáculos (como lugares de receber 
espetáculos), mas como experiência  
e possibilidade de criar, fazer e viver 
linguagens artísticas plurais.

Travessias é um projeto inserido  
em algo maior, bem maior: o Território 
Criativo da Maré. Esta iniciativa 
abrange um conjunto de ações 
geradoras de arranjos produtivos, com 
emprego de referências conceituais  
e de metodologias inovadoras de 
desenvolvimento econômico e social, 
tendo como centro a realização das 
potencialidades artísticas e culturais 
das comunidades populares. Território 
Criativo da Maré é um projeto que 
segue a direção de uma nova ambiên
cia econômica e social para formação, 
produção e difusão da arte e da 
cultura, aliando a geração de trabalho 
e de renda com a criação de sociabili
dades generosas e transformadoras  
do ser/estar no mundo.

Assim, o Travessias 2 nos oferece 
um campo de imantação, trazendo 
diferentes artistas, obras, pessoas, 
ideias, saberes, sonhos e cumplicida
des. Sujeitos e práticas plurais 
necessários para fazer de um projeto 
de arte um projeto outro de cidade 
e cidadania. 



3
AuTOMATiCA

Em 2011, a Automatica foi convidada 
pelo Observatório de Favelas para 
estabelecer uma parceria no desenvol
vimento de atividades ligadas à arte 
contemporânea. O espaço apresentado 
foi o galpão BELA, que faz parte  
de um projeto maior – o de construção 
de um Território Criativo na Maré.

Naquele mesmo ano, iniciamos  
o trabalho no galpão, onde funcionara 
uma fábrica de embalagens de papel. 
Há oito anos, a Automatica monta 
exposições em instituições (centros 
culturais, museus, galerias) brasileiras 
e no mundo. Criar um espaço de 
excelência em artes visuais em um 
território popular era um desafio 
novo. 

O resultado dessa primeira 
experiência foi um grande aprendiza
do, estabelecemos uma conexão  
com o território, com pessoas e grupos 
que lá atuam e, desde então, temos 
participado das discussões e trabalha
do para colaborar na construção do 
Território Criativo da Maré. Em 2012, 
realizamos o LABE, plataforma para 
discussão do espaço urbano, da cultura 
digital e da arte contemporânea, e 
agora, em 2013, a segunda edição da 
mostra Travessias.

Atuar na Maré é atuar na cidade. 
Realizar um projeto de qualidade na 
periferia é proporcionar uma nova 
experiência para toda a cidade, para  
os que vivem próximo do galpão e 
também para aqueles que nunca  
antes estiveram por lá. Não pretende
mos apenas reproduzir os métodos  
e dinâmicas que já conhecemos, 
queremos participar da construção de 
um novo projeto de cidade, desper
tando o interesse do público para o 

universo do sensível, criando novos 
hábitos e proporcionando trocas.

A cidade – em toda sua extensão 
social e urbana – está repleta de 
trabalhos culturais brilhantes, que 
podem despertar vocações artísticas 
em muito mais gente se forem 
 mais bem conhecidos.

Por isso, movimentar e fazer crescer 
o setor cultural – incluindo artistas, 
produtores, galerias, instituições, 
público – são parte fundamental do 
desenvolvimento cultural de um 
 país, e esperamos que o Travessias 
possa colaborar neste ciclo. Estamos 
trabalhando para incentivar a 
produção de novos artistas, a formação 
de produtores, gestores, montadores, 
profissionais ligados ao universo  
da arte e de um novo público que 
possa usufruir e experimentar o que  
se produz de melhor nesse universo.

Temos um longo trajeto a seguir  
e esperamos que cada vez mais 
colaboradores e parceiros se unam  
a esta travessia, na construção de uma 
cidade mais democrática e cultural.
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CuRADORiA

O Rio de Janeiro passa hoje por 
grandes mudanças urbanísticas, 
arquitetônicas, políticas, econômicas e 
culturais. Na verdade, toda grande 
cidade do mundo está sempre em 
permanente transformação, redefinin
do suas fronteiras, reinventandose a 
cada dia. Mas há uma singularidade  
na transformação que o Rio vive  
nesse momento, ela se dá em sintonia 
e simultaneidade com outras duas 
grandes mudanças planetárias: o 
surgimento de uma nova sensibilidade 
humana decorrente das recentes 
formas de comunicação e vida digital; 
e um novo desenho mundial com as 
nações emergentes mais fortalecidas.

 O Rio hoje cresce dentro do seu 
próprio tamanho, sem empurrar suas 
fronteiras, apenas reinventando o 
próprio território, cresce na cabeça e 
na estima do cidadão. um dos traços 
importantes dessa transformação é  
o movimento da cidade caminhando 
definitivamente para além da zona sul. 
O carioca pouco a pouco abandona  
o velho clichê tacanho e começa a 
perceber que a cidade é muito maior 
do que os bairros que beiram a praia. 
Novas regiões renascem e passam  
a ser compartilhadas pela população 
local e pelos visitantes. E é nesse 
momento de concílio com a cidade,  
de diálogo entre distintas formações 
sociais e econômicas, de conviver e 
entender as diferenças do outro, que  
a exposição Travessias 2 – Arte 
Contemporânea na Maré se coloca.

As perguntas que pairam no ar  
são: como viver em um mundo regido  
por diferenças, e qual o papel  
do artista nessa cidade que muda 
vertiginosamente?

 um ponto fundamental da 
exposição Travessias 2 é o seu caráter 
educativo, pois acreditamos que a 
aliança entre educação e cultura são 
pontoschaves para a mudança social  
e política de qualquer sociedade. 

A reunião dos artistas se dá pela 
qualidade de suas obras, pelo impacto 
visual e, mais do que isso, pelo poder 
de transformação do olhar que  
elas revelam. Estão reunidas as novas 
pesquisas sobre a ampliação da 
pintura (nas obras de Daniel Senise e 
Carlos Vergara) ou como este suporte 
se alia a um lirismo que revela a 
precisão dos gestos do artista e de seu 
olhar poético sobre cenas fotográficas 
colecionadas ao acaso (como nas 
obras de Arjan Martins). Há ainda a 
escultura que se lança ao espaço  
com um sentido de experimentação  
(nas obras de Cadu e Ernesto Neto),  
a apropriação e desconstrução da 
fotografia (Vik Muniz) e o modo como 
o uso documental dela é explorado 
pelos artistas visuais (nas obras  
de Luiza Baldan e Ratão Diniz) ou 
como ela se relaciona com a escultura 
(no caso de Marcelo Silveira), ou 
ainda a apropriação poética e política 
(nos vídeos de Lucas Bambozzi).

 Essas obras se encontram aqui  
em torno da ideia de transformação, 
de uma cidade em trânsito. Sejam nas 
pequenas caixas/maquetes que 
ampliam a dimensão de salas e obras 
de importantes museus realizadas por 
Senise; nos aeromodelos de montar 
que Cadu subverte em sua prática 
escultórica; na obra mole de Neto que 
cria uma relação entre corpo, ritmo  
e música, alargando o conceito de 
escultura e criando um ambiente que é 



FELiPE SCOViNO — CuRADORiA — RAuL MOuRãO

Rio de Janeiro, RJ, 1967. Vive e 
trabalha entre o Rio de Janeiro e  
Nova iorque. Artista plástico, estudou 
na Escola de Artes Visuais do Parque 
Lage. Como curador e produtor, 
organizou exposições individuais e 
coletivas. Foi editor das revistas de arte 
O Carioca e Item. Junto com Eduardo 
Coimbra, Luiza Mello e Ricardo 
Basbaum, criou e dirigiu a galeria e 
produtora AgORA, que funcionou na 
Lapa, Rio de Janeiro, entre 2000 e 
2002. Mourão apresenta seu trabalho 
em exposições individuais e coletivas 
desde 1991. Suas obras, construídas 
com diversos materiais, desenvolvem 
um vocabulário plástico com elemen
tos da visualidade urbana deslocados 
de seu contexto usual. Entre eles, há 
referências ao esporte, à arquitetura, 
aos botequins e à sinalização de obras 
públicas. Em 2010, iniciou sua série de 
esculturas cinéticas que foram exibidas 
nas exposições individuais Tração 
Animal (Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro), Homenagem ao Cubo 
(Lurixs Arte Contemporânea, Rio de 
Janeiro), Toque Devagar (Praça 
Tiradentes, Rio de Janeiro), Balanço 
geral (Atelier Subterrânea, Porto 
Alegre), Cuidado Quente (galeria 
Nara Roesler, São Paulo) e Chão, 
Parede e gente (galeria Lurixs, Rio de 
Janeiro); e também nas exposições 
coletivas Projetos (in)Provados (Caixa 
Cultural, Rio de Janeiro), Ponto de 
Equilíbrio (instituto Tomie Ohtake, 
São Paulo), Mostra Paralela 2010 
(Liceu de Artes e Ofícios, São Paulo), 
Travessias (Centro de Arte Bela Maré, 
Rio de Janeiro) e From the Margin to 
the Edge (Sommerset House, 
Londres).

Rio de Janeiro, RJ, 1978. Vive e 
trabalha no Rio de Janeiro. Professor 
da Escola de Belas Artes da 
universidade Federal do Rio de 
Janeiro, foi curador, entre outras 
exposições, de Arquivo Contempo
râneo (MAC, Niterói, 2009), Décio 
Vieira (Centro universitário Maria 
Antonia, São Paulo, 2010), O Lugar da 
Linha (Paço das Artes, São Paulo; 
MAC, Niterói, 2010), Entre Desejos e 
utopias (A gentil Carioca, Rio de 
Janeiro, 2010), Estética da gambiarra 
(Cavalariças do Parque Lage, Rio de 
Janeiro, 2012) e Estes Nortes (Centro 
de Arte Hélio Oiticica, Rio de Janeiro, 
2012). Foi curador de Lygia Clark: 
uma Retrospectiva (itaú Cultural,  
São Paulo, 2012) ao lado de Paulo 
Sergio Duarte, e é um dos curadores 
do Rumos Artes Visuais 201113.  
é organizador dos livros Arquivo 
contemporâneo (7Letras, 2009), Cildo 
Meireles (Azougue Editorial, 2009)  
e Carlos Zilio (Museu de Arte 
Contemporânea de Niterói, 2010). 
Escreveu ensaios sobre arte contem
porânea brasileira para as revistas  
Art Review, Dardo Magazine, Flash 
Art, L’Officiel Art, Third Text, Arte & 
Ensaios e Concinnitas. Em 2012, foi 
convidado a participar do programa 
de intercâmbio Young Curators 
invitational (YCi) em Paris, com 
patrocínio do Ministério da Cultura  
da França. 

regido pela “pele” e pelo som; ou nas 
colagens em formato lambelambe  
na obra de Silveira, compondo uma 
paisagem ou relevo de um território e 
memórias fictícias. A exuberância 
visual das obras de Vik Muniz atrai  
o espectador como num jogo de erros, 
há um embaralhamento e sobreposi
ção de recortes de revistas formando 
uma segunda imagem que se constrói 
e desconstrói à medida que nos 
aproximamos ou afastamos das obras. 
Vergara decalca a cidade e faz dela um 
signo de sua própria história. Suas 
monotipias asseguram a permanência 
daquele lugar através do tempo, nos 
fazem perceber não apenas a amplia
ção do que pode ser chamado de 
pintura, mas aliam esse suporte a uma 
investigação sobre a própria memória 
do lugar. Baldan, Bambozzi e  
Ratão documentam, cada um a seu 
modo e por meio de distintos suportes,  
os indícios de uma cidade e de seus 
personagens que se reconstroem a 
cada instante. Nas obras desses  
três artistas, há uma proximidade entre 
o que está sendo visto e quem o  
vê, sem uma apelação ao clichê. é uma 
aproximação que se dá pelo afeto,  
pelo reconhecimento – em especial 
nas fotos de Baldan e de Multidão, de 
Bambozzi –, e não porque ambos 
estão em um estado de carência ou 
abandono (imagem e visitante). São 
obras celebratórias, definitivamente.

Dialogar e compreender o 
desconhecido ou o diferente na arte 
(as primeiras perguntas que fazemos 
quando estamos diante de uma obra 
de arte geralmente são: o que é isto? 
Para que serve?) é deslocar essa 
mesma relação para a nossa vida e, 

mais do que isso, compreender que 
aquele diálogo com o diferente pode 
moldar o nosso olhar e a nossa alma. 
uma condição, por sua vez, que pode 
ser levada para qualquer relação 
interpessoal. Mais uma vez se coloca  
a questão: como compreender ou 
dialogar com aquilo que – aparente
mente – é tão diferente de nós? 
Respondemos a esta pergunta com 
outra: mas não é exatamente isso o 
que passamos em todos os momentos 
da nossa vida? A arte quer preencher 
esse intervalo, possibilitar ao especta
dor uma visão ampla e democrática 
sobre o mundo, e fundamentalmente 
deixar claro que a diferença não é 
ruim, pelo contrário, é ela que 
possibilita a riqueza e a diversidade  
da nossa cultura e cidadania.

Travessias 2 – Arte Contemporânea 
na Maré é uma exposição que cria, 
desta forma, uma correspondência 
com novos sentimentos que atraves
sam a cidade: reinvenção, recuperação 
e transformação. As obras de arte  
aqui reunidas atuam na formação de 
um novo cidadão/espectador conecta
do com a descoberta das fronteiras 
móveis da cidade. O papel dos artistas 
hoje é tornar aparente a escala do 
mundo e seus fluxos que crescem sem 
parar.

Felipe Scovino e Raul Mourão 
Rio de Janeiro, 3 de março de 2013
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ARTiSTAS — ARJAN MARTiNS

No momento em que nos são 
oferecidos com cada vez mais 
frequência o perecível, o passageiro e 
o intenso, Arjan congela um intervalo 
e sequestra o olhar do espectador para 
dentro de suas obras. São desenhos 
viscerais, que se confundem com a 
crônica e a fotografia, pois são relatos 
infinitamente humanos. Estão lá 
metáforas, histórias, sonhos, desejos, 
devaneios, realidade, mentira, tudo 
reunido no mesmo plano. A polarida
de e o antagonismo são a própria 
riqueza e densidade de sua obra. São 
relatos sobre o mundo, histórias 
fragmentadas, mas extremamente 
sensíveis, que logo passam a ocupar a 
memória do espectador. Se há algum 
estranhamento, ele não é gratuito, mas 
vem de uma matéria viva, pulsante, 
inacabada, interrompida. Seus 
personagens parecem estar se 
liquefazendo, mas não há aspiração à 
tragédia. Eles estão examinando 
situaçõeslimites, por chaves ambiva
lentes, ao mesmo tempo de potência  
e extenuação, de expansão e finitude, a 
caminho quase sempre de separar o 
mundo em intervalos.

Rio de Janeiro, RJ, 1960. Vive e 
trabalha no Rio de Janeiro. 
Experimenta, através do desenho e da 
pintura, a multiplicidade das superfí
cies, de lâminas de papel a muros de 
galerias, museus, escolas, cidades. 
Realizou exposições individuais na 
galeria Laura Marsiaj Arte 
Contemporânea (Rio de Janeiro, 
2009), urbes (Sesc Madureira, Rio de 
Janeiro, 2009), galeria 90 (Rio de 
Janeiro, 2006) e Museu da República 
(Rio de Janeiro, 2002). Entre as 
coletivas, estão: Novas Aquisições 
(Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro, 2010), Abre Alas (galeria  
A gentil Carioca, Rio de Janeiro, 
2009), Haiti Sculpture, (Porto Príncipe, 
Haiti, 2007), Bienal de Dakar 2006 
(Dakar, Senegal, 2006) e Arte 
Brasileira Hoje (Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro, 2005).  
Em 2010, foi convidado para integrar 
o projeto The Drawing Center’s 
Viewing Program (Nova iorque, 
EuA), em 2007 foi contemplado com 
uma Bolsa Viagem do instituto 
goethe (Alemanha) e, em 2005, 
ganhou o Prêmio Projéteis de Arte 
Contemporânea, Funarte, Palácio 
gustavo Capanema (Rio de Janeiro).



São Paulo, SP, 1977. Vive e trabalha no 
Rio de Janeiro. Doutor na linha de 
Poéticas interdisciplinares e mestre 
em Artes Visuais pela Escola 
de Belas Artes da universidade 
Federal do Rio de Janeiro, é professor 
da PuCRio e da Escola de Artes 
Visuais do Parque Lage (EAV/Parque 
Lage). Seu processo criativo é baseado 
em constante experimentação. Autor 
de desenhos e instalações, estabelece 
regras para a sua ação autoral e as 
segue, submetendose inclusive aos 
seus acasos e falhas. Suas obras são 
metáforas da própria existência no 
tempo e no espaço, ações que colidem 
com a noção de arte. Suas mais 
recentes exposições individuais foram 
Mecánicas Esenciales (Wu galeria, 
Lima, Peru, 2012), Entardecer no Ano 
do Coelho (Casa de Cultura Laura 
Alvim, Rio de Janeiro, 2011) e Manhã 
no Ano do Coelho (galeria Vermelho, 
São Paulo, 2011). Entre as exposições 
coletivas recentes, destacamse: 
Trigésima Bienal internacional de São 
Paulo (2012), Entre Trópicos – 46º05’: 
Cuba/Brasil (Caixa Cultural, Rio de 
Janeiro, 2012), Vestígios da Brasilidade 
(Santander Cultural, Recife, 2011), 32º 
Panorama da Arte Brasileira (MAM, 
São Paulo, 2011) e Art in Brazil 
(Bruxelas, Bélgica, 2011).

Feitos para montar e entreter, os 
protótipos de avião da marca Revell 
ganham um estatuto escultórico. São 
da ordem do ar mesmo que sejam 
maquetes ou continuem “desmonta
dos”. Atingiram o seu fim: estão se 
deslocando pelo “espaço aéreo”, ainda 
que sejam representações ou, mais 
grave, desconstruções ou ainda meios 
sem terem atingido a finalidade para a 
qual foram planejados pela indústria. 
Ocorre uma tensão curiosa nessa obra: 
num aparente ludismo, percorre 
referências por campos como 
escultura, desenho e paisagem, pois 
estão lá as linhas, os traços e o volume. 
Seus desenhos evocam um estado de 
flutuação, em que o todo não é 
apreensível, mas a noção de fragmento 
passa a ser o próprio todo. Apesar de 
abstratas, as linhas desses desenhos 
parecem convergir, em alguns 
momentos, para um estado arquitetô
nico. Suas histórias são maiores do que 
o espaço comprimido do papel; 
buscam uma vitalidade e permanência 
que está além do bidimensional.

ARTiSTAS — CADu



Santa Maria, RS, 1941. Vive e trabalha 
no Rio de Janeiro. Em 1963, participou 
da 7ª Bienal de São Paulo. Ainda em 
1963, começou a estudar com iberê 
Camargo, voltandose para o desenho e 
a pintura. Participou de exposições 
importantes na década de 1960, como  
as mostras Opinião 65 e Opinião 66, no 
MAM RJ. Em 1967, foi um dos organiza
dores e artistas da mostra Nova 
Objetividade Brasileira. Atuou ainda 
como cenógrafo e figurinista de peças 
teatrais. As pinturas figurativas, que 
durante os anos 1960 revelavam sua 
afinidade com a arte pop, deram lugar 
na década seguinte a uma produção 
dedicada à fotografia e a filmes super8. 
O carnaval foi tema de sua pesquisa, 
resultando em uma série fotográfica 
sobre o bloco Cacique de Ramos. Ainda 
na década de 1970, desenvolveu uma 
série de projetos premiados para as 
agências da Varig. A partir dessa 
experiência, multiplicaramse seus 
trabalhos em espaços arquitetônicos, 
empregando materiais e técnicas do 
artesanato popular. Durante a década 
de 1980, voltou a se dedicar à pintura e 
começou a trabalhar com pigmentos 
naturais e minérios. A primeira grande 
retrospectiva de sua obra foi realizada 
em 2003. Em 2007, foi contemplado com 
o prêmio Arte e Patrimônio do iPHAN. 
Em 2009, realizou uma mostra no 
MAM RJ em que se concentrou no 
aspecto gráfico de sua obra. Em 2010, 
participou da Bienal de São Paulo e, em 
2011, da Bienal do Mercosul. Ainda em 
2011, realizou a exposição Liberdade, 
que teve como ponto de partida a 
demolição do presídio da Frei Caneca, 
no Parque Lage e na Estação 
Pinacoteca de São Paulo em 2012.

Por meio de suas monotipias e a 
aplicação de plotter, o artista vem 
experimentando novos procedimentos 
para a pintura e alargando este termo. 
Como uma espécie de decalque, a tela 
fica preenchida pela matéria e pelas 
linhas daquele espaço em que foi 
investida. A pintura ganha volume e 
acaba sendo composta também por 
materiais que, aos olhares mais 
conservadores, não seriam identifica
dos como elementos pictóricos. 
Portanto, naquele pedaço de telha, em 
um fragmento de lugar, está contido 
um registro histórico, romântico e 
subjetivo da história de um lugar ou 
de um tempo. São pinturas carregadas 
de ação, feitas não só com pincel, mas 
que absorvem o seu entorno. Longe de 
explorar qualquer exotismo, suas 
pinturas falam ou sugerem um lugar 
que permite a emergência de signi
ficados. Nessa série, os dois índices  
de paisagem (telha e natureza)  
são atravessados um pelo outro. São 
territórios translúcidos que nos 
oferecem a visão de um horizonte, 
assim como a passagem de um tempo 
(as telas parecem variar do dia para  
a noite num efeito pictórico de grande 
impacto).

ARTiSTAS — CARLOS VERgARA



Rio de Janeiro, RJ, 1955. Vive e 
trabalha no Rio de Janeiro. Pintor da 
geração 80, formouse em engenharia 
civil pela universidade Federal do Rio 
de Janeiro e, no ano seguinte, ingressou 
na Escola de Artes Visuais do Parque 
Lage, onde participou de cursos livres 
até 1983. Preocupase com o modo de 
percepção e construção de imagens, 
pensa na imagem de forma fragmenta
da como instrumento de significação, 
identificação, recuperação e conheci
mento do mundo. Seu trabalho 
considera a memória dos espaços. Em 
seu processo de criação, faz gravuras de 
chão sobre tecidos. Os tecidos 
colecionados são recortados e colados 
para formarem desenhos da arquitetu
ra dos espaços, usando claros e escuros 
para criar uma visão de perspectiva. 
Desde os anos 1980, vem participando 
de mostras coletivas, entre elas a Bienal 
de São Paulo, a Bienal de La Habana, 
em Cuba, a Bienal de Veneza, a Bienal 
de Liverpool, a Bienal de Cuenca, a 
Trienal de Nova Délhi, no MASP e no 
MAM de São Paulo, no Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris, no 
MoMA (Nova iorque), no Centre 
georges Pompidou (Paris) e no Museu 
Ludwig (Colônia). Dentre suas 
exposições individuais mais recentes, 
destacamse: Daniel Senise (Silvia 
Cintra + Box4, Rio de Janeiro, 2011), 
Quase Aqui (galeria Vermelho, São 
Paulo, 2011), 2892 (Casa FrançaBrasil, 
Rio de Janeiro, 2011), Eva (Centro 
Cultural São Paulo, São Paulo, 2009) e 
Daniel Senise (Estação Pinacoteca,  
São Paulo, 2009).

Essas obras, cada uma a sua maneira, 
pensam a pintura de um modo muito 
particular, especialmente a questão  
de como lidamos com a imediatez da 
imagem e nos ausentamos da 
experiência de um olhar mais caute 
loso e sensível. Em Sem título, são 
apresentados indícios sobre a casa, que 
está metaforicamente presente nos 
decalques de chão sobre tecidos que 
são recortados e colados formando 
desenhos arquitetônicos. é curioso 
porque essa imagem revela tanto um 
ambiente ordinário, que experimenta
mos com certa indiferença – o chão –, 
quanto as suas possibilidades de criar 
efeitos de luz, vazio e preenchimento 
ou fazer parte de um processo de 
expansão da pintura. Na outra série,  
o artista constrói “caixas mágicas”  
que ampliam a dimensão de salas e 
obras de importantes museus. Senise 
nos alerta para uma operação que tem 
se tornado cada vez mais comum no 
mundo virtual por conta de uma 
suposta democratização da informa
ção. Suposta porque, em nome da 
imediatez, essa experiência poderá 
levar à substituição da presença. Entre 
o lúdico e o discurso sobre o lugar da 
pintura, temos um alerta sobre como 
conduzimos a contemporaneidade.

ARTiSTAS — DANiEL SENiSE



Rio de Janeiro, RJ, 1964. Vive e trabalha 
no Rio de Janeiro. Começou seus 
estudos em artes visuais durante a 
década de 1980, tendo aulas de escultura 
com Jaime Sampaio e João Carlos 
goldberg na Escola de Artes Visuais do 
Parque Lage, no Rio de Janeiro. No 
mesmo período, frequentou cursos de 
intervenção urbana e escultura com 
Cleber Machado e Roberto Moriconi,  
no Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro. uma localização entre a 
escultura e a instalação marca a sua 
produção e, já na década de 1990, passa  
a usar meias de poliamida e outros 
materiais mais flexíveis e cotidianos. Na 
segunda metade dos anos 1990, tubos  
de malha fina e translúcida, preenchidos 
com especiarias de variadas cores e 
aromas, como açafrão ou cravodaíndia 
em pó, são empregados em suas 
instalações. No final da década de 1990,  
o artista passa a elaborar as “naves”, 
estruturas de tecido transparente e 
flexível, que podem ser penetradas pelo 
público. Em 2007, realizou, em Paris, a 
monumental intervenção Leviathan  
thot, dentro do Panthéon. Dentre suas 
exposições, destacamse as individuais 
Anthropodino (Drill Hall, Nova iorque, 
2009), A Sculpture Can Be Anything 
that Can Stand upright (galeria Elba 
Benitez, Madri, 2008), Citoplasma e 
Organoides – Projeto Respiração 
(Fundação Eva Klabin, Rio de Janeiro, 
2004) e O Casamento: Lili, Neto, Lito e 
os Loucos (Museu de Arte do Rio de 
Janeiro, 2001). Entre as coletivas, estão 
Blooming Now! Brazilian Contemporary 
Art (Toyota Municipal Museum of Art, 
Japão, 2008), Seduções/Seductions 
(Daros Latinamerica, Zurique, 2006) e  
a 49ª Bienal de Veneza (2001). 

Sua obra caracterizase por um estado 
do mole. São esculturas não apenas 
para serem observadas, mas fundamen 
talmente sentidas, cheiradas, abraça
das, como um éden criativo. Neto quer 
nos tirar de nosso condi cionamento ao 
cotidiano, de um estado de criação 
adormecido, e abrir um caminho para 
a exploração de sentidos. Sua obra 
explora a maleabilidade e as dobras  
do mundo e do corpo. incorpora 
também a música, ativando mais um 
dos nossos sentidos em sua experiên
cia, ao colocar o surdo – instrumento 
que conduz o carnaval ao fazer a 
marcação, determinando o andamento 
das escolas de samba – como o 
coração da obra. Sendo ativado por 
duas bolas de distintos materiais e 
pesos, temos a soma de tato e audição 
numa experiência que não quer ser 
reduzida ao contemplativo nem  
ao espetáculo, mas estar relacionada  
a uma situação mediadora de uma 
autoconsciência, das ações que 
tomamos, do comportamento que 
exercemos e, fundamentalmente,  
como um exercício ou programa para 
a vida.

ARTiSTAS — ERNESTO NETO



Matão, SP, 1965. Vive e trabalha em 
São Paulo. Artista e pesquisador em 
novos meios, produz vídeos, instala
ções, performances audiovisuais e 
projetos interativos, tendo trabalhos 
exibidos em mais de quarenta países. 
Foi artista residente no CAiiA
STAR/iDAT (Planetary Collegium) e 
concluiu seu MPhil na universidade 
de Plymouth na inglaterra com a tese 
“Public Spaces and Pervasive Systems, 
a Crictical Practice” . Dedicase à 
exploração crítica de novos formatos 
de mídia independente, tendo sido 
curador de projetos como o Sónar SP 
(2004), Life goes Mobile (2004 e 
2005) e Lugar Disssonante (2010), 
além de atuar também em eventos 
coletivos como Mídia Tática BR 
(2004), Digitofagia (2005) e Naborda 
(2012). é criador e coordenador do 
Festival arte.mov – Arte em Mídias 
Móveis (20062012) e do Labmovel, 
um veículo criado para atividades 
laboratoriais e artísticas em espaços 
públicos (2012). Em 2010, foi 
premiado no Ars Electronica em Linz 
(Áustria) com o projeto Mobile Crash 
e, em 2011, teve uma retrospectiva de 
seus trabalhos no Laboratório Arte 
Alameda, no México. São uma 
constante em seus trabalhos recentes 
as questões relacionadas ao conceito 
de espaço informacional em projetos 
produzidos a partir das mobilidades  
e imobilidades do contexto urbano. 
Em 2012, participou das bienais Zero1 
de San José (EuA) e BiM (Buenos 
Aires).

O paredão humano em Multidão 
confundese tanto como uma 
manifestação política ou reivindicação 
de direitos quanto como um grande 
autorretrato do espectador. Nas suas 
características de “voz” e “espelho”, 
residem as suas maiores potências. 
Nessa observação mútua, há o 
autorreconhecimento e uma empatia 
pelo discurso, seja ele qual for, que a 
multidão está exercendo. Todavia, não 
há drama nessa obra, mas uma 
celebração. Já Especulação de certa 
forma encontra um paralelo com a 
realidade na Maré. Estamos diante de 
imagens que nos mostram o dia a dia 
de uma demolição e os vestígios dessa 
obra; uma destruição que ao mesmo 
tempo marca o renascimento de um 
lugar. uma nova vida que se projeta, e 
é nesse sentido que ambas as realida
des se conectam. As frestas de 
ambientes privados em Panorâmicas 
contidas ligamse à ideia de casa 
presente em Especulação e concomi
tantemente invertem a função da 
panorâmica na fotografia: em vez de 
estar associada à ideia de um registro 
amplo da paisagem, aqui ela se coloca 
como intimidade, rasgo.

ARTiSTAS — LuCAS BAMBOZZi



Rio de Janeiro, RJ, 1980. Vive e 
trabalha no Rio de Janeiro. Mestre  
e bacharel em Artes Visuais pela 
uFRJ (Rio de Janeiro, 2010) e pela 
Florida international university 
(Miami, 2002), suas imagens revelam  
o cotidiano urbano em paisagens e 
retratos. Entre os muitos lugares 
possíveis – residências, lugares de 
passagem, ambientes estranhos –,  
a artista investe na pesquisa das ideias 
de transitoriedade e afetividade. 
Trabalha nas fronteiras entre a 
ausência e presença humana, em 
espaços a serem ocupados. Em 2013,  
a artista participa do Rumos Artes 
Visuais 20112013, para o qual foi 
selecionada para a residência artística 
no CRAC Valparaíso (Chile). Das 
exposições individuais, destacamse: 
MAM RJ (Rio de Janeiro, 2013), 
StudioX (Rio de Janeiro, 2012), 
galeria Mercedes Viegas (Rio de 
Janeiro, 2011), MAC (Niterói, 2011)  
e Centro universitário Maria Antonia 
(São Paulo, 2010). Das coletivas, 
destacamse: Lugar Nenhum (instituto 
Moreira Salles, Rio de Janeiro, 2013), 
Collecting Collections and Concepts 
(guimarães, 2012), O Lugar da Linha 
(Paço das Artes, São Paulo; MAC, 
Niterói, 2010) e Nova Arte Nova 
(CCBB, Rio de Janeiro, 2008; CCBB, 
São Paulo, 2009). Recebeu o Xi 
Prêmio Marc Ferrez de Fotografia da 
Funarte (2010).

As fotos da série Carandiru estabele
cem uma proximidade entre o que  
está sendo observado e quem observa 
sem uma apelação ao clichê. é uma 
aproximação que se dá pelo afeto, pelo 
reconhecimento, um lugar que figura 
entre o lúdico e o drama. As fotos 
possuem uma atmosfera de alegria e 
ao mesmo tempo sinalizam que o 
carnaval terminou há pouco. é nessa 
indeterminação que sua potência se 
concentra: são tristes, mas ao mesmo 
tempo esperançosas. O carnaval é o 
momento do reconhecimento, de uma 
conquista – infelizmente – temporária 
de uma democracia. é quando o povo 
é visto e idolatrado pelo mundo.  
As fotos de Baldan, por outro lado, 
possuem um sentimento fronteiriço: 
não há a alegria do carnaval, pelo 
contrário, mas a “alma” daquela festa 
está ali ou o que ela representa. As 
fotos acabam criando uma espécie de 
memória visual dessa festa para quem 
as observa.

ARTiSTAS — LuiZA BALDAN



gravatá, PE, 1962. Vive e trabalha  
em Recife. Sua obra parece questionar 
as categorias preestabelecidas, 
desafiando e tensionando, entre outras, 
as definições aparentemente consoli
dadas de escultura, instalação, arte 
popular e até colecionismo. A acumu 
lação, de fato, constitui estratégia 
privilegiada do artista. Participou das 
seguintes mostras: 1ª Bienal 
internacional de Artes Plásticas de 
Buenos Aires (Argentina, 2000), 5ª 
Bienal do Mercosul (Porto Alegre, 
2005), geração da Virada 10 + 1 
(instituto Tomie Ohtake, São Paulo, 
2006), 4ª Bienal de Valência (Espanha, 
2007), Panorama da Arte Brasileira 
– Contraditório (Alcalá 31, Madri, 
2008), Nova Arte Nova (CCBB, Rio 
de Janeiro e São Paulo, 2009) e 29ª 
Bienal de São Paulo (2010). Entre suas 
exposições solo, estão: Centro Cultural 
Maria Antônia (São Paulo, 2005), 
galeria Mariana Moura (Recife, 
2006), Arquitetura de interiores 
(2008) e Chronos (2012), ambas na 
galeria Nara Roesler, em São Paulo.

Sua obra, para além da ideia de 
transitoriedade (uma fotografia que  
se transforma em escultura ou uma 
escultura feita com fotografia?), 
desperta um estado de memória. Suas 
coleções estão aqui dispostas na forma 
de álbuns, lembrando os fotográficos, 
aqueles que a cada dia pertencem a 
um passado longínquo. Em vez de 
fotos impressas, montanhas de 
colagens sobrepostas sendo reveladas 
como pequenas joias, dispostas sobre 
um tecido aveludado. Continuam 
sendo fotos, mas é a memória ou a 
significação daquele objeto que lhe 
interessa. Não é uma acumulação sem 
fim, mas seguramente um ar de 
mistério e incompreensão habita essa 
obra. Pensando na cidade como 
elemento permanente de transforma
ção, as gravuras do artista em suporte 
lambelambe se espalham por todos  
os cantos. Estão ali contidos os seus 
interesses pela interface de suportes e 
uma artesania apurada e que de 
alguma forma confronta o impacto  
da nova tecnologia. Essa característica 
também está contida em Livro de 
escrita, um misto de livro de artista e 
caderno de notas compreendendo 
catorze anos de anotações. 
Concentração de memórias, supér
fluos, lixos, raridades, dados importan
tes – tudo reunido, acumulado e 
arquivado sem distinção de hierarquia.

ARTiSTAS — MARCELO SiLVEiRA



Rio de Janeiro, RJ, 1984. Vive e 
trabalha no Rio de Janeiro. Formado 
pela Escola de Fotógrafos Populares/
imagens do Povo do Observatório  
de Favelas, Ratão Diniz é fotógrafo do 
imagens do Povo e do Coletivo 
Multimídia Favela em Foco. Desde 
2007, vem documentando o projeto 
Revelando os Brasis, realizado  
pela Secretaria do Audiovisual do 
Ministério da Cultura e Petrobras.  
Em paralelo, desenvolve uma alentada 
documentação fotográfica sobre o 
cenário do grafite, o que lhe rendeu 
uma exposição no Centro Cultural 
Correios, durante o FotoRio 2009,  
e a realização de uma residência 
artística em Londres, no projeto Rio 
Occupation London, em 2012.  
Neste mesmo ano, participou da 
exposição ginga da Vida, na Sede da 
Aliança Francesa em Paris. é ainda 
fotógrafo oficial da Semana de Música 
Antiga da universidade Federal de 
Minas gerais, e vem documentando  
as favelas do Rio de Janeiro com  
o objetivo de mostrar essas áreas a 
partir da óptica de um morador, 
utilizandose dos objetivos primordiais 
do imagens do Povo: um olhar 
cúmplice, solidário e engajado. Partici 
pou de inúmeras mostras fotográficas 
no Brasil e no exterior e teve seu 
trabalho publicado em diversos livros 
e periódicos.

Suas fotos, sempre resultado de grande 
apuro técnico, constituemse numa 
espécie de grande arquivo sobre a 
natureza humana e o nosso entorno. 
Aliando uma vertente documental 
sobre a cidade e suas transformações a 
um olhar sensível e poético sobre o 
sujeito, suas fotos nos levam a refletir 
sobre como a paisagem urbana vem  
se modificando rapidamente perante 
novas manifestações artísticas – tal 
fato também pode ser interpretado  
na foto que documenta a realização do 
grafite –, além de representarem um 
olhar muito afetuoso sobre o sujeito. 
Este caráter também é acentuado pela 
escolha da impressão em preto e 
branco, fazendo com que a luz ganhe 
ainda mais destaque e revele um tom 
que equilibra dramaticidade e lirismo 
comovente para os personagens que 
habitam suas obras. interessa a Ratão 
o exercício da cor e da forma, suas 
possibilidades poéticas e as articula
ções que podem promover para um 
novo lugar da fotografia.

ARTiSTAS — RATãO DiNiZ



São Paulo, SP, 1961. Vive e trabalha em 
Nova iorque, EuA. Sua obra questio
na os limites da representação. 
Apropriandose de matériasprimas 
como algodão, açúcar, chocolate e  
até lixo, o artista compõe meticulosa
mente imagens icônicas e lhes 
repropõe significações. O objeto final 
de sua produção mais conhecida 
atualmente é a fotografia, mas sua 
obra já transitou pelo tridimensional, 
pelo desenho e até pela escultura. 
Participou de várias bienais, como a 
49ª Bienal de Veneza (itália, 2001) e a 
24ª Bienal de São Paulo (1998), entre 
outras. Suas mais recentes exposições 
individuais foram: Vik (Centro de Arte 
Contemporânea de Málaga, Espanha, 
2012), Relicário (instituto Tomie 
Ohtake, São Paulo, 2011) e Vik Muniz 
(Nichido Contemporary Art, Tóquio, 
2010). Algumas das mostras coletivas 
de que participou são: Swept Away 
(Museum of Arts and Design, Nova 
iorque, 2012), More Real? Art in the 
Age of Truthiness (Site Santa Fe, 
EuA, 2012; Minneapolis institute of 
Arts, EuA, 2013), Fragments Latino
américains (Maison de l’Amérique 
Latine, Paris, 2010) e Surface Tension 
(Metropolitan Museum of Art, Nova 
iorque, 2009). Suas obras integram 
acervos como os do Museum of 
Modern Art (MoMA) e guggenheim 
Museum (Nova iorque, EuA), Centre 
georges Pompidou (Paris, França), 
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía (Madri, Espanha) e inhotim 
– instituto de Arte Contemporânea 
(Brumadinho, Mg).

usando recortes de revistas que, 
somados e sobrepostos, criam um 
amplo painel constituído por elemen
tos pop e cores vibrantes, sua obra não 
apenas embaralha os suportes que 
porventura podem ser associados a ela 
– pintura e fotografia –, mas avança 
em direção sobre como podemos 
compreender, desvendar e mesmo 
conviver com o diferente e o oculto. 
Estamos diante de paisagens, animais, 
referências da história da arte, 
situações ou personagens do cotidiano, 
agora materializados de outra forma. 
São imagens abstratas, fabricadas  
pelo artista, que, por meio de uma 
linguagem lúdica, mas extremamente 
perspicaz, põe à prova nossas 
convicções sobre como capturamos  
e entendemos o real, assim como os 
nossos sentidos. Alguns dos temas  
ou objetos dessas obras podem beirar 
o ordinário, mas o que importa a Vik  
é propor significações, tirarnos da 
cômoda situação de recebermos 
passivamente a interminável torrente 
de informações que habita o mundo  
e nos colocar como sujeitos críticos  
do que habita o nosso entorno.

ARTiSTAS — ViK MuNiZ
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Daniel Senise. Parede com 5 buracos, 2013. 1. Musée D’Orsay, Paris, França / 2. MoMA, Nova Iorque, Estados Unidos /  
3. National Gallery, Londres, Inglaterra / 4. MAM RJ, Rio de Janeiro / 5. Galpão Bela Maré, aqui.



Daniel Senise. Sem título, 2012. 
Médium acrílico e resíduos sobre tecido em colagem justaposta sobre alumínio. 240 × 310 cm. 

Daniel Senise. Parede com 5 buracos, 2013. 



Daniel Senise. Parede com 5 buracos (detalhe), 2013. 
3. National Gallery, Londres, Inglaterra

Daniel Senise. Parede com 5 buracos (detalhe), 2013. 
5. Galpão Bela Maré, aqui



Luiza Baldan. Sem título, Série Carandiru, 20092013. 
impressão a jato de tinta em papel algodão. 110 × 140 cm (cada).



  

Luiza Baldan, vista da exposição.



Vista da exposição (inauguração).



Carlos Vergara. Sem título, 2013. 
Conjunto de nove monotipias, pinturas e impressões digitais sobre telas. 135 × 135 cm (cada). Painel com 405 × 405 cm.

Vista da exposição.



  

Carlos Vergara. Sem título, 2013. 
Monotipia e pintura sobre tela. 300 × 200 cm (cada).

Marcelo Silveira. Livro de escrita II (detalhe), 1999/2008. 
grafite sobre papel costurado com linha de algodão.



Biblioteca Bela Maré (vista da exposição).



  

Arjan Martins. Américas, 2011/2012.  
Acrílica sobre tela. 200 × 300 cm.



Vista da exposição.Arjan Martins. Sem título, 2012. 
Acrílica sobre tela. 200 × 300 cm e 185 × 195 cm.



Ernesto Neto. Tambor ... pá pá ... do dois, 2013. 
Crochê de corda de poliéster e polipropileno, surdo, pinos de madeira e bola de madeira. 360 × 400 × 220 cm.



Lucas Bambozzi. Panorâmicas contidas, 2013. 
Fotos panorâmicas em caixa de luz.

Lucas Bambozzi. Especulação, 2013. 
Videoinstalação – projeção sobre parede escavada, com som. 135 × 240 × 5 cm. Duração: 5 minutos (loop).



Ratão Diniz (vista).



  

Ratão Diniz (vista).



  

Marcelo Silveira. Caixa de retratos (detalhe), 2008/2009. 
Dez caixas em madeira, vidro e latão, 500 colagens e mesa em madeira forrada com veludo. 80 × 200 × 100 cm (aprox.).

Marcelo Silveira. Lambe-lambe (vista), 2010. 
Tinta serigráfica sobre papel.



Vik Muniz (vista).



  

Vik Muniz. Pictures of Magazine 2: Green Monkey, after George Stubbs (detalhe), 2011. 
C print digital, ed PA 3/4.  227 × 192 cm.

Vik Muniz. Pictures of Magazine 2: Siesta, after Bonnard, 2011.  
Cprint digital ed 3/6. 192 × 228 cm.



Lucas Bambozzi. Multidão, 2013. 
Videoinstalação.



Cadu (vista). 
óleo sobre papel da série “Nuvem de chumbo, Buda de Jade” , 2012.



Cadu. Revel livre (detalhe), 2011. 
Kit de plastimodelismo e cola. Dimensões variáveis.



  

Marcos Chaves. AMARÉSIMPLES AMARÉCOMPLEXO, 2011



  

Lucia Koch. Claro-escuro, 2013. 
Cobertura em telhas de fibra de vidro e filtros para cinema.



Maquete da oficina de arquitetura.



 

Henrique Oliveira. Abcesso de Beco, 2011. 
instalação.  Materiais diversos.
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ENCONTROS

Durante todo o período da exposição 
Travessias 2 – Arte Contemporânea  
na Maré, foram realizados cinco 
encontros, aos sábados, para discussão 
e compartilhamento de experiências e 
ideias com personalidades engajadas 
na transformação da cidade e também 
na criação de novos espaços 
simbólicos.

Artistas, gestores públicos, 
esportistas, ativistas e intelectuais 
participaram destes encontros,  
em uma dinâmica de apresentação de 
experiências e projetos seguida de 
entrevistas.

Foram realizadas conversas sobre 
cultura, educação e o novo cidadão 
carioca, indivíduo que avança sobre 
antigos valores de diferenciação 
(morro/asfalto; favelado/playboy) e 
quer entender e participar de algo 
maior que é a transformação cultural  
e o rompimento de fronteiras, 
propondo sempre a construção de um 
território aberto, múltiplo e criativo.

Em tempos de ocupação e 
retomada de territórios, os participan
tes dos Encontros Travessias 2 levaram 
os mais diversos olhares e perspectivas 
para uma ocupação mais participativa, 
democrática e criativa de territórios 
urbanos e também virtuais e artísticos.

O compromisso com um novo 
projeto de cidade e com a democrati
zação e a descentralização cultural  
foi o guia para a escolha dos 
participantes.

Sábado, 4 de maio 
Relato de artista por Ernesto Neto. 
Apresentação de projeto  
por Marcus Vinícius Faustini,  
apresentando o projeto Agência 
Redes para Juventude. 
Entrevista com Caco Barcellos. 

Sábado, 11 de maio 
Relato de artista por Carlos Vergara. 
Apresentação de projeto por Ricardo 
Henriques, apresentando o tema 
“Políticas públicas integradas no 
território e participação comunitária”. 
Entrevista com Fernanda Abreu  
e MV Bill.

Sábado, 25 de maio 
Relato de artista por Ratão Diniz. 
Apresentação de projeto por  
Ronaldo Lemos, discutindo o Marco 
Civil para internet no Brasil. 
Entrevista com Marcelo Yuka. 

Sábado, 8 de junho 
Apresentação de projeto por  
Paul Heritage, apresentando  
o Rio Occupation London. 
Relato de artista e entrevista com 
Daniel Senise e Vik Muniz. 
Relato de artista com Arjan Martins.

Sábado, 22 de junho 
Mesa de encerramento com  
Luisa Duarte, Jailson de Souza,  
Felipe Scovino e Luiza Mello.
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arte três aspectos importantes:  
“a realização criativa do ato de educar; 
o fato de que a construção coletiva de 
um ambiente artístico, com obras de 
arte e ideias, é uma construção 
coletiva de conhecimento; e o fato de 
que o conhecimento sobre arte não 
termina no conhecimento da obra de 
arte, ele é uma ferramenta para 
compreender o mundo”. 

Em sintonia com a ideia de 
multiplicidade de vozes, os mediadores 
que integram a equipe têm formação  
e experiências em áreas distintas 
(pedagogia, cinema, artes cênicas, 
letras, fotografia, artes visuais, história 
e assistência social), contribuindo 
assim para expandir ainda mais a 
articulação entre os saberes. A 
configuração de uma equipe multidis
ciplinar corrobora na abertura de 
diferentes caminhos para a percepção, 
situação similar à que ocorre quando 
se desenvolvem as mediações na 
exposição. 

Sustentamos a noção da arte como 
um espaço livre de hierarquias e 
aberto a qualquer sujeito. Assim como 
seu caráter de “heterotopia”, uma vez 
que a arte contemporânea consegue 
sobrepor num só espaço real vários 
espaços, vários sítios que por si só 
seriam incompatíveis, e por fundar 
temporalidades, pequenas parcelas de 
tempo onde acontecem atualizações  
e compartilhamentos éticoestéticos, 
amplia possibilidades de reflexão. 

As ações desenvolvidas pela equipe 
de educação e arte junto ao público 
– conversas e dinâmicas – nesta 
exposição estão fundamentadas em 
princípios críticos e éticos, com base 
em teóricos como Vygotsky, Paulo 

O entendimento das exposições de 
arte como espaços repletos de 
potenciais para a criação de saberes  
é a base do trabalho da equipe de 
educação e arte do Travessias 2 – Arte 
Contemporânea na Maré. Acreditamos 
que a educação deve servir para que 
todos os públicos possam usufruir  
dos conteúdos expositivos de modo 
enriquecedor, por meio de ações que 
suscitem a construção de conhecimen
tos significativos. Por isso, o trabalho 
do Educativo começou muito  
tempo antes da abertura da exposição.  
No decorrer de muitos encontros, 
elaboramos as fundamentações 
pedagógicas e de conteúdo, tendo 
como instrumento essencial o diálogo, 
também suporte para as ações 
propostas durante a exposição. 

O encontro entre pessoas e arte, 
para nós, deve, antes de tudo, priorizar 
as seguintes dimensões: o espaço e 
tempo de fruição individual, os 
compartilhamentos das reflexões, a 
construção coletiva de saberes e a 
possibilidade da experiência estética. 
Para isso, as ferramentas conceituais 
para nossas práticas são: a dialogicida
de (práxis educativa, o exercício do 
diálogo, ação e reflexão), a experiência 
(valorização da experiência individual, 
da leitura dos objetos e espaço),  
a transdisciplinaridade (as diversas 
áreas de conhecimento estão conecta
das, princípios do rizoma) e a 
curadoria educativa (em sua dimensão 
da ação: através da mediação, o 
educador tece percursos junto com  
o público).

Trazemos também a noção de 
transpedagogia, que reconhece no 
campo expandido da pedagogia em 



Freire e John Dewey, por exemplo. 
Assim, essas práticas se constituem 
como interfaces de caráter político 
entre arte e sociedade, uma vez que 
estimulam o protagonismo dos 
participantes. 

Nossa proposta para escolas,  
ONgs e todas as demais instituições  
é estreitar a relação com a exposição 
Travessias 2 e o galpão Bela Maré. 
Para tanto, preparamos um material 
de pesquisa sobre cada artista 
(acessado através do site) e visitas 
mediadas especificamente para 
professores, educadores e gestores 
durante a primeira semana da 
exposição. Aqueles que tiverem 
interesse em desenvolver projetos 
mais extensos com seus grupos contam 
com a colaboração da equipe do 
Programa Educativo para elaboração 
e planejamento.

“A arte nos põe em contato com  
o outro, e o acesso a ela é uma questão 
de cidadania.” Apropriandose desta 
afirmação da artista, educadora e 
curadora Stela Barbieri, reiteramos  
os objetivos do instituto Bela Maré no 
que tange à ampliação do acesso dos 
moradores de territórios populares às 
artes visuais e à cultura, e ao fortaleci
mento e à criação de conceitos que 
contribuam para a construção de 
políticas públicas de desenvolvimento 
cultural e urbano.

Coordenação:  
Janis Clémen e Ana Luiza Faro
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gestão
Marisa S. Mello
Carolina Lima
 
Assistente de Coordenação
Produção galpão BELA
Fabiana gomes
 
Estagiária galpão BELA
isabela Carpena
 
Coordenação de Conteúdo
gabriela Moulin
 
Coordenação do Programa Educativo
Ana Luiza Faro
Janis Clémen
 
Educadores
Alessandra Alves
Carolina Aleixo
David Alfredo
Jean Carlos de Souza
Marcia Pereira
Monique Moraes 
Nívea Santana
Noelle Araújo
Renata Sampaio
Sandra Tomé 

Design
Quintafeira
Miguel Nóbrega
Bettina Birmarcker
 
Arquitetura
Rua Arquitetos
Pedro évora
 
iluminação
Blight
 
Cenotécnica
Free Art Móveis
Robson Borges da Silva
 

Artistas
Arjan Martins
Cadu
Carlos Vergara
Daniel Senise
Ernesto Neto
Lucas Bambozzi
Luiza Baldan
Marcelo Silveira
Ratão Diniz
Vik Muniz

Participação especial
Henrique Oliveira
Lucia Koch
Marcos Chaves

Realização
Observatório de Favelas e Automatica

Curadoria
Felipe Scovino e Raul Mourão
 
Coordenação
Observatório de Favelas
Jailson de Souza e Silva
Jorge Luis Barbosa
Elionalva Sousa Silva
Erasmo Carlos de Oliveira Castro
Mário Pires simão
Raquel Willadino Braga
Dalcio Marinho gonçalves
 
Produção e gestão
Automatica
 
Coordenação de Produção
Luiza Mello

Produção Executiva
Mariana Schincariol de Mello
 
Produção
Ana Paula Vulcão
Luisa Hardman



Patrocínio

Realização

Apoio

Realização e Produção Parceria Mídias Digitais Apoio

Limpeza
Marcia da Silva Pereira

Produção da festa de encerramento
geisa Lino

Agradecimentos
Às editoras, instituições e artistas que 
doaram livros para a Biblioteca Bela Maré: 
Editoras Automatica, Aprazível, Azougue, 
Barléu, Bei, Casa da Palavra, Cobogó, Cosac 
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FrançaBrasil, Escola de Artes Visuais do 
Parque Lage, instituto Moreira Salles, 
Petrobras, Pinacoteca do Estado de São 
Paulo; e aos artistas Cadu, Carlos Vergara, 
Daniel Senise, Ernesto Neto, Lucas 
Bambozzi, Luiza Baldan, Marcelo Silveira e 
Vik Muniz. Aos participantes dos encontros: 
Caco Barcellos, Fernanda Abreu, Fred 
Coelho, Luisa Duarte, Marcelo Yuka, 
Marcus Vinícius Faustini, MV Bill, Paul 
Heritage, Ricardo Henriques, Rosanne 
Moraes Rego e Eduardo Alves. À João 
Vergara. Aos artistas Marcos Chaves, Lucia 
Koch e Henrique Oliveira. Ao Centro de 
Artes da Maré e ao Solos Culturais pelo 
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Rio de Janeiro; e Edital PróArtes Visuais 
da Prefeitura do Rio.
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Mobilização
Redes de Desenvolvimento da Maré
Alberto Aleixo
Henrique gomes
 
Cobertura Fotográfica
David Marcos
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imagens do Povo
AF Rodrigues
Elisângela Leite
Francisco Valdean
ingrid Cristina
Monara Barreto
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Cobertura Audiovisual
14
Agência Diálogo

Zelador
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