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APRESENTAÇÃO
PETROBRAS

Mais uma vez, a exposição Travessias dissemina 
a cultura promovendo o encontro entre artistas 
de múltiplos olhares. O confronto de visões 
diversas é enriquecedor para o debate em 
torno da arte e possibilita uma gama in� nita
de percepções.

Ao estimular a re� exão sobre o espaço 
urbano, o projeto traz a realidade do dia a 
dia para o universo da criação e, por que não, 
também faz com que as centelhas criativas 
colaborem com a cidade, numa interação 
construtiva. A participação de artistas de 
variadas in� uências incentiva, ainda, o caráter 
diversi� cado da exposição, capaz de aglutinar 
todas as abordagens em prol da re� exão.

Entendemos que o Petrobras Cultural 
contribui para a ampliação das oportunidades 
de criação, circulação e fruição dos bens 
culturais e para a permanente construção da 
memória cultural brasileira. São projetos que 
envolvem desde a produção até a formação do 
público e as atividades formativas, fortalecendo 
ainda a cadeia produtiva. Buscamos, desta 
forma, patrocinando projetos de várias áreas e 
formas de arte, abordar a cultura brasileira em 
suas mais diversas manifestações.
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APRESENTAÇÃO
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS

TRAVESSIAS 4: UM CONVITE AO 
DIREITO À CONVIVÊNCIA

O Observatório de Favelas convida você a 
estar presente na quarta edição da exposição 
Travessias – Arte Contemporânea na Maré. 
Este é um convite de compartilhamento com 
a criação sensível da arte contemporânea. 
Viver intensamente suas provocações. 
Celebrar encontros de encantamentos entre 
criadores, obras e público. Travessias 4 é uma 
mobilização de expressões da diferença e de 
diferentes presenças que se combinam em um 
mesmo espaço. 

É assim que se propõe a ser a nossa 
exposição de arte; uma cena pública 
para convivências generosas. Queremos 
você presente. Você é muito importante. 
Precisamos experimentar juntos outras formas 
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de estar e ser no mundo. Mais do que recusar 
as práticas de intolerância, distanciamento 
e, no limite extremo, de anulação dos outros 
diferentes, é preciso promover a superação de 
ações e narrativas regressivas – apoiadas em 
preconceitos religiosos, raciais e sexuais – que 
só promovem o perverso empobrecimento das 
relações em sociedade. 

A criação e comunicação estética 
possuem um papel indispensável para esse 
horizonte desejado. Transpor limites. Inventar 
sensibilidades. Mobilizar emoções. Provocar 
questionamentos. E muito mais. É o que se 
propõe a realizar a exposição Travessias 4. 

Travessias é a a� rmação de uma política: a 
do agenciamento de encontros. É o percorrer 
de caminhos outros para colher a diversidade 
do mundo, da vida. Portanto, não é por acaso 
que a exposição é uma realização na Maré.
É o reconhecimento dos territórios populares 
como potência de criação artística e obra de 
convivências plurais. 

Fazendo e vivendo travessias, certamente 
seremos capazes de inventar uma sociedade 
democrática em suas possibilidades múltiplas 
de existência. Para tanto, é importante a sua 
presença. Venha inventar esse estar juntos, 
criando signi� cados maiores para a criação
da arte.



APRESENTAÇÃO
AUTOMATICA

Travessias chega à sua quarta edição na Maré. 
E � ui.  

Estamos em um fluxo sem linhas retas e 
certas, previsíveis, mas em um percurso com 
movimentos, bifurcações, deslocamentos e 
desdobramentos. 

Ao longo dos anos, o Galpão Bela Maré 
abrigou, com o Travessias, artistas renomados 
e suas obras, artistas locais e suas obras, 
além de oficinas de arquitetura, design e um 
programa educativo atento. Cresceu a relação 
com o público, favoreceu e viu nascerem 
encontros incríveis.

É próprio das marés o movimento cíclico 
de elevações e abaixamentos das águas, e o 
Travessias 4 se expande, derramando novos 
significados em um espaço de relações em 
construção.

O Travessias entende a arte como um 
lugar capaz de aflorar contatos afetivos e 
criativos com o mundo e entre as pessoas. 

Chegamos à quarta edição da exposição 
olhando para aquilo que pode extravasar 
entre bordas. Convidamos dois artistas – 
Regina Silveira e Eduardo Coimbra – para 
fazer obras para o Travessias a partir de um 
olhar para a Maré. Ao encontro deste convite, 
abrimos pela primeira vez um edital público 
para receber projetos de artistas não inseridos 
no circuito de arte. E fomos surpreendidos 
por um imenso fluxo de ideias e projetos que 
culminaram na escolha de duas propostas, da 
artista Marie Carangi e da dupla Antonello 
Veneri & Henrique Gomes, que foram 
desenvolvidas na Maré.

Ampliamos a maquete na representação 
do território da Maré em uma oficina 
coordenada pelo arquiteto Pedro Évora, e 
com ela saudamos a interação no processo de 
construção dos espaços da cidade.

Entre este movimento de dentro e de fora 
da Maré e a cidade olhando para si e para o 
que quer de si, chegamos ao quarto ano de 
trabalho no Galpão Bela Maré, na Favela 
Nova Holanda, Complexo da Maré, Rio de 
Janeiro, Brasil. A travessia está em todo o 
processo e é para todos e todas.
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O Travessias propõe contatos afetivos e 
criativos com o mundo e as pessoas por meio 
da arte, criando possibilidades inovadoras de 
convivência. 

Regina Silveira apresentou uma obra 
da série “Touch” (2013), que se espalhou 
pelo galpão apalpando suas paredes. 
A artista realizou igualmente o projeto 
educativo TOCA-AQUI, em que máscaras 
agigantadas de mãos de crianças da Maré 
foram preparadas durante uma semana e, 
em seguida, pintadas nas ruas, buscando 
agregar ações que respondessem a questões 
da identidade e da ocupação simbólica de 
espaços em vias públicas da Maré.

Eduardo Coimbra aceitou o desa� o de 
criar uma obra impactante para o Travessias e 
ocupou o espaço aéreo do Galpão Bela Maré. 
Os enormes backlights apresentados são um 
desdobramento da pesquisa que o artista 

EXPOSIÇÃO
AUTOMATICA, OBSERVATÓRIO DE FAVELAS E RUA ARQUITETOS

realiza há alguns anos com imagens de céu. O 
público está convidado a se aproximar do céu 
e, por meio da manipulação dos “Balancéus”, 
criar um movimento entre as nuvens.

“Interiores da Maré” é uma série de 
fotogra� as iniciada em 2013 pelo fotógrafo 
italiano Antonello Veneri e o produtor 
cultural Henrique Gomes. Juntos, realizaram 
um ensaio de retratos de trinta famílias em 
suas casas, em comunidades da Maré. O 
projeto conjuga o olhar afetivo e familiar do 
produtor com o olhar estético e técnico do 
fotógrafo. 

Marie Carangi veio de Recife para realizar 
o “Corte estilo guilhotina”, uma combinação 
de pesquisa, performance e instalação que 
procura atuar, no plano subjetivo, na forma 
de questionar a autoimagem como poder e 
sua relação com padrões de representação 
revelados pelo cabelo. Durante uma semana, 
Marie se hospedou na Maré para mapear 
grupos da comunidade e convidá-los a 
participar do projeto. Durante a abertura da 
exposição, a artista realizou a performance 
em que os participantes tiveram seus 
cabelos cortados na guilhotina. O resultado 
foi exposto no galpão junto com o vídeo 
“Demonstração: corte estilo guilhotina”.

O programa educativo “Territórios de 
afetos e ativações” realizou durante toda a 
exposição diversas atividades como visitas 
mediadas, ações poéticas/experimentais, prosa 
com artistas e encontros entre multiplicadores, 
contribuindo para a construção de saberes e 
sentidos.

A representação do território da Maré por 
meio da maquete, que vem crescendo desde 
a 2ª edição do Travessias em uma o� cina 
coordenada pelo arquiteto Pedro Évora, 
contou, este ano, com a colaboração de mais 
de quarenta pessoas. 

Este conjunto de ações artísticas e 
educativas que se atravessam e se expandem 
formam esta mostra Travessias 4.

15



ANTONELLO VENERI
Itália, 1973. Vive no Rio de Janeiro, RJ.

O italiano Antonello Veneri é formado em 
Literatura Italiana e História e trabalha como 
jornalista e fotógrafo desde 1999.

Mudou-se para o Brasil em 2009 e 
fotografa para veículos como o “Jornal La 
Repubblica” (o maior da Itália) e Agencia 
Coo� av (“Folha de S. Paulo”, “O Globo”, 
“Carta Capital”, “IstoÉ” etc.). Suas imagens 
já foram publicadas em inúmeros livros, 
jornais e revistas. Colabora há vários anos 
com ONGs de São Paulo e com o Ministério 
da Saúde do Brasil (Fiocruz) em projetos de 
documentação social. Seu olhar documenta o 
que acontece no Brasil e, desde sua primeira 
estadia no país, vem desenvolvendo o projeto 
“Vidas extraordinárias”, acompanhando e 
narrando através de suas imagens histórias 
de moradores de rua nas maiores cidades 
brasileiras. Em 2014, ganhou o prêmio de 
melhor reportagem da “National Geographic” 
Itália.

EXPOSIÇÃO
ARTISTAS

ANTONELLO VENERI E HENRIQUE GOMES

HENRIQUE GOMES
Rio de Janeiro, RJ, 1983. Vive no Rio de 
Janeiro, RJ.

Henrique Gomes atua no Complexo da Maré 
há cerca de quinze anos na área musical e de 
produção cultural.

Iniciou-se na música no começo dos anos 
2000 dentro da Maré, tocando em diversas 
bandas e produzindo eventos culturais. 
Participa de alguns coletivos de artistas e 
produtores que atuam na Maré e em outros 
locais da cidade, e atuou como produtor 
cultural na lona municipal Herbert Vianna. 

Participou com sua banda de turnê pela 
Europa incluindo treze países e atuou como 
articulador local, na mobilização comunitária 
e como produtor na Escola de Cinema 
Olhares da Maré (ECOM).

Desde 2010, é assistente de pesquisa, 
auxiliando um signi� cativo número de 
pesquisadores, em nível de mestrado e 
doutorado, do Brasil e de outros países, 
interessados principalmente nos temas de 
segurança pública, governança e favelas. É 
dessa época também sua participação em 
produções locais envolvendo fotogra� a e 
vídeo. Em 2013, inicia seu contato com o 
fotógrafo italiano Antonello Veneri em uma 
parceria muito frutífera que culmina com o 
projeto “Interiores da Maré” no Travessias 4.
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ANTONELLO VENERI E HENRIQUE GOMES

————————————————————
O projeto fotográ� co Interiores da Maré 
ganhou vida em 2013. Desde então,  o 
fotógrafo Antonello Veneri e o músico e 
produtor cultural Henrique Gomes realizam  
um ensaio de retratos de famílias dentro de 
suas casas, nas 16 favelas do Complexo da 
Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Por que fotografar os interiores das
casas?

As imagens de dentro de casa, os olhares, 
as cores, os detalhes e objetos formam um 
mosaico de micro-histórias precioso para a 
construção de uma macro-história. Interiores 
da Maré não é apenas um ensaio sobre as 
famílias da Maré, ele propõe uma reflexão 
sobre a evolução da família brasileira. 

Este  projeto prevê a realização de 100 
retratos de famílias e só será finalizado 
em 2016. Todas as fotos serão impressas 
em tamanho quase real para que sejam 
ressaltados os detalhes, mostrando assim 
a diversidade das famílias dentro das 
comunidades.
————————————————————
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EDUARDO COIMBRA

EDUARDO COIMBRA
Rio de Janeiro, RJ, 1955. Vive no Rio de 
Janeiro, RJ.

Eduardo Coimbra iniciou sua carreira no 
começo dos anos 1990, com trabalhos em 
que objetos familiares eram resgatados 
do anonimato através do uso de pequenos 
motores, luminosos e mecanismos elétricos. 
Ao longo dos anos, contudo, o foco da ação do 
artista tem se deslocado gradualmente para 
trabalhos de grande escala, culminando com a 
realização de importantes instalações públicas. 
Para além dessas encomendas, cabe notar 
que até uma produção mais intimista, como 
a da grande série de maquetes realizadas a 
partir de 1999, ou as fotogra� as/colagens em 
que ilhas aparecem � utuando no céu, num 
cenário quase onírico (série “Asteroides”), 
apontam para esse desejo de grandiosidade. 
As maquetes em especial, ao mesmo tempo 
em que adquirem, por vezes, um tom quase 
surrealista, nunca deixam de apresentar-se 
como passíveis de serem realizadas, algum 
dia, em escala humana. O interesse do artista 
é, portanto, uma abordagem do espaço 
enquanto elemento qualitativo em nossa 
percepção. A proximidade com a arquitetura 
e as pesquisas de registro, a conceituação e 
a recriação de paisagens geraram trabalhos 
em que o espaço físico do espectador é parte 
integrante da obra. A obra de arte habita o 
mundo real e se apresenta como dispositivo 
questionador de nosso senso comum.
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EDUARDO COIMBRA

————————————————————
eduardo coimbra Fazer Travessias foi pra 
mim a experiência de cruzar uma fronteira, 
agindo como um estrangeiro que apresenta 
sinais para estabelecer proximidades. Achar 
que o trabalho de arte tem essa propriedade é 
o que me motiva a fazê-lo. 

Diferentemente de um projeto para o 
espaço público onde o livre trânsito das 
diferenças cria uma paisagem composta pelo 
acúmulo de alternâncias anônimas, aqui é o 
território de uma comunidade. Seus códigos 
estabelecem uma ética com a qual o trabalho 
de arte tem que se relacionar. Para mim, a 
potência da intervenção está em fazer com 
que sua presença inusitada gere sentidos 
e produza um desejo de aproximação e 
interação.

O projeto Travessias é um irradiador 
dessas possibilidades. A intervenção do 
público foi parte fundamental da minha 
proposta. Mover os balanços e assim 
desestabilzar o volume do espaço, olhar 
para cima e assim perceber-se na escala do 
trabalho, a luz do céu e a possibilidade de 
brincar com o movimento dessa luminosidade, 
são relações que aproximam e envolvem o 
observador. 

No percurso dessa travessia optei por não 
utilizar referências locais nem de um lado 
nem de outro da ponte. A imagem de céu 
não é um lugar, é uma ideia, sem tempo nem 
espaço, e a experiência lúdica do jogo vem de 
um instinto que precede a própria formulação 
da cultura. 

Fiquei feliz por participar desse projeto.
————————————————————
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MARIE CARANGI
Recife, PE, 1989. Vive em Recife, PE.

Marie Carangi trabalha com performance, 
gravura, vídeo, experimentos capilares e 
sonoros. Entre 2011 e 2013, realizou trabalhos 
de litogra� a na O� cina Guaianases UFPE, 
expondo pela primeira vez na Sala Recife. 
É integrante, desde 2014, do coletivo de 
gravura Grá� ca Lenta. Graduou-se em 
Arquitetura e Urbanismo pela UFPE em 
2013 com o trabalho “Peluquería Carangi: 
recortes e situações além-ambiente”, trabalho 
desenvolvido a partir da performance-serviço 
“Peluquería Carangi”, que surge em 2012 no 
“Lesbian Bar” do artista Fernando Peres, 
no Recife, depois se espalha como situação 
itinerante e parasita em espaços públicos de 
cidades do Brasil – Recife, Rio de Janeiro, 
Itajaí, São Paulo, Brasília – e do mundo – 
Cannes e Paris, na França; Amsterdã, na 
Holanda; e Berlim, na Alemanha. “Peluquería 
Carangi” se desdobra em publicações, 
performances e instalações, participando em 
2013 do XVIII Salão Nacional de Artes de 
Itajaí, SC, e da I Mostra ArtTrainee no Bê 
Cúbico, Recife, PE; e em 2014 do Prêmio 
Situações Brasília, DF. Na individual “GRITO 
CORTE”, exibida primeiramente na Galeria 
MauMau, no Recife, são apresentadas as 
performances em vídeo “GRITOFONIA” 
e “Demonstração: corte estilo guilhotina”. 
Em 2015, “GRITO CORTE” é exibida em 
nova montagem como parte da I Mostra do 
Programa de Exposições 2015 do Centro 
Cultural São Paulo.
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REGINA SILVEIRA

REGINA SILVEIRA
Porto Alegre, RS, 1939. Vive em São Paulo, SP.

Durante a década de 1960, Regina Silveira 
forma-se como artista, produzindo 
principalmente gravuras geométricas. Na 
década seguinte, começa a utilizar mídias 
distintas em um mesmo trabalho e, de 
forma precursora, a fazer trabalhos com 
vídeo, fotogra� a, colagem, xerox, postais. 
Daí em diante, volta sua atenção cada vez 
mais à temática da ocupação do espaço, 
desenvolvendo projetos que subvertem a 
perspectiva, a representação e a percepção do 
espectador. Nos anos 1990, a artista projeta-
-se internacionalmente através dos diversos 
prêmios, residências e bolsas com os quais foi 
contemplada. Aproxima-se ainda mais dos 
meios tecnológicos e chega a a� rmar que o 
que faz é uma “forma de computação feita à 
mão”. Alia-se a isso a especi� cidade das obras 
para o contexto arquitetônico e espacial onde 
se encontram. Assim, através de recortes e 
impressões vinílicas, jogos de luz e sombra, 
colagens e outras interferências diretas 
sobre os locais, Regina Silveira apresenta 
seu discurso poético mais recente. Como 
professora, participa da formação de diversos 
artistas que hoje atuam no cenário cultural 
brasileiro e internacional.
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RELATO

GABRIELA MOULIN

————————————————————
gabriela moulin O Travessias para mim 
sempre foi, antes de tudo, afeto.

A Maré, para quem não está perto (nasci 
em Minas Gerais, moro em São Paulo e 
convivo com o Rio de Janeiro como turista, 
trabalhadora ou amiga), é, muitas vezes, um 
lugar entre mundos. Entre a água e o solo, 
entre o aeroporto que traz o mundo para o 
Rio e o Rio do cartão-postal, um lugar no 
noticiário, em uma canção dos anos 1980.

Atraída pela amizade (afeto) por uma 
amiga querida que me trazia outras notícias 
da Maré e do Bela Maré, revelou-se para mim 

pessoas e águas bem mais belas, bem mais 
reais – cheias de realidade e realeza.

Me aproximei. Pude estar mais perto em 
algumas edições e menos em outras, como o 
Travessias 4. Vi o Travessias 2 pulsar um novo 
tempo, com mais gente, mais atividade e uma 
energia imensa. Vi o Travessias 3 se consolidar 
e trazer obras e conversas incríveis. 

Mas, ao chegar na mostra 4, voltei a ver, 
mais fortemente, o afeto. O céu – este lugar 
in� nito que tanto encanta os homens – foi 
para dentro do Galpão, e ter um pedaço 
de céu para chamar de seu é delicioso. Ele 
está lá, com toda sua luz e seu azul, e não há 
como não se afetar ao ver crianças deitadas 
simplesmente olhando para ele. Como diz 
Arnaldo Antunes, “o céu não sai de cima”. Mas 
nem sempre a gente lembra que é possível 
olhar para cima, sonhar e imaginar. A arte dá 
um bom empurrãozinho.  

E tem as mãos. Mãos que tomam vida e 
tocam tudo, abraçam, se agigantam. Em um 
mundo “touch”, tocar espaços reais também 
me parece afeto puro.

E vieram os cabelos. Diversos, 
descabelados, cabeleiras louras, ruivas, 
tingidas, morenas, crespas e lisas. Um Brasil 
inteiro de cabelos, um Brasil de cabelo em 
pé, com problemas e maravilhas cabeludas, 
um Brasil descabelado.  É afeto puro na 
diversidade.

E ainda tem os retratos de moradores, em 
suas casas, no seu lugar íntimo, no lugar que 
construíram suas vidas, no árduo afeto nosso 
de cada dia.

E como é afeto e vida, vem o público 
e olho para todo mundo junto, para a 
possibilidade de se afetar, de sentir afeto 
e não estar em um lugar afetado. Estamos 
falando de afeto, não de afetação. O lugar, 
como a arte, é para todos. 

Olhando de perto, ou de longe, afeto é o 
que vale. Se tiver arte, � ca melhor.
————————————————————
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RENATA SAMPAIO
LETÍCIA SOUZA
DANI REMILIK

RELATOS
CAMI CARRELLO
NÍVEA SANTANA
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TERRITÓRIOS DE AFETOS E 
ATIVAÇÕES

De que modo estamos onde não estamos?
Quais são as dimensões do ser interior de 

cada pessoa no espaço ao seu redor?
O conjunto de obras e proposições 

artísticas da exposição Travessias 4 nos 
inspira a pensar sobre o ser humano em seu 
viver no e com o mundo. Sendo esse viver 
compreendido como espaço poético, em 
que o ser é constituído por suas constantes 
interações com o seu contexto, e onde 
fronteiras visíveis, corpóreas, simbólicas 
ou mensuráveis se invertem e se fundem, 
redimensionando continuamente as categorias 
daquilo que é possível considerar como 
interior e exterior a cada um.

As ações educativas, propostas para os 
diversos públicos, desejam sempre ampliar 
e contribuir para a construção de saberes 

e sentidos. Nossa equipe interdisciplinar 
desenvolve coletivamente estratégias de 
mediação e ações poéticas que têm como 
essência instituir experiências artístico-
-estéticas através da práxis – ação e re� exão.

Durante o período da exposição, 
além das conversas – visitas mediadas – e 
das experimentações – ações práticas –, 
desenvolvemos duas ações pontuais: Prosa 
com Artista e Encontro entre Multiplicadores. 
Na primeira, contamos com Eduardo 
Coimbra, que apresentou seu trabalho 
e conversou com os participantes sobre 
seus processos de criação; seguido de uma 
proposição da equipe em que todos foram 
convidados a se relacionar com o espaço do 
galpão e entre si a partir de pequenos espaços 
de� nidos por si mesmos e por exercícios de 
mobilidade e diálogo. Para os multiplicadores, 
o encontro foi denominado como [con]
vivências, e trouxe como eixo principal ações 
artístico-pedagógicas, instigando a re� exão 
sobre o direito à convivência, e perpassando 
questões que dizem respeito às tensões entre 
sujeitos e territórios.

“Territórios” dizem respeito aos espaços 
geográ� cos da cidade; aos espaços de 
percepções corporais e intelectuais. “Afetos” 
são tanto os referentes à memória, conjunto 
de experiências que carregamos e nos 
compõem; quanto os inaugurais, aqueles que, 
dia a dia, momento a momento, potencializam 
novas territorialidades individuais. 
“Ativações” são os desdobramentos materiais 
e imateriais produzidos a partir de ações 
dialógicas elaboradas com base nesses 
territórios de afetos.

Educadores que participaram desta edição:
Cami Carrello, Carolina Aleixo, Daniel 

Remelik, David Alfredo, Michelle Barros, 
Nívea Santana e Renata Sampaio.
Educadora assistente de coordenação:

Letícia Souza
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————————————————————
renata sampaio Como artista do corpo, 
sempre priorizo nas minhas visitas a relação 
do corpo no espaço expositivo.
E nesse Travessias o corpo esteve tão livre: 
deitado no chão, correndo no espaço, andando 
nu de patins no telão...
Até as nuvens dançaram aqui dentro!
Mediar o corpo em liberdade foi meu maior 
desa� o/presente nesta edição!
————————————————————
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RENATA SAMPAIO
LETÍCIA SOUZA
DANI REMILIK

————————————————————
letícia souza
Cores,
Formas,
Texturas.
Na parede, 
No chão,
No teto, 
No cabelo.
Céu azul,
Guilhotina,
Corpo nu.
E na troca,
Entre diferenças,
Somos um!
————————————————————

————————————————————
dani remilik
Solta Pipa
Solta Saco
Solta Jerequinho 
Solta Céu (Balancéu)
– Crianças, vamos sentar no chão e olhar pra 
cima.
– Tio, o que te parece aquela nuvem?
– Um pato e pra você?
– Um dragão 
– E pra você, Rosa?
– Uma mulher olhando pro lado.
– Jorge?
– Um pinguim.
– E você, Pedro?
– Uma gaivota, Tio.
... continua...
As experiências mudam nossa forma de ver o 
mundo!
O Balancéu continua o mesmo, 
EU NÃO.
————————————————————
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cami carrello Lucas e a Janela
Era uma proposta de atividade simples, linhas 
feitas a giz no chão do galpão. Rapidamente, 
Lucas desenha um quadrado que representa 
o espaço do seu quarto. Lá, coube tudo 
o que ele tinha de importante dentro do 
ambiente: PlayStation, vaso de plantas, 
televisão, computador… e a janela. Chegado 
o momento da decisão, precisava doar um 
dos itens para alguém: o videogame para o 
amigo próximo. Precisava quebrar outro: lá 
se foi o vaso de plantas. Precisava jogar no 
lixo alguma coisa: elegeu a televisão. Em 
determinado momento, Lucas precisou decidir 
o que levaria consigo dos itens restantes. 
Entre o computador e a janela do seu quarto, 
escolheu a janela. Bebeu um copo de água e 
voltou pra o� cina de carros onde trabalha, ao 
lado do Galpão Bela Maré.
————————————————————

PROGRAMA EDUCATIVO
RELATOS

CAMI CARRELLO
NÍVEA SANTANA

———————————————————— 
nívea santana
A marca
O rastro
As linhas

O caminho
 Aquilo que a cigana não leu...

Ao rededor
Ao � xo-� uxo
 ao que 
  tange
  permeia

penetra
in� ltra
invade

  Fragmento inteiro
  Repleto o vazio

Movimento...

Corpo

desvela
desnuda

  evade
  transborda

� xo-� uxo
sombra e luz

 Aquilo que a cigana não leu.
————————————————————
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O Travessias, desde sua primeira edição, 
traz à tona inquietações e discussões sobre 
os espaços para a arte, a democratização da 
cidade e a ampliação das possibilidades de 
criação e fruição em artes nos mais diversos 
territórios, entre e para todos os habitantes da 
cidade.

Para continuar dialogando, o Travessias 4
realizou dois encontros entre artistas, 
estudiosos e o público para falar sobre como 
arte e espaço se misturam e se transformam 
e também sobre a trajetória de artistas e sua 
relação com a cidade e com os circuitos
das artes.

ENCONTROS
PRIMEIRO ENCONTRO — O ARTISTA VEM DE ONDE?

PRIMEIRO ENCONTRO — O ARTISTA 
VEM DE ONDE?

Já tivemos mais de trinta artistas nas quatro 
edições do Travessias e queremos ouvir alguns 
deles sobre seu processo de trabalho e sua 
trajetória.

Neste ano, tivemos na exposição dois 
artistas contemplados através de um edital 
público e outros dois já consagrados.

Esse encontro propõe uma re� exão 
sobre os desa� os para a inserção e o 
reconhecimento nos circuitos da produção 
artística no Brasil.

Apresentação dos artistas Eduardo 
Coimbra e Marie Carangi e conversa 
com Clarissa Diniz (Curadora do MAR). 
Provocador: Jorge Barbosa (Observatório de 
Favelas)
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glenda almeida/14 Os portões do Galpão 
Bela Maré se abriram mais uma vez para a 4ª 
edição do Travessias, num sábado nublado. 
Lá dentro, o tempo era bom: céu azul celeste 
com nuvens branquinhas, balançadas pelo 
“vento” da obra de Eduardo Coimbra.

Foi ele próprio quem conduziu um bate-
-papo de dar gosto, ao cair da tarde, com 
estudantes, educadores e jovens. Na roda de 
conversa, pessoas de fora e de dentro da Maré 
compartilharam diferentes versões de “céus” 
segundo seus lugares de origem.

“Em São Paulo, há fragmentos de céus 
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entre os prédios”… “Em Brasília, vemos o 
horizonte amplo”… “Na Maré, o céu é cheio 
de pipas, e isso pode significar muitas coisas”.

Foi um momento de troca de experiências, 
lembranças e de reflexão sobre o processo de 
criação do artista; um tempo de questionar e 
transpor as fronteiras.

Nessa onda de aprendizado, logo depois 
que a prosa terminou, Janis Clémen, artista 
responsável pelo Programa Educativo, propôs 
aos participantes uma atividade prática 
inspirada no trabalho de Edu.

Munidos de um giz, todos foram 
provocados a observar o galpão, perceber 
os detalhes da ocupação daquele espaço; 
deveriam sugerir a si próprios novas formas 
de se relacionar com o lugar e com as pessoas 
que estavam ali.

Mais tarde, Marie Carangi – autora do 
“corte estilo guilhotina” –, Clarissa Diniz – 
curadora do MAR – e Eduardo Coimbra, 
provocados por Jorge Barbosa – diretor do 
Observatório de Favelas – e por Luiza Mello, 
se reuniram com o público para discutir de 
onde vinha o artista.

Marie, que é de Recife, contou sobre sua 
trajetória de performances, que desaguou 
num trabalho inusitado, cheio de significados 
e histórias de bastidores. “Morei uma 
semana na Maré à procura de mulheres de 
cabelos longos que topassem cortá-los na 
guilhotina; não encontrei os perfis de pessoas 
que imaginava encontrar, e sim uma grande 
mistura, como evangélicas de black power”.

Para Clarissa, “a ideia de arte e de 
artista são construções; o artista pode vir 
eternamente, a cada gesto, a cada intenção. 
Não podemos esquecer a importância das 
experiências sensíveis”. Em suas falas, ela não 
disfarçava seu sotaque sem fronteiras, uma 
mistura de Recife, Brasília e Rio de Janeiro, e 
completou: “Não devemos enclausurar a arte 
em qualquer tipo de território”.
————————————————————
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SEGUNDO ENCONTRO — O QUE ARTE 
E ESPAÇO FAZEM UM PELO OUTRO?

O Galpão Bela Maré instaurou um novo 
espaço para a arte na Maré há cinco anos. E 
neste encontro do Travessias 4 conversamos 
sobre como arte e espaço se transformam. 
Quais são as in� uências de um sobre o 
outro e a relação da produção de arte com 
o território? Como os espaços públicos 
são criados, percebidos, experimentados 
e reinventados por meio de intervenções 
artísticas? 

Conversa com o artista Marcos Chaves, 
a curadora Daniela Labra e o arquiteto 
Pedro Évora. Provocador: Jorge Barbosa 
(Observatório de Favelas)

ENCONTROS
SEGUNDO ENCONTRO — O QUE ARTE E ESPAÇO FAZEM 

UM PELO OUTRO?
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glenda almeida/14 O sol, escaldante. 
O calor, de fritar ovo no asfalto. A Maré? 
Movimentada, colorida, gente pra lá e pra cá. 
E o galpão, como sempre, de portas abertas, 
deixando as pessoas se encontrarem; com elas 
mesmas, com novos sentidos, lugares e olhares.

O dia de despedida do Travessias 4 
começou já com uma certa nostalgia do que 
ainda nem tinha acabado; quem trabalhou 
duro no projeto, mais uma vez, já sentia 
saudade dessa edição; tiraram foto em frente 
às mãos de Regina Silveira, balançaram mais 
algumas vezes – como num ato automático, 
orgânico – a escultura de Eduardo Coimbra. 
Dona Márcia, que sempre recebe os 
convidados, responsável pela limpeza e 
portaria, se emocionou: “é sempre muito 
bom trabalhar aqui” – descobrimos que ela 
só tiraria os grampinhos do cabelo na hora da 
festa, mais tarde.

A verdade, como comenta o “Tio 
Alberto”, uma das pessoas que faz o 
projeto acontecer, é que toda essa arte 
é pretexto, “porque nossa intenção vai 
além das exposições, queremos é provocar 
relacionamentos”.

Foi nessa direção que caminhou a Oficina 
de Design, primeira atividade do dia, iniciada 
às 11h desse sábado de sol, 14 de novembro. 
Veio gente de São Paulo e até da Colômbia, 
da favela, do asfalto. Todos se depararam 
com referências diferentes, com um bom 
bate-papo, entre recortes, colagens, desenhos 
e impressões – literal e figurativamente. Com 
atenção e carinho evidentes, Tonho, que 
ministrou a oficina, observou os trabalhos, 
conversou com os aprendizes, conhecendo 
um a um, ajudando-os em suas expressões. 
O desafio sugerido dessa vez foi observar o 
espaço, percebê-lo, para capturar aquilo que é 
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“indizível” na Maré. Difícil, né?
Na grande mesa de madeira da sala com 

ar-condicionado – fresquinha, fresquinha –, um
cenário cheio de criatividade, com fitas, colas, 
adesivos, baralhos, lápis de cor, canetinhas. E 
no intervalo do almoço, já ao redor de outra 
mesa, num restaurante da redondeza, rolou 
solta a troca de ideias – e de realidades.

O encerramento do Travessias 4 tinha só 
começado.

Às 17h, chegaram na casa, para uma 
superconversa, a curadora Daniela Labra, 
o arquiteto Pedro Évora e o artista Marcos 
Chaves. Provocados por Jorge Barbosa, do 
Observatório das Favelas, eles fizeram a 
Maré transbordar; de boas lembranças do 
primeiro Travessias e de entusiasmo quanto 
à capacidade da arte de impactar as pessoas, 
promover acesso.

“A arte desendurece nossos corações”, 
“achou” Daniela. “Violência, a gente 
neutraliza com amor”, reafirmou Marcos.
“O Travessias não é só uma fagulha; eu aposto 
que é potência”, acreditou Pedro.

Dona Maria Vitória – protagonista de 
uma das fotografias expostas no Galpão 
– fez questão de dar uma passadinha para 
agradecer, esbanjando elegância. “Muito 
obrigada a todos. Esse projeto é muito 
importante para a comunidade; vocês não 
fazem ideia de como me ajudaram, sou outra 
pessoa, com autoestima”.

Enquanto tudo isso acontecia, era 
montado, do lado de fora, um paredão de 
caixas de som. Às 19h, a festa começou. O 
Seu Antônio, tio do churrasquinho, já botava 
a carne para assar, feliz da vida. A Dona 
Márcia soltou os grampinhos e vestiu uma 
saia florida, sorridente que só. Os artistas, 
curadores, as crianças e os moradores se 
uniram, cantaram, curtiram, e abraçaram, 
no ritmo do passinho, mais esta edição do 
Travessias.
————————————————————
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Com origem na obra “Touch” (2013), de 
Regina Silveira, instalada no galpão Bela 
Maré para a quarta edição da exposição 
Travessias (setembro de 2015), o projeto 
educativo TOCA-AQUI tem como 
fundamento agregar dados e ações que tratam 
de responder a questões de identidade e 
de ocupação simbólica de espaços em vias 
públicas da Maré.

Enquanto “Touch” teve origem nas 
marcas de mãos sobre muros – um signo 
imemorial do homem – para compor 
marcas grá� cas agigantadas que ocupassem 
fantasmagoricamente espaços interiores 
e arquiteturas diversas, com a intenção de 
desestabilizar a percepção desses lugares, 
TOCA-AQUI segue outra vertente, a da 
identidade e da apalpação – mesmo � ctícia 

OFICINAS
OFICINA TOCA-AQUI COM REGINA SILVEIRA

– como marca afetiva e com capacidade de 
comunicação urbana. O educativo tem origem 
nas marcas de mãos das próprias crianças 
da Maré, transformadas gra� camente em 
máscaras de grande formato, depois pintadas 
sobre as paredes e muros, em cores diversas.  

TOCA-AQUI começou em julho de 2015 
com uma atividade na Lona Cultural na 
Maré para a captura das mãos das crianças. 
Foram pintadas e impressas as mãos de 
aproximadamente quarenta crianças. Uma 
seleção de vinte mãos foi digitalizada e 
enviada para o ateliê de Regina Silveira, onde 
foram vetorizadas a seis mãos. A EC Visual, 
em São Paulo, imprimiu os contornos das 
máscaras das mãos sobre vinil. Neste período, 
a equipe de articulação do Travessias 4 fez um 
mapeamento prévio de áreas na Maré para a 
pintura das mãos durante a atividade.

Na o� cina, o grupo trabalhou durante 
uma semana na preparação das máscaras para 
pintura: elas foram cortadas em seus mínimos 
detalhes, depois cobertas com um � ló para 
garantir que os detalhes � cassem presos às 
máscaras e o � ló foi adesivado e grampeado. 
Com as máscaras prontas, o grupo partiu para 
a pintura na Rua Bittencourt Sampaio, nas 
proximidades do Galpão Bela Maré, e nos 
dias seguintes em outros lugares no bairro.

Coordenação
Regina Silveira

Assistente
Eduardo Verderame

Participantes
Alberto Aleixo, Alexandre Silva, Carlos 

Henrique Vieira da Cunha, Carolina Aleixo, 
Douglas Lopes, Geisa Lino, Igor Pantoja, 
Janis Clémen, Laura Sanchez Manzano Ruiz, 
Leticia Libanio, Letícia Souza, Loran Santos, 
Luiz Gonzaga dos Santos, Mariana Mello, 
Marisa S. Mello, Michel Schettert, Nívea 
Santana, Rafael Lino, Renata Sampaio e Tainá 
Paula Souza.
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eduardo verderame/artista
AMARÉCOMPLEXO

Quando a Regina Silveira foi convidada 
e me chamou para trabalharmos no projeto 
da exposição e das o� cinas no Complexo da 
Maré, tivemos muitas dúvidas sobre a quem 
direcionar as atividades. Quem que vive na 
Maré, quem viria participar das o� cinas, o que 
esperam da mostra, o que faz sentido lá? As 
vontades cresciam na proporção inversa da 
verba, e foi necessário acreditar que a ideia 
que propusemos faria sentido tanto para nós 
como para aqueles que se apropriariam dela e 
a tornariam real. Pois se a arte tem uma vida, 
essa vida pode ser acomodada sobre um sofá 
ou nas ruas da Maré. E hoje é dia da Maré, 
bebê.
AMARÉDOCE

A Regina Silveira tem uma capacidade de 
organização algo acima do normal. Ela sabe o 
que quer e como chegar lá. Já � zemos vários 
trabalhos com a Automatica, que também são 
muito competentes. É muito bom trabalhar 
com gente assim. Então quando chegamos 
na Maré já existia uma estrutura montada, 
pronta para sua presença. Fomos muito bem 
acolhidos. Vários educadores e interessados 
puseram a mão na massa com avidez. E o que 
para nós ainda era dúvida no primeiro contato 
se tornou uma surpresa: todos eram muito 
articulados e ninguém hesitou nas atividades. 
O trabalho a cada dia nos fazia enxergar 
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mais e mais os caminhos entre as linhas, e os 
grandes desenhos vazios nas lonas no chão 
nos permitiam um certo orgulho descuidado. 
“Amanhã a gente termina essas três e sai para 
pintar”. No � m tivemos pouco tempo ocioso, 
apenas para o bolo da tarde, sempre muito 
doce, mas que era religiosamente observado. 
AMARÉSIMPLES

Quando en� m fomos para a rua, a 
operação da Arte foi posta em prática. Um 
novo exército foi às ruas e aí foi uma invasão 
de mãos-coloridas pelas paredes,  grupos de 
pessoas carregando lonas e tintas, ocupados 
com demandas surgidas a cada momento: faz 
no meu bar, faz na casa da minha tia, faz na 
o� cina, faz no Observatório de Favelas. Faz.
AMARÉFODA

Quando houve a montagem da exposição 
com a equipe da EC Comunicação Visual, 
o clima era visivelmente outro. Enquanto 
trabalhamos no galpão ocupados com escadas, 
andaimes e peças de vinil colante que não 
faziam muita questão de se encaixar, do lado 
de fora o caos estava instaurado. Ouvimos 
tiros, vimos carros blindados entrando no 
complexo, vimos as pessoas assustadas. Mais 
tarde lemos as histórias no jornal. Aquilo 
nos fez lembrar o que fazíamos ali, o que a 
Arte faz ali. Naqueles dois dias quase não 
sorrimos, mas cada sorriso tinha uma certa 
responsabilidade. É preciso gostar de estar 
vivo.
AMARÉPARASEMPRE

Vários dias fora e voltei, e a Maré 
continuava feia. Mas dentro de mim percebi 
que eu tinha aprendido a amá-la. As ruas, 
os caminhos, as histórias. Pessoas, nomes, 
vozes, olhos. Os braços e abraços. Eu só posso 
lembrar da Maré com amor. É um lugar 
de muita dor, mas de amor também. E na 
última noite, enquanto eu me despedia meio 
atrapalhado, alguém me disse: “Você foi muito 
amado aqui”.
————————————————————
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PROJETO DE EXPOSIÇÃO: DA 
CONCEPÇÃO À REALIZAÇÃO

A o� cina teve como objetivo apresentar 
as etapas necessárias para a produção de 
uma exposição: desde a concepção até sua 
realização. Com base na análise do projeto 
da mostra coletiva Travessias, em sua quarta 
edição, os alunos puderam entender todo o 
processo de produção de uma exposição. 

Aula 1: Apresentação da mostra de arte 
contemporânea que foi analisada durante o 
curso. Noções básicas de como montar um 
projeto de exposição: conceito, redação do 
projeto, realização de orçamento e inscrição 
em leis de incentivo.

Aula 2: Como produzir um projeto 
de exposição: pré-produção/preparação, 
produção (composição de equipe de trabalho, 
montagem, comunicação, divulgação, 
programação, desmontagem), gestão e 
prestação de contas.

Coordenação
Luiza Mello

Participantes
Alfa Cravinho, Alberto Aleixo, Alexandre 

Silva, Aluan Lucas, Anderson, Bruno Bou 
Haya, Camila Bueno Torres, Carlos Eduardo 
Celani, Davi Marcos, Douglas Lopes, 
Fernanda Santos, Georgiane, Juan Barbosa, 
Juliana Abreu, Kelly, Loan Tammela, Loran 
Santos, Lucas Melo, Luis Carlos Nascimento, 
Mariana Paes, Michelle Barros, Samuel 
Araújo, Tiago e Valdemar Candido Vargas.
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O QUE É INDIZÍVEL NA MARÉ?

A o� cina de design foi ministrada pelo 
escritório de design Quinta-feira com a 
participação do estúdio Risotrip. Nesta edição 
foram desenvolvidos projetos de cartazes 
para serem impressos em Risogra� a, técnica 
que usa um processo semelhante à serigra� a 
com o uso de uma máquina impressora. 
Os cartazes abordaram a pergunta: o que é 
indizível na Maré?

Coordenação
Quinta-feira

Convidado
Risotrip

Participantes
Ana Moura, Bruno Portella, Douglas 

Lopes, Ivan Bezerra, Julia de Andrade Reis, 
Mirella Cavalcante Costa, Paulo Roberto, 
Simón Fique Morales, Teresa Salomon e Túlio 
Cerquize.
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A O� cina de Arquitetura consiste no processo 
de construção sucessiva de um modelo do 
lugar, com suas ruas e edi� cações, na escala de 
1:200 e sem limites previstos. Uma maquete 
contínua da cidade, a partir da Nova Holanda. 

A O� cina de Arquitetura propõe o 
aprendizado de noções básicas de urbanismo 
e de representação, além de permitir a 
moradores e visitantes novas ideias e 
perspectivas sobre o lugar. 

O trabalho Modelo Vivo surgiu no 
Travessias 2 com a construção de uma 
grande maquete das redondezas do Galpão 
Bela Maré. Desde então vem crescendo e 
assumindo novas formas e representações 
dos espaços da cidade. A maquete chega ao 
Travessias 4 ampliada através de uma o� cina 
realizada com 40 estudantes de arquitetura.

OFICINAS
OFICINA DE ARQUITETURA COM PEDRO ÉVORA

Coordenação
Pedro Évora

Assistência
Fabiano Pires e Thomaz Whately

Participantes
Ana Nieda Melo, Antía Fernández, 

Caroline Entrielli, Catalina Crisóstomo, 
David Mendonça, Dhoy Assumpção, Edith 
Medeiros, Felipe Machado, Gabriella 
Bicalho, Gleicy Pereira, Guilherme Erthal, 
Isabela Couto, Jorge Lucas, Júlio da Silva, 
Kamissy Poletto, Kelly Regis, Larissa Ling, 
Lucas Keller, Marcella Fernandes, Mariana 
Periauld, Mariana Sales, Matheus Lima, 
Natasha Ferraiolo, Naiara Yumiko, Nathalia 
Nascimento, Nathália Possamai, Natasha 
Silveira, Paula Maggi, Paty Brandão, Rafaela 
Senceite, Raizza Talon, Raquel Zapff, Renan 
Roque, Suka Neves, Tainá Paula Souza, 
Thaínes Marti, Tiago Coutinho, Thomaz 
Whately, Victor Huggo, Vinícius Medeiros e 
Yana Inoue
Agradecimento

LAMO FAU-UFRJ
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CARTOGRAFIA EM MOVIMENTO

pedro évora Diz a lenda que, em latim, 
mappa designava lenço, e mappa mundi era 
o mundo em um lenço. Ainda, que foram 
encontrados mapas pintados em uma parede 
em Çatal Hüyük, na Turquia, de cerca de 6200 
a.C! Com a invenção do papel, eles passaram 
a ser desenhados em folhas. No entanto, até 
os dias atuais, a cidade do Rio de Janeiro não 
representa corretamente a favela carioca em 
seu mapa. 

Em 2011, fomos chamados pelo 
Observatório de Favelas e pela produtora 
Automatica a participar da construção de 
um novo centro de artes em um galpão 
desativado na Nova Holanda, junto à 
Passarela 10 da Av. Brasil. Em quatro anos 
de trabalho, testemunhamos que o Centro de 
Arte Bela Maré contribui diretamente para 
reposicionar o bairro da Maré na geogra� a do 
Rio de Janeiro. 

MODELO VIVO
CARTOGRAFIA EM MOVIMENTO

A partir da exposição Travessias 3, de 2014, 
o Bela Maré manteve a sua programação 
contínua, o seu programa educativo diário 
e se tornou Ponto de Cultura Municipal. 
Após quatro anos, o projeto Travessias 
é reconhecido como um importante 
acontecimento para a cultura da cidade 
através da sua exposição anual e do conjunto 
das suas atividades.

Como a maré que responde em ciclos, a 
exposição Travessias 4 deste ano se apresenta 
pelo transbordamento nas suas obras. Em 
uma conjuntura nacional recessiva, expande-
-se para � uir melhor. Os trabalhos de Regina 
Silveira e de Eduardo Coimbra chegaram 
ao projeto com as mãos no céu. Restava 
a nós selecionar outros dois trabalhos 
transbordantes e expandir a maquete.   

A maquete da Maré surgiu no Travessias 2
para entender melhor as ruas e os edifícios 
do bairro-complexo. É um modelo feito de 
madeira, grande e em expansão, que começou 
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do tamanho de uma mesa de pingue-pongue e 
hoje está com 48 m2. Uma maquete do Rio de 
Janeiro em escala 1:200, a partir da Maré.  

Na O� cina de Arquitetura do Travessias 2,
a maquete foi feita durante a exposição 
e representou 15% da região. Para a X 
Bienal de Arquitetura de São Paulo, em 
2013, adicionamos 8% à sua área. O modelo 
exposto no Centro Cultural São Paulo 
convidava o público a interagir com a sua 
forma e ganhou o nome de modelo vivo. 
Para a exposição Travessias 3, o modelo 
foi ampliado e exposto no núcleo Miolo, 
representando 35% do espaço da favela.

Para o Travessias 4, os trabalhos de 

MODELO VIVO
CARTOGRAFIA EM MOVIMENTO

Marie Carangi e da dupla Antonello Veneri 
e Henrique Gomes trouxeram literalmente 
as pessoas pelos cabelos para o espaço e, 
com isso, dobramos o tamanho da maquete 
exposta. A o� cina de arquitetura contou com 
quarenta estudantes ao longo de uma grande 
semana.

A fragmentação dos bairros e das relações 
precisam ser conectadas. Acreditamos que 
a arte e os mapas ajudam. Os mapas e as 
maquetes nos permitem perceber novas 
relações. Carta Celeste, Carta Náutica, Folha, 
Planta, Mapa Aerofotogramétrico, Mapa 
Nolli, GIS, Google Earth... Modelo Vivo da 
Maré.
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BIBLIOTECA BELA MARÉ
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Uma biblioteca colaborativa de arte e cultura 
no Galpão Bela Maré.

A Biblioteca Bela Maré está sendo 
construída de forma coletiva e colaborativa, 
e contou com a doação de livros de editoras, 
instituições e indivíduos.

Os livros são apenas para consulta no 
local.

Aceitamos doações de livros de arte e 
cultura. Basta ir ao Galpão Bela Maré e 
procurar alguém da organização.

Para doações maiores, entre em contato 
através do e-mail:
travessias@observatoriodefavelas.org.br

BIBLIOTECA BELA MARÉ

Editoras
7 Letras
Aprazível
Automatica Edições
Azougue Editorial
Barléu
BEI
Capivara
Casa da Palavra
Cobogó
Cosac Naify
Instituto Moreira Salles
Martins Fontes

Instituições
Casa França-Brasil
Escola de Artes Visuais do Parque Lage
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
Observatório de Favelas
Petrobras
Pinacoteca do Estado de São Paulo
Redes de Desenvolvimento da Maré

Artistas
Cadu
Carlos Vergara
Daniel Senise
Eduardo Coimbra
Ernesto Neto
Imagens do Povo
Lucas Bambozzi
Luiza Baldan
Marcos Chaves
Marcelo Silveira
Raul Mourão
Regina Silveira
Vik Muniz
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FESTAS
FESTA DE ABERTURA
FESTA DE ENCERRAMENTO
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Show do Jonas Sá e a banda
Aquiles Moraes 
Eduardo Manso 
Everson Moraes 
Gustavo Benjão
Marcelo Callado
Pedro Dantas
Rafael Rocha 
Ricardo Dias Gomes 
Thiago Queiroz 
Victor Neto

+ Festa Tupiniquim/DJ Túlio Baía 

Coprodução
Coletivo Maré

FESTAS
FESTA DE ABERTURA
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Com os convidados especiais
Equipe Chatubão Digital 
DJ RD da NH 
Ritmo de Favela 
VJ Chico Abreu 
MC Deize Tigrona

FESTAS
FESTA DE ENCERRAMENTO
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CRÉDITOS
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Travessias 4
Arte Contemporânea na Maré

exposição, debates e oficinas
entrada gratuita

12 setembro – 14 novembro 2015

Artistas
Antonello Veneri
& Henrique Gomes
Eduardo Coimbra
Marie Carangi
Regina Silveira

www.travessias.org.br

CRÉDITOS

Realização
Observatório de Favelas
Automatica
Rua Arquitetos

Direção 
observatório de favelas

Jailson de Souza e Silva 
Jorge Luiz Barbosa
Eduardo Alves
Elionalva Sousa Silva 
Raquel Willadino Braga

Produção e Gestão
Automatica

Coordenação de Produção
Luiza Mello
Mariana Schincariol de Mello

Gestão
Marisa S. Mello

Produção
Ana Paula Vulcão
Leticia Libanio

Produção Galpão Bela Maré
Alexandre Silva
Geisa Lino
Gilberto Vieira

Arquitetura
rua arquitetos

Pedro Évora
Fabiano Pires

Consultoria de Conteúdo
Gabriela Moulin
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CRÉDITOS

Design Grá� co
Quinta–feira

Comunicação Digital
Observatório de Favelas/Agência Diálogos
14

Assessoria de Imprensa
observatório de favelas

Silvana Bahia
Piê Garcia 
Priscilla Rodrigues

Articulação
redes da maré

Eliana Sousa Silva
coordenação
Alberto Aleixo
articuladores
Carlos Cunha 
Loran Santos

Programa Educativo

Coordenação
Janis Clémen

Educadora Assistente de Coordenação
Letícia Souza

Educadores
Cami Carrello
Carolina Aleixo
Daniel Remilik
David Alfredo
Michelle Barros
Nívea Santana
Renata Sampaio

Cobertura Fotográ� ca
Douglas Lopes
Gabriela Carrera 
Observatório de Favelas/Agência 

Diálogos
Cobertura Audiovisual

Observatório de Favelas/Agência 
Diálogos

14
Iluminação

BLight

Zelador
Luiz Gonzaga dos Santos

Limpeza
Marcia da Silva Pereira

Agradecimentos
Alexsandro Souza, Clarissa Diniz, 

Daniela Labra, Eduardo  Fernandes, 
Eduardo Verderame, Luciano, Luiz Zerbini, 
Marcos Chaves, Renata Marquez, Rodrigo 
Mascarenhas e Tatiana Antunes.
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