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RESIDÊNCIA BELO
JARDIM:
CAMILA
SPOSATI

Foram quase quatro anos entre o convite
a Camila Sposati e a realização da terceira
edição da Residência Belojardim, a primeira com uma artista não proveniente da
região agreste de Pernambuco1. Acontecimentos nos âmbitos político e econômico
nacionais e a crise sanitária global forçaram adiamentos e readequações. Dadas
as circunstâncias, alguns pontos que nos
interessava praticar na residência foram
extremados, tais como a experimentação do formato, o envolvimento da cena
artística local e a contribuição para sua
profissionalização, e a construção orgânica, junto a artistas, da imersão na cidade
de Belo Jardim. Neste processo de redesenho da residência para atender ao novo
contexto do mundo, o digital se consolidou
e alterou completamente o escopo da comunicação no e do projeto, o acesso às
atividades e o cotidiano. Se nas primeiras edições o digital era acionado para
registrar o andar das residências, nesta
ele teve papel seminal: estendeu a participação no programa educativo (curso
para professores da rede pública de ensino e conversas com convidades) além
do público local e possibilitou maior visibilidade para es artistas colaboradores – a
mudança de escala foi um dos fatores de
aprendizado nesta edição.
O contato e a imersão ocasionados
pelas residências anteriores ensinaram-

CRISTIANA TEJO
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1. É vital relembrar a importância para o projeto da Residência
Belojardim de termos iniciado nossa ingressão na cidade
com o convite a artistas da região, que mantinham estreita
conexão com seu meio cultural. Trazer uma artista de fora
do nordeste era uma etapa fundamental para a expansão de
nossa proposta.

-nos sobre a importância para a cultura
belo-jardinense da música e do barro, que
passaram a ser os eixos de nosso programa curatorial. Pesquisamos artistas que
desenvolvem obras que entrecruzam esses
campos e chegamos ao nome de Camila
Sposati, que iniciou Phonosophia a partir
de sua experiência no nordeste, mais precisamente na Bahia. Ela não conhecia o
agreste pernambucano, mas sua proposta fazia muito sentido para um lugar que
se autodenomina “cidade dos músicos”.
Cruzar e confrontar experiências de mundo
distintas sobre o solo comum do som e
da argila mostrava-se o combustível ideal
para os graus de experimentação e experiência que desejamos para a Residência
Belojardim. E não estávamos enganadas.
As reflexões ensejadas pela rigorosa pesquisa de Camila em geografias
e contextos tão distintos trouxeram densidade ao projeto. Sua intensa dedicação
à nossa visão do que essa vivência no
agreste pode significar dentro de alguns
anos propiciou o desdobramento de Phonosophia em Corpos de Phonosophia,
uma expansão de sua pesquisa artística.
Essa nova etapa necessitava da parceria
de alguém que trouxesse expertise em
preparação e mobilização de corpos em
contato com a música, e desde o início o
nome de Amália Lima se consolidou. Com
grande experiência em preparar o elenco
de grupos de dança e teatro, ela construiu
com Camila Sposati uma pedagogia singular que envolveu intuição, confiança e
disciplina. Essa foi a base que propiciou
o pulo do gato.
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Outro ponto que nossa vivência em
Belo Jardim nos deu nos últimos cinco
anos foi o conhecimento sobre cena artística e agentes culturais locais, o que
nos possibilitou mapear e trabalhar com
diferentes pessoas. Em 2021, iniciamos
a colaboração com o poeta, produtor e
educador David Biriguy, que não apenas
produziu localmente a residência, mas,
em conversa com Camila Sposati a partir dos interesses da iniciativa, selecionou
catorze participantes e indicou o fotógrafo
Jadiel Silva e o videasta Heleno Florentino
para compor nossa equipe. As restrições
de circulação e orçamento trazidas pela
pandemia de covid-19 acabaram por nos
dar a oportunidade de conhecer e contar
com esses excelentes profissionais.
Desde o princípio de Corpos de Phonosophia estava colocada a importância
de haver uma diversidade de participantes que tivessem ou não experiência nas
artes visuais. Apesar do escopo etário não
ter sido muito amplo (dos vinte aos trinta anos de idade), tivemos a participação
de pessoas que traziam perspectivas diversas acerca de seus corpos e papéis
sociais. Evidenciou-se a riqueza de experiências a respeito da ancestralidade,
do território e dos materiais. O barro, tão
abundante na vida cotidiana e cultural de
Belo Jardim, passou a ter um significado
expressivo totalmente diferente para essa
geração, ou seja, além do seu uso tradicional. Ao mesmo tempo em que ocorria a
transgressão de padrões, acontecia uma
reaproximação com a tradição, já ressig-
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nificada. Levaremos ainda alguns anos
para entender a dimensão desse movimento. Nossos agradecimentos a ALL
Souza, Angelik, Déborah Monteiro, Elaine Lima, Gledson Lamartine, Heligeison
Feitosa, Jacy Lima, Jurandex, Maéve Oliveira, Marilia Azevedo, PRKILLA, Rodrigo
Valença, Soraya Feitoza e Thalyta Monteiro pelo profundo envolvimento em Corpos
de Phonosophia.
O formato da Residência Belojardim
propiciou uma ampliação de Phonosophia
ao descentralizar a feitura dos instrumentos de argila e ao amplificar seus locais
de enunciação. Por sua vez, Corpos de
Phonosophia aplicou uma metodologia
de trabalho que há muito desejávamos
experimentar: trocas efetivas com artistas
locais, aprendizado mútuo entre equipe
da residência e comunidade, como numa
escola livre, e impacto transformativo duradouro. Estiveram em residência tanto
Camila como artistas de Belo Jardim, expandindo suas maneiras de pensar e agir
num formato desafiador: o semidigital.
Todos os relatos gravados (que podem
ser encontrados no site da residência: residenciabelojardim.org) apontam para a
mudança de perspectiva des participantes em relação ao barro e ao som. Essa
metodologia promoveu a distribuição para
a sociedade local de oportunidades de
formação e de remuneração, já que es catorze participantes receberam salário por
seu envolvimento em Corpos de Phonosophia. Fazer circular recurso financeiro
da residência para a comunidade local é
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um grande êxito para nós. Agradecemos
a Camila Sposati pela parceria tão especial e por nos ter confirmado o caminho a
seguir, estabelecendo um novo parâmetro para o nosso projeto.
O programa público foi concebido
como uma instância de interlocução e reflexão sobre Corpos de Phonosophia para
audiências diversas. O intuito desta esfera
era refletir sobre algumas dimensões do
projeto com pensadores que endereçam
tópicos que consideramos fundamentais, a
exemplo do conceito de ensaio e das relações entre espaço e tempo (Fabiana Dultra
Britto); a participação e a colaboração nos
processos coletivos (Antonio Araújo); as
corporeidades que transgridem a noção
de nordeste e recriam territórios (Kaciano
Gadelha); as dimensões da fala, da performance e da subjetividade política no
tempo espiralar (Leda Maria Martins); e o
questionamento se os instrumentos desenvolvidos seriam esculturas performáticas
ou performances escultóricas (Thiago de
Paula Souza). Todos os encontros eram
abertos ao público e foram transmitidos
ao vivo. Seus registros podem ser acessados pelo canal do Instituto Conceição
Moura no YouTube. Não esperávamos
chegar a conclusões, e sim compartilhar
inquietações e a dinâmica de pensar juntes, examinando diretamente o trabalho e
o processo da artista.
O salto digital empreendido pela Residência Belojardim não teria sido possível
sem a colaboração do artista e designer

Rudá Cabral, responsável pela expografia digital ao lado de Camila Sposati e da
designer Carolina Aboarrage. Não queríamos simplesmente transpor para um
blog ou PDF a dinâmica de Corpos de
Phonosphia. Aproveitamos o desafio de
transformar uma residência totalmente
voltada à incursão em Belo Jardim num
formato online para explorar ao máximo
as possibilidades virtuais (apesar do curto
orçamento) sem perder sua identidade.
Encontramos em Rudá e Carolina a parceria essencial para atingir o objetivo. Com
suas orientações e em diálogo ativo com
Camila, reconstruímos as interfaces digitais e modificamos nossa comunicação.
As imagens feitas por Jadiel Silva e Heleno Florentino eram discutidas por todo o
grupo sob a orientação de Rudá e Camila.
A comunicação e a presença na internet
não eram mais uma questão de divulgação e arquivo, mas a própria construção de
Corpos de Phonosophia. A horizontalidade da equipe foi praticada integralmente,
outro grande aprendizado para todes nós.
Apesar de apostarmos conscientemente num modelo orgânico e
experimental de residência artística partindo da experiência na cidade de Belo
Jardim, nunca imaginamos conseguir criar
em três edições um modelo de trabalho
tão vivaz e impactante. Não poderíamos
imaginar que o mundo passaria por uma
grande reviravolta em que o local pudesse ganhar relevância igual ou maior do
que o global. O horizonte ainda é incerto
mundialmente, mas sentimos que o que

13

RESIDÊNCIA BELOJARDIM / 2019—2021

construímos até agora na Residência Belojardim são novos instrumentos que nos
permitem continuar a navegar mesmo em
tempos de tempestades sem precedentes.

CRISTIANA TEJO
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CAMILA
SPOSATI:
"CORPOS
DE PHONO1
SOPHIA"

KIKI MAZZUCCHELLI
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Desde 2015, Camila Sposati desenvolve uma pesquisa artística que incorpora
instrumentos-objetos confeccionados em
argila branca, preta, ou vermelha cujas formas remetem, por um lado, a instrumentos
musicais milenares (cornetas, instrumentos de percussão, trompetes) e, por outro,
aos órgãos internos do corpo humano ligados à audição. Nos últimos anos, Sposati
apresentou diversas iterações dessa obra
no Brasil e no exterior sob o título Phonosophia, muitas vezes incluindo experimentos
de ativação sonora dos instrumentos por
artistas e músicos convidados.

Iniciado em 2019, o projeto sofreu
inúmeras adaptações em virtude das restrições impostas pela pandemia global,
chegando, finalmente a um formato que a
artista define como “semidigital”. Em Corpos de Phonosophia, Sposati trabalhou
com um grupo de catorze residentes da
cidade, com formações e atuações profissionais distintas que, entre setembro e
dezembro de 2021, frequentaram dois encontros semanais com a artista e com a
preparadora corporal Amália Lima que culminaram na produção de um instrumento
de argila por cada participante.

O projeto Corpos de Phonosophia,
comissionado para a Residência Belojardim, representa um desdobramento
inédito de Phonosophia, desenvolvido ao
longo de três anos especialmente para o
contexto da cidade de Belo Jardim, no
agreste pernambucano. Com base no Teatro Legislativo de Augusto Boal (1996),
Corpos de Phonosophia busca conectar
o corpo pessoal ao social. O foco de interesse é explorar a fundo a relação das
peças criadas com os corpos-sujeitos que
as criam, a fim de investigar seu potencial
como mediadoras entre as diferentes subjetividades e o mundo. Sposati explica que
“para isso, devemos inicialmente ampliar
o entendimento do corpo, que não é apenas físico, mas também dotado de voz,
performance e legislação.”

Os participantes foram divididos em
grupos de até cinco pessoas que se reuniam na antiga Fábrica Mariola, no centro
da cidade. Nesse espaço amplo foi instalado um telão onde era projetada a ligação
remota com Camila (desde Viena) e Amália
(desde o Rio de Janeiro), que orientavam
os participantes de acordo com um programa estruturado de atividades que envolvia
exercícios corporais e a experimentação
com a argila. A cada participante foi designada uma área de trabalho no grande
salão de entrada da fábrica que resultava
em um espaço pessoal de aproximadamente 50 m², onde cada um realizava os
exercícios propostos. É importante ressaltar que esse caráter processual e imaterial
de Corpos de Phonosophia – os encontros
– está no cerne do projeto, pois foi justamente a partir da convivência e da troca
intensa entre Camila, Amália e o grupo
que, aos poucos, foram criados os laços
de intimidade e confiança que lhes per-

1. Esse texto foi escrito a partir de anotações de Camila
Sposati sobre a metodologia do projeto Corpos de
Phonosophia, além de uma série de conversas com
a artista ao longo dos últimos dois anos.
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mitiram acessar e dar forma a elementos
de seus corpos e subjetividades normalmente reprimidos na vida cotidiana. Os
participantes eram acompanhados, ainda,
pela equipe local da Residência Belojardim, incluindo David Biriguy (produtor),
Heleno Florentino (vídeo) e Jadiel Silva
(fotografia), os dois últimos responsáveis
pelos impecáveis registros dessa importante fase do projeto.
Pela primeira vez na história de Phonosophia os instrumentos-objetos em
argila foram produzidos não pela artista,
mas por participantes do projeto. A proposta de Camila ao grupo foi que cada um
elaborasse, ao final do processo, o protótipo de um instrumento musical de sopro.
Uma vez que não era necessário considerar sua funcionalidade, os participantes
puderam gozar de maior liberdade imaginativa, criando um instrumento musical
absolutamente novo e em nada assemelhado aos conhecidos.
As únicas condições para a criação
desses instrumentos eram as seguintes:
•

•

O instrumento concebido deveria
ser um instrumento de ar (instrumento de sopro).
Como os demais instrumentos
de Phonosophia, o instrumento concebido deveria ter como
matéria-prima a argila, material que foi trabalhado ao
longo dos encontros.

KIKI MAZZUCCHELLI
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•
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O instrumento concebido deveria ter dimensões compatíveis
com o corpo do participante.
Ele deveria poder ser segurado,
apoiado, vestido ou carregado
pelo participante no momento
de sua ativação.
O instrumento concebido deveria adotar as dimensões ou
ações corporais do participante como referência. Exemplos:
dimensões e medidas (o comprimento de um braço, de uma
perna, etc.), marcas da ação do
participante sobre a argila (um
soco, uma pisada, etc.).
O instrumento concebido deveria emitir um som elaborado
pelo participante. Esse som poderia ser imaginário (íntimo) ou
representativo-legislativo (por
exemplo: relativo ao próprio
corpo, som da natureza, som
que já existe e é emitido por
outros objetos ou instrumentos). Os participantes foram
incentivados a pensar em um
som que não fosse de instrumentos conhecidos.

Além disso, a cada participante foi
solicitado considerar a situação social
ou pessoal (do macro ao micro) sobre a
qual gostaria de legislar ou intervir com
a ativação do instrumento concebido. Os
participantes comunicaram suas intenções
aos demais, cabendo ao grupo contribuir
para a concepção do instrumento, que
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deveria ser capaz de transformar o discurso pretendido em som. O aspecto sonoro
desses instrumentos foi uma das peças
fundamentais para Camila Sposati. Embora outras versões de Phonosophia tenham
acolhido a improvisação sonora realizada
por músicos experimentais, aqui era essencial que os instrumentos criados pelo
grupo pudessem “dar voz” a aspectos da
subjetividade de cada um, normalmente
invisibilizados ou reprimidos. Para tanto,
a artista enfatizou a importância de estarem sintonizados a intensidade e o ritmo
da respiração do ativador com o que cada
um gostaria de expressar (clamor político, lembrança social, desejos indizíveis,
ou reciprocidade, por exemplo). Assim, o
som dos instrumentos foi carregado da experiência viva e do pensamento daquele
que o “toca”, provando que é possível expressar pontos de vista e emoções sem
o uso das palavras. As gravações desses
sons foram realizadas na fábrica e posteriormente mixadas pelo produtor musical
Érico Theobaldo.
Mas igualmente importante para Camila é a recepção desse som. Para além
de todas as referências à sonoridade dos
instrumentos musicais, a escuta é também
indispensável às dinâmicas genuinamente coletivas, que requerem atenção do e
ao outro. A artista acredita que a escuta é
uma ação de reciprocidade e levanta uma
série de perguntas: “Quando o som atinge o ouvido, acontece uma revolução. Há
ainda outras questões interessantes levantadas por uma dinâmica grupal: quando é

que o som deixa de ser e se torna música?
Como reverbera em nosso espaço interno? A escuta coletiva nos conecta também
a nós mesmos? Ela nos leva à origem, ao
nosso eu?”. Não se trata, necessariamente,
de encontrar respostas para esses questionamentos. Pelo contrário, a natureza
de Corpos de Phonosophia é absolutamente experimental, pois se trata de um
projeto em que o conhecimento se constrói coletivamente, por meio de relações
de confiança e intimidade e em período
estendido – condições que raramente se
apresentam no contexto das artes visuais.
O longo envolvimento de Camila Sposati na produção de instrumentos
em argila torna-se, em Corpos de Phonosophia, um corpo coletivo e ao mesmo
tempo íntimo, subjetivo. É nesse material que está a essência do trabalho: por
sua ancestralidade, sua capacidade de se
deixar moldar, por ser elementar a tantas
culturas (e particularmente à cultura do
agreste pernambucano), pela intimidade
que requer daqueles que o manejam, pelo
entendimento que exige de sua natureza
física por parte de quem o manipula para
evitar a quebra, e pelas infinitas formas
que pode tomar. O instrumento-objeto se
revela como sujeito quando há intencionalidade máxima e agência mínima. Camila
ressalta a importância de se conhecer o
material para que se possa produzir um
objeto realmente potente, afirmando que
“quanto mais perto estamos do material,
mais perto estamos da verdadeira ação.”

19
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Ao final do longo processo de trocas
e exercícios propostos por Camila Sposati
e Amália Lima, a artista passou a supervisionar a confecção dos instrumentos
individuais. Trabalhando em parceria com
o designer Rudá Cabral, a artista desenvolveu uma exposição digital, disponível
no website da Residência Belojardim,
onde podemos observar o conjunto dos
instrumentos acompanhados de seus respectivos sons e imersos em uma espécie
de balé ou concerto virtual recriado no
ambiente da Fábrica Mariola. Flutuando
no espaço da fábrica, os instrumentos ganham movimento e voz, tornando-se, eles
próprios, os Corpos de Phonosophia.

KIKI MAZZUCCHELLI

20

CORPOS

RESIDÊNCIA BELOJARDIM / 2019—2021

CAMILA SPOSATI — CORPOS DE PHONOSOPHIA

De setembro a dezembro de 2021, catorze artistas, músicos, cantores e agentes da
cena cultural da cidade de Belo Jardim participaram de encontros semidigitais de Corpos
de Phonosophia sob a orientação da artista
residente Camila Sposati e da bailarina, coreógrafa e preparadora corporal Amália Lima. O
projeto foi realizado em três etapas: a primeira de percepção e desenvolvimento corporal,
a segunda de trabalho com argila e confecção
de instrumentos-objetos, e a etapa final, quando objeto, conhecimento do corpo e criação
sonora se conciliaram. Os participantes se dividiram em grupos que se encontravam às terças
e quintas-feiras na Fábrica Mariola. A organização em grupos reduzidos possibilitou que os
exercícios-aulas fossem atentamente acompanhados pelas facilitadoras. Os participantes
receberam remuneração por seu envolvimento
no projeto. Corpos de Phonosophia é a terceira edição do programa Residência Belojardim.
Sua concepção levou cerca de três anos e teve
como principais inspirações os trabalhos de
Augusto Boal e Paulo Freire.
GRUPO DAS 9H
Elaine Lima, Gledson Lamartine, Jacy
Lima, Soraya Feitoza
GRUPO DAS 10H
Heligeison Feitosa, Jurandex, Marilia
Azevedo, Rodrigo Valença, Thalyta Monteiro
GRUPO DAS 11H
ALL Souza, Angelik, Déborah Monteiro,
Maéve Oliveira, PRKILLA

22

Além dos encontros em grupo, os participantes podiam obter orientações individuais em
conversas com Camila Sposati e Amália Lima. Na foto, o músico, compositor, produtor
musical e professor ALL Souza.
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A atriz, instrutora de passarela e cantora Jacy Lima teve como focos de seu desenho o
esqueleto e suas dores no joelho. "Além do artesanal com a argila, tenho gostado bastante
da experiência com o corpo. Traz outras consciências, você vai conhecendo seu corpo,
percebendo que tem outras articulações, outras coisas para se mover. A arte sempre me
surpreende e salva minha vida de alguma forma", declarou.

24

"Aqui não tem microfone ou música, não há algo escrito para eu falar. Tenho que dialogar,
controlar minhas emoções, sentir meus batimentos cardíacos e deixar tudo fluir de acordo
com a minha respiração". O rapper PRKILLA faz seu desenho relacionado a reflexões e
percepções sobre o próprio corpo, exercício proposto por Camila Sposati.

25

RESIDÊNCIA BELOJARDIM / 2019—2021

CAMILA SPOSATI — CORPOS DE PHONOSOPHIA

Rodrigo Valença, Heligeison Feitosa, Marilia Azevedo, Thalyta Monteiro e Jurandex
formam o grupo das 10h. Na foto, o grupo divide experiências sobre o encontro do dia
23 de setembro.
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PRKILLA, ALL Souza, Soraya Feitoza, Maéve Oliveira e Déborah Monteiro –
o grupo das 11h.
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Maéve Oliveira, Déborah Monteiro e ALL Souza na Fábrica Mariola, sede dos encontros.

28

Rodrigo Valença, Heligeison Feitosa e Thalyta Monteiro pousam as palmas das mãos
aquecidas sobre os olhos abertos. O propósito da ação concebida por Amália Lima é
tranquilizar o olhar para o momento presente.
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Thalyta Monteiro conversa com Camila Sposati e Amália Lima. "É muito bom trabalhar
com o coletivo. Embora cada um estivesse fazendo sua produção individualmente, éramos
atravessados o tempo todo por questões que estavam sendo colocadas coletivamente".

30

ALL Souza e Angelik em atividade que propunha olhar nos olhos de um dos companheiros
de grupo. "Não tinha parado para analisar os sons do corpo, ouvir a respiração, a batida do
coração, os sons que saem da cabeça. Acredito que aprendi a ouvir mais o corpo, a olhar
mais para as pessoas, para uma marca que alguém tenha, para o jeito que uma pessoa
anda", declara ALL.
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Jacy Lima, em primeiro plano, e Soraya Feitoza. As participantes aquecem o pescoço em
atividade proposta por Amália Lima com a intenção de suscitar a noção de que parte inferior
e parte superior do corpo são integradas – o corpo é uma coisa só.

32

Os participantes mantêm um caderno de anotação das sensações transformadas em
textos, desenhos abstratos ou figurativos. Este material serviria de base para a criação dos
instrumentos de Corpos de Phonosophia.
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ALL Souza, PRKILLA, Maéve Oliveira e Angelik apoiam a mão sobre o peito em
prática que estabelece uma conexão com o ritmo cardíaco e demanda atenção ao
funcionamento do coração.

34

Gledson Lamartine e Jacy Lima em trabalho de conscientização do corpo no qual um tem
suas articulações manipuladas pelo outro. Nas palavras de Jacy, a experiência permitiu
modelar alguém como se fosse a própria argila. "A experiência que tive hoje foi a de modelar
um ao outro até chegar ao ponto de se entender".
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Elaine Lima é abraçada pelo grupo. "Esta experiência está mexendo com o meu corpo,
de verdade. A minha voz é algo que eu não queria perceber, pois as pessoas diziam que
ela é muito grossa. Isso é bom ou ruim? Ter essa voz que por si só parece autoritária já
me incomodou muito. Estou me encontrando com isso. A voz é minha, não tenho como
mudá-la, e ela tem que ser autoritária quando necessário".

36

Marilia Azevedo, Heligeison Feitosa e Thalyta Monteiro numa das dinâmicas do grupo.
Tocar o outro, deixar-se ser tocado, confiar ao outro a manipulação de seu corpo.
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"Sou uma pessoa ansiosa. Trabalhar com o corpo, com o aqui, com o agora, é muito difícil
para mim, que estou no futuro. Sou cantora, e cantar não é só com a voz, é com todo o
corpo. Para cantar preciso me perceber, perceber meu corpo, meu movimento, e perceber o
outro também", diz Maéve Oliveira, na foto acompanhada por PRKILLA.
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ALL Souza e Déborah Monteiro em encontro realizado no dia 30 de setembro.
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Ao centro, o ex-participante Adenilson Barros é tocado por seus colegas de grupo Soraya
Feitoza, Gledson Lamartine, Elaine Lima e Jacy Lima. Segundo Soraya "o corpo está vindo
em forma de descoberta, como 'corpo-descoberta' que vivencio comigo e com o outro. Tem
sido uma descoberta em termos de ouvir o corpo interno, dar mais tempo de atenção a ele".

40

O grupo das 11h, formado por ALL Souza, PRKILLA, Maéve Oliveira e Déborah Monteiro. As
práticas aconteciam sempre pela manhã e eram registradas em foto e vídeo por Jadiel Silva
e Heleno Florentino, respectivamente.
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Preparação do músico, arte-educador sonoplasta e professor Gledson Lamartine para os
primeiros encontros. "Aqui estou tendo a oportunidade de descobrir novos sons, uma forma
nova de unir a música a outras linguagens artísticas. Pensar uma música vinda do corpo,
projetar ideias com o barro… isso já faz na cabeça um turbilhão de novas ideias".
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Camila Sposati, Amália Lima e a curadora Cristiana Tejo acompanham o grupo das 9h.
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Os equipamentos eram montados de modo que as facilitadoras pudessem observar o corpo
todo dos participantes.
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O grupo das 9h – Jacy Lima, Soraya Feitoza, Gledson Lamartine e Elaine Lima – em
atividades que propunham a busca pela compreensão do corpo interno e do corpo externo
em suas dimensões, dores e prazeres.
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Gledson Lamartine, Elaine Lima e Soraya Feitosa intercalam as mãos em uma das
experiências sugeridas por Camila Sposati e Amália Lima.
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Após uma sequência de encontros dedicados à preparação corporal, os participantes
passaram a trabalhar com a argila na criação
de instrumentos-objetos e, simultaneamente,
a desenvolver exercícios sonoros. O primeiro deles exigia que dessem exemplos de sons
de memórias íntimas. Outro propunha que o
participante descrevesse o som de sua própria voz. O seguinte demandava a descrição
da voz de outra pessoa. Outra atividade solicitava a criação de um som social ou político,
aquele que seria idealmente emitido pelo instrumento de argila criado – qual seria o seu
propósito? E qual seria seu alcance? Por fim,
os participantes se atentaram aos sons da arquitetura, da cidade e do entorno.
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Gledson Lamartine em experimentação com a argila. O instrumento por ele criado,
chamado Vish, relaciona-se com a cabeça e o pescoço. Sua filha costuma levar as mãos à
cabeça e usar a interjeição "vixe" quando algo lhe causa espanto ou surpresa.
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PRKILLA molda o coração em argila que originaria seu instrumento Int(f)erno. "O coração
foi a parte do corpo que mais explorei. Eu o escolhi porque tem aquela parada de guardar
os sentimentos. Fiz um instrumento que reproduz um rugido. Como é um rugido forte, de
raiva e angústia, pedi que a mixagem tivesse um reverb, como se fosse uma sala vazia, para
representar o vazio".
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Além dos compromissos às terças e quintas-feiras, os participantes podiam acessar a
Fábrica Mariola aos sábados caso desejassem usar o espaço ou realizar encontros livres.
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Maéve Oliveira, Angelik, ALL Souza e Déborah Monteiro em atividade. As lonas delimitam o
espaço de trabalho de cada participante e são especialmente bem-vindas em tempos que
exigem distanciamento social. Também cada participante era responsável pela integridade
e higienização dos materiais recebidos no início do projeto.
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"Consegui atingir pontos do meu ser e ver coisas que não via a partir do barro. Olhava para
o barro e olhava para mim ao mesmo tempo. Meu som foi um grito de desespero, que não
aguenta mais, adstringente, forte. Acho que o grito mais forte que consegui dar até hoje",
compartilha o rapper, compositor e tocador de pife Jurandex.
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A artista visual, designer e produtora cultural Soraya Feitoza comenta que o trabalho com
o barro lhe inclinou a uma busca ancestral. "Pesquisei muito sobre o passado de minha
família através do barro. Descobri que minha bisavó fazia canecas, panelas e cumbucas de
barro. Consegui me identificar com algo que vinha antes de mim. A partir do toque no barro
foi que tudo veio à tona".
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A Vulva-política concebida por Soraya Feitoza. "Ver a vulva é um tabu", comenta. O
instrumento "reivindica que a mulher tenha um espaço no mundo de não julgamento, e seu
som tem a ver com tudo que venho pensando no ativismo enquanto mulher. Escutem-nos".
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Instrumentos-objetos criados pelos
participantes: O Senhor dos Sons (ALL
Souza), Laconchy (Angelik), O vazio
(Déborah Monteiro), Moinho (Elaine Lima),
Vish (Gledson Lamartine), Sisocarina
(Heligeison Feitosa), Rasgar (Jacy Lima),
Astrarteotide (Jurandex), Materni(ansie)dade (Maéve Oliveira), Barriga/Traqueia
(Marilia Azevedo), Int(f)erno (PRKILLA),
Defeito (Rodrigo Valença), Vulvapolítica (Soraya Feitoza) e Claviculário
(Thalyta Monteiro).

Da esquerda para a direita, Talytha Monteiro, Elaine Lima, Marilia Azevedo e Soraya Feitoza
– os grupos se misturam e geram novas trocas.
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As fotos e os sons dos instrumentos
criados pelos participantes estão
disponíveis em residenciabelojardim.
org/Instrumentos-e-notas-musicais.
Os depoimentos foram adaptados por
questões editoriais, mas mantêm seu teor
original. Depoimentos adicionais em vídeo
podem ser assistidos no canal de Camila
Sposati no Vimeo.
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Os instrumentos-objetos concebidos
em Corpos de Phonosophia figuram em desenhos de Camila Sposati e em intervenções
digitais de Rudá Cabral. Eles aparecem inseridos nos espaços escolhidos por cada grupo
para suas exposições e ativações imateriais.
A Fábrica Mariola, casa do projeto ao longo
de seus meses de desenvolvimento, também
abriga uma exposição virtual, cujo vídeo está
disponível em vimeo.com/camilasposati/corposdephonosophia.

58

59

RESIDÊNCIA BELOJARDIM / 2019—2021

CAMILA SPOSATI — CORPOS DE PHONOSOPHIA

Camila Sposati
Instrumentos na rua da periferia, 2022
guache e lápis sobre papel
21 x 30 cm

O grupo das 9h escolheu o bairro Cohab III, na periferia de Belo Jardim, dando aos
instrumentos uma função de conexão entre centro e periferia das cidades.
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Camila Sposati
Instrumentos na bica do Bitury, 2022
guache e lápis sobre papel
21 x 30 cm

A cachoeira do rio Bitury foi escolhida pelo grupo das 10h, desejante de que seus
instrumentos fossem ativados pela presença ou pelo fluxo da água.
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Camila Sposati
Instrumentos no Quilombo do Barro Branco, 2022
guache e lápis sobre papel
21 x 30 cm

O grupo das 11h elegeu o Quilombo do Barro Branco, local gregário, de resistência e
ancestralidade estabelecido há mais de um século no agreste pernambucano.
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Amália Lima (João Pessoa, 1972) iniciou seus
estudos no Ballet Studio José Enoch (João
Pessoa, 1984). Formou-se em balé clássico com Ismael Guiser (São Paulo, 1990)
e em dança contemporânea pela Escola Espaço Novo – Estudos do Movimento
e Artes, dirigida por Angel Vianna (Rio de
Janeiro, 1996). Desde 1999 integra a Lia
Rodrigues Cia. de Danças, no Rio de Janeiro, onde atua como bailarina, professora,
e assistente de direção e criação. Realizou
performances com o artista Tunga. Ministra
aulas e workshops no Brasil e no exterior.
Atuou como assistente de direção e criação do Núcleo 2, projeto da Escola Livre
de Dança da Maré. Sob a direção de Bia
Lessa, fez parte da equipe de assistência
nos espetáculos Grande Sertão: Veredas e
PI – Panorâmica insana, atuou como coreógrafa no filme Travessia e como diretora de
movimento na peça Macunaíma. Assinou
a direção corporal e a coreografia da peça
Suelenaraian, dirigida por Debora Lamm,
pela qual ganhou o Prêmio CBTIJ de melhor
preparação corporal. Em 2020, foi preparadora corporal e assistente de direção do
espetáculo Nororoca da Carte Blanche –
Companhia Nacional Norueguesa de Dança
Contemporânea, e responsável pela direção de movimento de Na boca do vulcão,
dirigida por Luiz Felipe Reis.
Camila Sposati (São Paulo, 1972) é artista plástica, mestre em artes visuais pela
Goldsmiths College (Londres) e doutoranda
em filosofia pela Academia de Artes Visuais
de Viena. Desde 2015 desenvolve Phonosophia, série de instrumentos musicais em
cerâmica que propõe intersecções entre
música, dança e artes visuais. Apresentou
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Teatro Anatômico da Terra, na 3ª Bienal da
Bahia (2014), e Teatro Parque Arqueológico, na exposição Lugar comum (2020), no
Parque Ibirapuera, em São Paulo. Suas
obras foram exibidas em diversos espaços
e eventos culturais, entre eles: BAK – basis
voor actuele kunst (Utrecht, 2017); Instituto Tomie Ohtake (São Paulo, 2013 e 2017);
10ª Bienal do Mercosul (Porto Alegre, 2015);
Centro Cultural Banco do Brasil (Rio de Janeiro, 2015); Eleven Rivington Gallery (Nova
York, 2013); HICA – The Highland Institute for Contemporary Art (Inverness, 2012);
Centro Cultural Montehermoso Kulturunea
(Vitoria-Gasteiz, 2012); Musée de la Chasse et de la Nature (Paris, 2012); Tabakalera
– International Centre for Contemporary
Culture (San Sebastián, 2020) e Kunsthalle Wien Museumsquartier (Viena, 2020).
É representada pela Georg Kargl Fine
Arts, em Viena.
Cristiana Tejo (Recife, 1976) é curadora independente e doutora em sociologia pela
Universidade Federal de Pernambuco. É
cofundadora do projeto e espaço NowHere, em Lisboa, e pesquisadora do Instituto
de História da Arte da Universidade Nova
de Lisboa. Foi coordenadora-geral de
programas públicos e curadora de artes
do Instituto de Cultura da Fundação Joaquim Nabuco, diretora do Museu de Arte
Moderna Aloísio Magalhães, e curadora
da sala especial de Paulo Bruscky na 10ª
Bienal de Havana. Vive e trabalha entre
Lisboa e Recife.
David Biriguy (Belo Jardim, 1995) é poeta,
compositor, cineasta e produtor cultural.
Autor dos livros de poesia Útero de retratos mundanos, Poemas sem cabrestos,
Correspondências ao acaso e Submarino.
Como músico, lançou os EPs Desencontrários e Escombros, este com a banda
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Virgulados, da qual é membro e fundador.
Assina a direção dos curtas Pelos galhos
da Jurema, Ventre morto, Oxum e Fade out.
Atuou como produtor nos projetos Jardins
da Literatura, Tabacaria do Mago Apresenta, Poesia Sonora, Residência Belojardim
e Era uma Vez Brasil.
Érico Thebaldo (São Paulo, 1973) é produtor musical, compositor, DJ e músico que
circula pelos universos da música eletrônica, teatro, hip-hop e cinema. Assinou a
trilha sonora dos filmes Natimorto (2009)
e Sueño Florianópolis (2018). Em parceria com Beto Villares, produziu e compôs
para as séries Antônia (2006-2007), Treze
dias longe do sol (2017-2018), Bandidos na
TV (2018), Irmãos Freitas (2019) e para os
filmes Bingo: o rei das manhãs (2017) e Malasartes (2017). Compôs para o Teatro da
Vertigem as trilhas dos espetáculos Bom
Retiro 958 metros (2012), A última palavra
(2014), O filho (2015) e Enquanto ela dormia
(2018-2019). Tem participação em projetos
de música eletrônica como Telepathique,
Embolex, Aldo, The Band e Eat Beat Repeat. Criou, em 2016, o DJ set para a Parada
dos Atletas da cerimônia de abertura dos
Jogos Olímpicos do Rio. Suas produções
musicais incluem “Telegrama”, do cantor
Zeca Baleiro, e o álbum Antigamente quilombos, hoje periferia, do grupo de rap
paulistano Z’áfrica Brasil, além de remixes
para Otto, Luisa Maita, Stela Campos e Tiê.
Heleno Florentino (Belo Jardim, 1998) é
estudante de cinema e audiovisual na Universidade Federal da Paraíba. Produziu seis
curtas-metragens, três deles vencedores
do Concurso de Curta-Metragem Cleto
Mergulhão, promovido pelo Cine Jardim
– Festival Latino-Americano de Cinema
de Belo Jardim (2018 e 2019). Em 2020, foi
um dos artistas selecionados para o Fes-

tival Arte como Respiro, do Itaú Cultural.
Ministrou oficina de videopoema no projeto Jardins da Literatura e de produção de
curta-metragem no Festival DiverCidade,
ambas realizadas em Belo Jardim em 2018.
Jadiel Silva (Caruaru, 1989) é fotógrafo. Deu
início ao seu trabalho autoral em 2013, e
desde então registra suas impressões acerca da vida, dos lugares, da cultura local e
das pessoas com quem esteve.
Kiki Mazzucchelli (São Paulo, 1972) é curadora independente. Sua pesquisa é voltada à
ampliação e ao aprofundamento das narrativas historiográficas, com ênfase na obra de
artistas modernos e contemporâneos cuja
produção não é contemplada pelo cânone
ocidental. Entre seus projetos recentes encontram-se The Women’s Century (Cecilia
Brunson Projects, Londres, 2021), Eleonore
Koch: The Essential Painter (Mendes Wood
DM, Nova York, e Stuart Shave Modern Art,
Londres, 2020-2021); Flávio de Carvalho:
o antropófago ideal (S2 Gallery, Londres,
e Almeida e Dale, São Paulo, 2019); Ivens
Machado: o cru do mundo (Pivô, São Paulo,
2016) e a edição de 2016 da bienal SITE
Santa Fe (EUA). É autora e editora de inúmeras publicações com foco em artistas
da América Latina. Recentemente organizou as monografias de Tonico Lemos Auad
(Koenig, 2018) e Marcelo Cidade (Cobogó,
2016). Desde 2017 dirige o espaço independente Kupfer, em Londres, cujo foco é
mostrar obras de artistas sub-representados no Reino Unido.
Rudá Cabral (Brasília, 1983) é artista e cineasta. Lida com o audiovisual expandido
e modela filmes, jogos e hipertextos documentais que tratam do registro e da
virtualidade do real.
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ALL Souza (Belo Jardim, 1988) é músico,
compositor, produtor musical, arranjador
e professor de música, licenciando em música popular brasileira com habilitação em
bateria e percussão pelo Instituto Federal
de Pernambuco – Campus Belo Jardim. Iniciou sua carreira em 1996 e, desde então,
acompanha artistas da região em shows
e gravações de CDs e DVDs. Idealizador
dos projetos Visita Musical, que promove
diálogos interculturais entre músicos e artistas de diversas regiões e nacionalidades,
e Cultura Musical de Transmissão Oral, que
recebeu o Prêmio Ariano Suassuna de Cultura Popular e o Prêmio Culturas Populares
– Edição Leandro Gomes de Barro. Ministra aulas, oficinas, palestras e workshops e
realiza shows em Caruaru. Integra a equipe da Casa de Saberes Cego Aderaldo e
o conjunto Um Pife e um Pandeiro.
Angelik (Belo Jardim, 1993) faz parte da Sociedade de Cultura Musical liderada pela
maestrina Conceição Lima, filha do ex-maestro Ulisses Lima. Cursa licenciatura
em música e produz letreiros, quadros,
vasos e peças em couro. Também cria instrumentos musicais a partir de materiais
recicláveis. Quando se trata de arte, sempre está disposta a conhecer de tudo, e
viu em Corpos de Phonosophia uma nova
oportunidade para aprender a lidar com a
argila como matéria-prima.
Déborah Monteiro (Belo Jardim, 2002) é
estudante de psicologia e designer. É a
idealizadora da @dehhcolmeia, onde vende
suas peças artesanais.
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Elaine Lima (Belo Jardim, 1986) é mulher
preta e quilombola, ativista de algumas causas, dentre elas o direito ao bem viver de
seu povo e território. Comunicadora social,
artesã e feminista, participa de jornadas literárias nas unidades do Sesc desde 2015.
É mediadora na Galeria de Artes do Sesc
Ler Belo Jardim.
Gledson Lamartine (Belo Jardim, 1991) é um
jovem músico. Aos quinze anos se iniciou
musicalmente na Sociedade de Cultura
Musical. Como trompetista, participou de
diversos projetos locais e integra, desde
2009, o grupo Virgulados. É licenciado em
música pelo Centro Universitário Claretiano
de Maceió. Atua como professor e arte-educador em projetos voltados à musicalização
infantil e a outras linguagens artísticas, produtor de eventos e sonoplasta.
Heligeison Feitosa (Belo Jardim, 1992) é um
jovem músico do agreste pernambucano.
Sua iniciação musical se deu cedo, com
o incentivo de familiares musicistas. Aos
treze anos integrou a Filarmônica São Sebastião de Belo Jardim, onde recebeu suas
primeiras lições para o estudo de bateria
e percussão. Em 2012 ingressou no curso
de licenciatura em música com habilitação
em práticas interpretativas da música popular – bateria e percussão, no Instituto
Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Pernambuco.
Jacy Lima (Belo Jardim, 1997) cursa licenciatura em música – canto popular no Instituto
Federal de Pernambuco. É atriz e gestora de
social media, área na qual desenvolveu um
curso de empreendedorismo digital. Como
cantora, ativa-se no duo com o músico e
compositor Mirael Lima. Dirigiu e atuou no
monólogo Esse chover. Trabalha com assistência de produção de projetos de moda
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e eventos de cunho artístico, é instrutora
de passarela, etiqueta e oratória.
Jurandex (Belo Jardim, 1997) é rapper e compositor. Iniciou sua carreira em 2015, com a
música "Alvo oculto". Em 2017 lançou Lado
negro, seu primeiro EP, com referências ao
documentário Miró: preto, pobre, poeta e
periférico, que narra a vida e a obra de Miró
da Muribeca. No ano de 2018 gravou os videoclipes das canções “Jurandex mata”,
“Um recado de paz” e “Zoin do meu amor”.
O rapper se apresentou no #noar2018, em
Belo Jardim, e no evento Tabacaria do Mago
Apresenta. Participou de apresentações
do rapper PRKILLA e do artista Pierre Tenório, integrou o elenco da faixa-cordel
“Marginal 6”, exibida no Canal RAP BOX
(São Paulo), e fez shows nas cidades de
Caruaru, Arcoverde, Santa Cruz e Recife.
Maéve Oliveira (Jaboatão dos Guararapes,
1994) é cantora, flautista e compositora.
Em 2012 ingressou no curso de licenciatura
em música com habilitação em flauta transversal do Instituto Federal de Pernambuco
– Campus Belo Jardim. Naquele mesmo
ano, cantou na banda Arteroots. Deu início
à sua carreira solo em 2013, apresentando um repertório com o melhor da MPB em
estilo próprio. Realizou shows e apresentações em Belo Jardim, Caruaru e Recife,
em eventos como Dia do Desafio, Jardim
Cultural, Ciclo de Câmara do Sesc Ler Belo
Jardim, Nós pós, Coquetel Molotov 2017
(com o cantor e compositor Pierre Tenório),
Abril Cultural, Sonora – Ciclo Internacional
de Compositoras, Sonoridades no Fábrica,
DiverCidade, Jardins da Literatura e Festival Mojubá, entre outros.
Marilia Azevedo (Garanhuns, 1989) é atriz,
encenadora, bailarina, arte-educadora e
produtora na área das artes cênicas, licen-

ciada em letras pela Universidade Federal
Rural de Pernambuco e especialista em
ensino da arte pela UniBF. Natural de Garanhuns, participou de espetáculos e ações
de teatro e dança como atriz e produtora em
sua cidade natal, Caruaru e Recife. Há seis
anos é arte-educadora responsável pelos
cursos livres de teatro e produtora-curadora das ações de artes cênicas no Sesc
Ler Belo Jardim. Desde 2017 é bailarina e
produtora no Interior Coletivo, em ações e
espetáculos voltados ao desenvolvimento
da dança popular e contemporânea. É ativa
também no Coletivo Grão de Teatro e no Coletivo Poeira de ações formativas voltadas
ao teatro de rua e em espaços alternativos.
PRKILLA (Belo Jardim, 1995) é rapper. Iniciou sua carreira musical em 2012, quando
gravou sua primeira faixa. Trabalha de
forma independente em seu home studio,
o Naz'Intoca Records, onde produz e incentiva jovens artistas da região. PRK chama a
atenção para o rap do agreste pernambucano e foi destaque em veículos de imprensa
como o Jornal do Comércio, o Diário de
Pernambuco e o canal Rap Genius. É fundador da Batalha do Plaza e entusiasta de
intervenções artísticas urbanas, skate e
moda. Esteve em palcos de grandes eventos como Coquetel Molotov, Garage Sound
Fest e Abril Pro Rock.
Rodrigo Valença (Belo Jardim, 1989) cursa
design pela Universidade Federal de Pernambuco. É DJ no duo ERRES e integra o
grupo cultural Boi da gente. Participou do
Comunidade Jovem e em 2020 foi convidado a participar da produção do Festival
Tabacaria do Mago Apresenta, realizado
com o incentivo da Fundarte.
Soraya Feitoza (Belo Jardim, 1994) é mulher negra, designer autodidata e artista
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visual. Desde 2015 atua na criação de
identidades visuais para projetos, festivais, formações, coletivos, bandas e grupos
culturais. O manifesto surrealista e sua
abordagem das expressões do inconsciente embasam a obra de Soraya em técnicas
e linguagens atuais. A vídeo-exposição ansiedade&depressão está disponível em seu
canal no YouTube.

Antonio Araújo (Uberaba, 1966) é diretor artístico do Teatro da Vertigem e professor
no Departamento de Artes Cênicas e no
Programa de Pós-Graduação da Escola
de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Encenou os seguintes
espetáculos: O paraíso perdido (1992); O
livro de Jó (1995); Apocalipse 1,11 (2000);
BR-3 (2006); História de amor: últimos capítulos (2007); Dido e Enéas (ópera, 2008);
Bom Retiro 958 Metros (2012), Orfeu e Eurídice (ópera, 2012), Dire ce qu’on ne pense
pas dans des langues qu’on ne parle pas
(2014); Patronato 999 metros (2015), entre
outros. Ganhador da Medalha de Ouro de
Melhor Espetáculo pela peça BR-3 na Quadrienal de Praga (2011). Foi cocurador do
Próximo Ato – Encontro Internacional de
Teatro Contemporâneo, do Rumos Teatro
e do Encontro Mundial de Artes Cênicas.
É cocriador e diretor artístico da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo.

Thalyta Monteiro (Belo Jardim, 1995) é artista visual independente e produtora cultural,
técnica em artes visuais pelo Instituto Federal de Pernambuco – Campus Olinda
(2018). Vive e trabalha em Belo Jardim, sua
cidade natal, na casa-ateliê Casa Pássaro. Participou de mostras coletivas como À
beira (Recife, 2017), Cores da terra (Caruaru, 2019), #CulturaEmRedeSescPE (online,
2021) e UNICO – Salão Universitário de Arte
Contemporânea (Recife, 2020). É pesquisadora no projeto Juntas: Possibilidades
nas Artes Integradas de Mulheres Artistas
(LAB-PE, 2021). Explora formas orgânicas
abstratas e figurativas em linguagens como
pintura, escultura em argila, linoleogravura, colagem manual e fotografia.

Fabiana Dultra Britto (Três Lagoas, 1963)
é professora titular da Escola de Dança e
pró-reitora de Extensão Universitária da
Universidade Federal da Bahia. Graduada
em licenciatura em dança pela Universidade Federal da Bahia (1987), mestre em artes
pela Universidade de São Paulo (1993),
doutora em comunicação e semiótica pela
Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (2002) e pós-doutora em arte pública. Foi coordenadora do Programa de
Pós-Graduação em Dança da Universidade Federal da Bahia e lidera o grupo de
pesquisa Laboratório Coadaptativo LabZat. Integra o Laboratório Urbano (PPGAU/
UFBA), coordenando a linha de pesquisa
“Estética, corpo e cidade”. É coordena-

78

dora geral da Plataforma Corpocidade.
Atua na área de artes/dança com ênfase em teoria, história e crítica. Dedica-se
à pesquisa acadêmica em dança (memória, registro, documentação e catalogação
de dança) e dos temas relacionados a processos coevolutivos entre corpo, dança e
contexto (coplasticidade e corpografia) e
experiências interdisciplinares de composição artística.
Kaciano Gadelha (Fortaleza, 1980 – Rio
Grande, 2021) foi um sociólogo, pesquisador e curador em arte contemporânea.
Suas áreas de pesquisa abordam as relações entre raça, gênero e sexualidade, arte
contemporânea, estudos decoloniais, estudos da performance e teorias queer/cuir.
Doutor em sociologia pela Freie Universität Berlin (2014) com estágio pós-doutoral
no Programa de Pós-Graduação em Artes
da Universidade Federal do Ceará (20152018). Foi professor adjunto de sociologia
na Universidade Federal do Rio Grande
(FURG) e coordenador de seu Núcleo de
Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Integrou a equipe curatorial das exposições
What Is Queer Today Is Not Queer Tomorrow (Neue Gesellschaft für Bildende Kunst,
Berlim, 2014); Exposição/Fórum Arte Descolonial (Fortaleza, 2017) e Mapas de um
mundo ausente (Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018).
Participou do Transmediale – Festival for
Art and Digital Culture (Berlim, 2014). Foi
doutorando visitante no Institute of Latin
American Studies da Columbia University
(Nova York, 2012) e pesquisador no Programa Universitario de Estudios de Género da
Universidad Nacional Autónoma de México (Cidade do México, 2011).
Leda Maria Martins (Rio de Janeiro, 1955)
é poeta, ensaísta e dramaturga. Doutora
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em estudos literários pela Universidade
Federal de Minas Gerais – UFMG (1991),
tem mestrado em artes pela Indiana University (1981). É pós-doutora em estudos
da performance pela New York University
(1999-2000 e 2009), e em rito e performance pela Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (1999). Foi professora
visitante do Departament of Performance
Studies da New York University (2009-2010)
e docente dos cursos de letras e artes cênicas da UFMG (1993-2018). Foi diretora
de ação cultural da UFMG de 2014 a 2018.
Autora de ensaios e capítulos de livros,
muitos deles publicados no exterior, ela
possui relevante produção nos campos do
teatro e da performance. Na lista de títulos publicados estão A cena em sombras
(Perspectiva, 1995) e Afrografias da memória (Perspectiva, 1997).

O Instituto Conceição Moura é uma organização privada sem fins lucrativos concebida
e mantida pelo Grupo Moura, com atuação autônoma na promoção de transformação social
por meio do desenvolvimento de habilidades de crianças e jovens. Anualmente, trinta mil
pessoas são beneficiadas pelos projetos e ações do Instituto, cujo nome é uma homenagem
à empreendedora e cofundadora do Grupo Moura, Conceição Moura. Os projetos concebidos
pelo Instituto favorecem o desenvolvimento de crianças e jovens da cidade de Belo Jardim,
apoiando-os na superação dos desafios da vida pessoal e na construção de uma comunidade
mais cidadã, sustentável, crítica e engajada na busca por soluções.

Thiago de Paula Souza (Taboão da Serra,
1985) é curador e educador, licenciado
em ciências sociais pela Universidade
Estadual Paulista. É doutorando do Programa de Prática Artística da Academia
de Artes e Design da Universidade de Gotemburgo, Suécia, e faz parte da equipe
de conselheiros curatoriais do 58th Carnegie International, em Pittsburgh, EUA.
Participou do programa Propositions for
Non-Fascist-Living (Proposições para uma
vida não fascista, 2017-2020), organizado pela BAK – basis voor actuele kunst,
em Utrecht, Países Baixos, onde também
fez a curadoria de Tony Cokes: To live as
equals (2020). Integrou a equipe curatorial da 10ª Bienal de Berlim, intitulada We
Don’t Need Another Hero (Não precisamos
de outro herói). Foi cocurador, com Diane
Lima e Beatriz Lemos, da exposição O rio
é uma serpente, 3ª edição da FRESTAS
– Trienal de Artes, promovida pelo Sesc
Sorocaba (2020-2021).
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Camila Sposati agradece a Denise Milfont,
Amália Lima e Deborah Moreira, a Mariana
Moura por apoiar uma iniciativa dessa
escala e complexidade, e às queridas
curadoras que confiaram no processo
desse trabalho. Lastima a perda precoce
de Kaciano Gadelha e Letieres Leite, que
fizeram parte do diálogo desse projeto.
As curadoras agradecem a todas as
pessoas que tornaram possível a terceira
edição da Residência Belojardim: Mariana
Moura, as equipes da Automatica Produção
Contemporânea e do Instituto Conceição
Moura, Amália Lima, David Biriguy, Jadiel
Silva, Heleno Florentino, Rudá Cabral,
Carolina Aboarrage, Rita Vênus, ALL
Souza, Angelik, Déborah Monteiro, Elaine
Lima, Gledson Lamartine, Heligeison
Feitosa, Jacy Lima, Jurandex, Maéve
Oliveira, Marilia Azevedo, PRKILLA,
Rodrigo Valença, Soraya Feitoza, Thalyta
Monteiro. Agradecem ainda a interlocução
com Antonio Araújo, Fabiana Dultra Britto,
Leda Maria Martins e Thiago de Paula
Souza. Ressaltam a conversa com Kaciano
Gadelha, cuja morte precoce é uma enorme
perda para o campo cultural brasileiro.
Agradecem em especial à parceria singular
com a artista Camila Sposati.
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