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RESUMO 
Durante os meses de Novembro e Dezembro de 2016, através do projeto Não Sou 
daqui e Nem sou de lá - gestão, curadoria e residência artística em rede, via Galeria 
Península e Rede Nacional Funarte 12 Edição, participei de duas residências 
artísticas que culminaram em uma exposição chamada TRANCE no espaço 
SARACURA/RJ. Uma na ecovila de Terra Una/MG. Outra no Museu Bispo do 
Rosário de Arte Contemporânea/RJ. Nestas residências desenvolvi trabalhos de 
performance, fotografia, vídeo e bordado. Entre eles o que falarei neste artigo, a 
performance Psicografando Tunga, realizada em Terra Una. Relacionando  a praxis 
dos métodos de construção do  trabalho de performance e as teorias  do corpo 
utópico, de Michel Foucault, corpomidia de Christine Greiner & Helena Katz e corpo 
em Meuleau Ponty. 
 
PALAVRAS CHAVE 
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ABSTRACT 
During the months of November and December 2016, through the project Não Sou 
daqui and Nem sou de lá - management, curatorship and artistic residency in 
network, via Galeria Península and Rede Nacional Funarte 12 Edition, I participated 
in two artistic residencies that culminated in a Exhibition called TRANCE in space 
SARACURA / RJ. One in the ecovillage of Terra Una / MG. Another in the Bispo do 
Rosário Museum of Contemporary Art / RJ. In these residences I developed works of 
performance, photography, video and embroidery. Among them I will speak in the 
article specifically the Psychographic Tunga performance performed in Terra Una. 
Relating the praxis of the methods of construction of the performance work and the 
theories of the utopian body, of Michel Foucault, corpomidia of Christine Greiner & 
Helena Katz and body in Meuleau Ponty. 
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Ao infiltrar-me neste tema, que é a residência artística como metodologia de 

pesquisa acadêmica em poéticas visuais, o ponto de partida no meu trabalho 

é corpo e algumas discussões contemporâneas acerca da idéia de corpo e 

corporeidade. Na trajetória para a construção da performance Psicografando 

Tunga, trabalho que realizei na ecovila de Terra Una no interior de Minas 

Geriais é importante dizer que o ponto de partida é o lugar das práticas 

artísticas visuais  em que o corpo também é  objeto/coisa na arte.  

Para mim é uma percepção que adentra a pele, que acontece no entremeio 

das células internas, das cavidades congnitivas e sensoriais, nas entranhas e 

o fora, o ambiente, num fluxo constante dessas relações ativas entre o dentro 

e o fora, até chegar no mundo em forma de imagem. A performance no meu 

trabalho tem esse pontapé inicial, que é no corpo, que parte de uma série de 

estímulos sensoriais e de uma relação profunda com o ambiente.   

Nos estudos contemporâneos do corpo fala-se mais em corporeidade do que 

propriamente corpo. A corporeidade parte de uma série de estudos que 

rompem as fronteiras da noção de corpo enquanto receptáculo armazenador, 

como diz Christine Greiner,  

seria uma rede de anticorpos para romper com a noção de 
corpo monolítico, de corpo como produto pronto, mas que 
entende o corpo como processo; uma tentativa evidente de 
estudar “diferentes estados‟ de um corpo vivo, em ação no 
mundo. (GREINER, KATZ, 2005 pg.22) 

Merleau-Ponty (1908-1961), foi um dos primeiros filósofos ocidentais a 

disseminar amplamente a idéia de estrutura física e vivida ao mesmo tempo, 

a partir do pensamento fenomenológico de Edmund Husserl (1859- 1938). 

Isso significou um reconhecimento importante do fluxo de informação entre o 

o interior e o exterior, biológicas e fenomenológicas, compreendendo que não 

se tratavam de aspectos opostos, percebendo que para compreender este 

fluxo era necessário um estudo detalhado da corporeidade do conhecimento, 

da cognição e da experiência vivida. 

Um corpo humano está aí quando, entre vidente e visível, 
entre tocante e tocado, entre um olho e outro, entre a mão e 
a mão se produz uma espécie de recruzamento, quando se 
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acende a faísca do sensível, quando se inflama o que 
cessará de queimar, até que um acidente do corpo desfaça o 
que nenhum acidente teria bastante para fazer… (PONTY, 
2004, pg.21) 

Foucault no Corpo Utópico começa falando que o corpo é o contrário da 

utopia, pois a utopia seria o lugar de libertação da grade que é preciso olhar, 

falar diariamente: 

Meu corpo é lugar sem recurso ao qual estou condenado. 
Penso, afinal, que é contra ele e como que para apagá-lo que 
fizemos nascer todas as utopias. (FOUCAULT, 2013 pg.08) 

Porém ao desdobrar-se Foucault se dá conta que a utopia é e esta no próprio 

corpo dizendo que: 

O corpo humano é o ator principal de todas as utopias. Então 
o corpo  na sua materialidade, na sua carne, seria o produto 
de seus próprios fantasmas. Afinal, o corpo do dançarino não 
é justamente um corpo dilatado segundo um espaço que lhe 
é ao mesmo tempo interior ou exterior? O corpo é ponto zero 
do mundo, lá onde os caminhos e os espaços se cruzam, o 
corpo está em parte alguma: ele está no coração do mundo, 
este pequeno fulcro utópico, a partir do qual eu sonho, falo, 
avanço, poder indefinido das utopias que imagino. Meu corpo 
é como a Cidade do Sol, não tem lugar, mas é dele que 
saem e se irradiam todos os lugares possíveis, reais ou 
utópicos. ( FOUCAULT, 2013, pg.12) 

A residência artística tem esta característica, do deslocar-se, do mover-se em 

busca de algo novo para criação e da reflexão a partir de um outro ponto de 

vista. O ambiente que desestabiliza o corpo por si para imersão no 

desconhecido. É quase uma metáfora para o processo criativo, no qual temos 

um impulso, mas não sabemos exatamente como é o seu processo;  

tampouco seu resultado final. Mesmo que se entenda o resultado como 

desdobramento ou o próprio processo.  

 A metáfora do nome do projeto que me levou a fazer estas duas residências 

artísticas, “Não sou Daqui e Nem sou de lá: gestão, curadoria e residência 

artística em rede” conduziram-me a uma relação com o meu entendimento de 

corporeidade e do meu entendimento do lugar da performance no meu corpo, 

bem como a residência artística como parte deste território do entre. O não 

estar nem aqui e nem lá, mas no trânsito. O corpo se dilui nas fronteiras, nos 
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contornos borrados, imigrante de si, em auto-descoberta. O Corpo é análogo 

a própria residência, esse espaço de descoberta do ambiente e da produção. 

Um corpo estrangeiro, navegando em águas estrangeiras. Um corpo 

metáfora. 

A teoria do corpomídia de Christine Greiner e Helena Katz traz uma 

discussão em torno da noção  de corporeidade e uma mudança nos 

paradigmas dos estudos do corpo cujo foco cognitivo estaria sempre na 

fissura, nas fendas, no entremeio, dos trânsito, das estruturas organizadas de 

um todo monolítico.  O corpomídia é uma teoria também em trânsito  que se 

baseia nesses fluxos onde a informação está sempre em movimento e em 

negociação entreo dentro e o fora, o corpo tambem é mídia. O corpo é um 

sistema e não um instrumento de trabalho. É espaço  de metáfora e produção 

de sentido simbólico.   

O corpomídia parte de questões epistemológicas  

O que singulariza os estudos do corpo como matriz da 
comunicação e da cognição e a dança como uma 
especialização que trabalho basicamente com o movimento 
metafórico? O pensamento metafórico se organiza a partir de 
sucessivas e incessantes representações do real e desloca a 
ação cotidiana para os domínios do simbólico. (GREINER, 
KATZ, 2005, pg.125) 

Neste sentido o que interessa a mim no conceito de corpomídia  é  como ele 

se relaciona a performance arte da mesma forma que na dança  e de  como o 

corpo produz sentido a partir do desconhecido e se desloca metaforicamente 

para a produção de ações e imagens simbólicas dentro de um processo de 

criação em residência artística. 

Ainda para Katz e Greiner 

 O conceito metafórico representa um modo de estruturar 
parcialmente uma experiência em termos de outra. A 
pergunta é: o que faz parte do domínio da experiência? As 
experiências são frutos de nossos corpos (aparato motor e 
perceptual, capacidades mentais, fluxo emocional, etc), de 
nossas interações  com nosso ambiente através de ações de 
se mover, manipular objetos, comer, e de nossas interações 
com outras pessoas dentro da nossa cultura (em termos 
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sociais, políticos, econômicos e religiosos) e fora dela. Nesta 
perspectiva, o ato de dançar, em termos gerais, é o de 
estabelecer relações testadas pelo corpo em uma situação, 
em termos de outra, produzindo neste sentido, novas 
possibilidades de movimento e conceituação. (GREINER, 
KATZ, 2005, pg 44) 

Esta teoria intersecciona o conceito de performance, que também transforma 

em ação, uma ação em termos de outra, refazendo comportamentos 

cotidianos reais.   

E para além do conceito de performance, me interessa entender a metáfora 

como produtora de sentido do corpo para a performance assim como a 

residência artística para a criação. 

 E ainda sobre as relações com o lugar: 

o onde nunca é passivo. Já há alguns anos o “onde” deixou 
de ser apenas o lugar em que o artista se apresenta, 
transformando-se em parceiro ativo dos produtos cênicos. Ao 
invés de lugar, o onde tornou-se uma espécie de ambiente 
contextual. (GREINER, KATZ, pg 130) 

Esta relação com o ambiente e o deixar-se afetar e entrelaçar por ele foram 

fundamentais para o processo criativo e também com que algumas 

inspirações do projeto fossem deixadas de lado e outros fossem 

considerados, creio que como a maior parte das residências, no viés de 

entendê-la como fluxo, como corporeidade.  

Durante o último mês passei por uma intensa experiência de residência 

artística. A primeira, realizada em Terra Una, uma ecovila localizada na Serra 

da Mantiqueira, em Minas Gerais, me colocou conceitual, espiritual e 

literalmente nua entre o barro dourado, vagalumes e quedas d`àgua. A 

segunda, no Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea, antiga colônia 

Nossa Senhora dos Remédios e atual Juliano Moreira, no sertão carioca em 

Jacarépagua, transformou meu afeto e minha postura diante da vida. 

Dois lugares e contextos a priori dessemelhantes mas absolutamente 

entrelaçados, como se numa trança, a partir do convívio com pessoas locais, 

suas histórias e pluralidades singulares. De um lado, a utopia - um lugar 
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isolado, uma pequena ecovila familiar, com suas regras de convívio 

baseadas na preservação e na sustentabilidade. Um modo alternativo de vida 

em tempos de capitalismo franco-atirador. Do outro, os usuários-

frequentadores do pólo experimental e do ateliê Gaia do Museu Bispo - os 

antigos e novos da Colônia, com corpo e alma translúcidas, sedentos por 

trocas, cheios de amor e dolor. Uma heterotopia, onde a busca do eu e da 

propriocepção permeiam as práticas daqueles artistas que ali estão. A 

história riscada na pele e num corpo social ainda sequelado pelos antigos 

manicômios. 

 Neste artigo falarei apenas da experiência em Terra Una através da 

performance duracional Psicografando Tunga, uma vivência de dez dias, em 

que fui construindo um metro de trança por dia, resultando em dez longos 

metros de comprimento ao final do período. A cada dia e a cada metro uma 

saída pela ecovila e uma conversa com a paisagem e com quem e o quê eu 

encontrava - animais, árvores, plantas, crianças, moradores, visitantes. A 

trança era o (meu) motivo de conversa, de convívio e diálogo com o mundo. 

A relação corpo-objeto-paisagem, a tríade-trança, como dispositivo 

operacional de criação. A trança enquanto entrelaçamento de percepção do 

convívio social - eu, tu, nós - em artista, corpo e objeto. A trança enquanto 

política do corpo.  A trança como identidade e resistência. 

Mas porquê Tunga? Qual seria a relação dele com este trabalho além da 

evidência da trança? 

Tunga me apareceu em sonho, meses antes da minha viajem para a 

residência. Daqueles sonhos reais que a gente desperta e não indentifica a 

fronteira do que está dentro ou fora do sonho. Neste sonho, Antônio José de 

Barros Carvalho e Mello Mourão ou Tunga, me pedira para fazer uma 

performance com a maior trança que ele não fez em ação.  Ao acordar 

perplexa  esta frase ecoava em mim. E mesmo achando uma idéia plausível, 

a considerava de complexa execução.  Todavia, com o passar dos dias, 

acabei me propondo a experimentar esta vivência, afinal Tunga era esse 
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artista livre, que tanto me fascinava com uma percepção autêntica sobre suas 

performances.  

 Nesta primeira etapa durante o processo do trabalho „Psicografando Tunga‟ 

eu havia chegado em Terra Una com o projeto de execução desta trança-

performance bem esboçado, e que ainda assim, para mim seria um duplo 

desafio.    Objeto que também seria o meu motivo de conversa e intersecção, 

norteada pelas teorias de corpomídia e corporeidade. 

No primeiro contato com as fibras do cabelo senti que precisava experimentar 

um pouco este material sem estar trançado. O que me levou a ir logo para 

rua e experimentar imagens com o Eduardo Saorin, que registrou todo o 

processo e me ajudou com os disparos da câmera. Ao sair nos deparamos 

com um buraco. Cavado na terra, com escavadeira e alguma espátula muito 

especial. O buraco-caverna cavado por mão de obra humana fica na estrada 

que liga a Colméia ao resto da ecovila. Havia um buraco em frente Colméia, 

num tom terra, vermelho, mas tão vermelho que era roxo. Laranja-rosa. Um 

buraco vinho, meio rosé ocre. Terra, caramelo, de uma sutilidade e contraste 

de paleta luminescente. Meu corpo foi tomado pela complexa paleta de cores 

e fui abduzida pelo buraco. Primeiro com apenas dois chumaços de cabelo. E 

assim fui pegando mais e mais e quando vi haviam pelo menos uns quatro 

metros de cabelo solto. Ali experimentamos um parto  de cabelos. Foi quando 

sentimos que haveria essa potência imagética surpreendente logo de cara, 

na porta da casa do Nadan Guerra (artista-gestor do Terra Una). Nisso 

realizamos a primeira saída em busca de imagens com cabelos soltos.  
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 A construção do objeto-performance se transformou num jogo extra-

cognitivo. Desde descobertas do material, textura, manipulação e soluções 

técnicas. O material vinha separado por metro, o que além do desafio da 

relação corpo/objeto/paisagem e sua simbiose, existia o desafio primeiro de 

solucionar este objeto para que ele fosse contínuo, que fluísse com o 

movimento do meu corpo nessas caminhadas pelo ambiente. 

 

 

Trabalhei com fibras sintéticas na cor cobre, cor que eu cabelo atual se 

encontrava.  Um material difícil que se enreda com facilidade. O ato de 
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trançar e os diversos nós neste caminho de centímetro a centímetro, de 

metro a metro, me faziam através da ação de trançar refletir sobre o trabalho. 

O processo clínico da construção do objeto, me conduzia a esta reflexão-

ação.  O que conectava ainda mais a noção de corporeidade e recruzamento. 

Para que eu conseguisse desenvolver este projeto em dez dias,  desenvolvi 

uma metodologia de trabalho  em que eu faria um metro de trança por dia no 

meu ateliê provisório, montando na minha mesa de trabalho, na sala da casa 

onde estava residindo na ecovila, a Colméia. Em Terra Una, cada casa tem 

um nome e uma história específica. A Colméia era meu ateliê/casa. Uma 

casa de bioconstrução onde uma colméia gigante se formou em um dos 

cantos do seu telhado. Por hora, assustador, mas na sequência, o zumbizar 

das abelhas e o perfume do própolis me acompanharam do início ao fim do 

processo, sendo também parte deste habitar-criar. 

 A cada metro, uma abertura para o convívio social, por entre longas pausas 

e possíveis descobertas de paisagens. Então eu saía do meu casa/atelier e 

me jogava ao abismo do sensível e da criação. 
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Quando Merleau-Ponty descreve que a ciência deveria se debruçar no solo 

do mundo sensível, pelo nosso corpo, não esse corpo que é lícito afirmar ser 

uma máquina, e sim neste corpo- corpóreo que posso suscitar “outros 

corpos”, é quase um mergulho no ambiente do desconhecido e de 

entendimento de que o corpo pode ser muitos estados e territórios. 

Quando eu me relaciono com o objeto que me propus a criar na paisagem, os 

limites entre eu, a trança e o ambiente se tornam borrados e juntos 

adentramos neste território de cruzamentos, onde em muitos instantes não se 

pode mais fragmentar, desconstruindo as relações entre começo e o fim. 

Onde começa o meu corpo e acaba o objeto? Ou onde começa nós (eu e a 

trança) e começa a paisagem? Entrando em constante simbiose e expansão 

com a proposta da performance. A fronteira pele se dissolve para se tornar a 

própria paisagem. 

É preciso que com meu corpo despertem outros corpos 
associados, os “outros”, que não são meus congêneres, 
como diz a zoologia, mas que me frequentam, que frequento, 
com os quais frequento um único ser atual, presente, como 
animal nenhum frequentou os de sua espécie, seu território 
ou seu meio. ( PONTY, 2008, pg. 17) 

 André Lepecki no seu texto 9 variações sobre coisas e performance traz a 

idéia de objeto como coisa, e de como os artistas do corpo tem se colocado 

lado a lado com os objetos, os tirando da função utilitária para ser 

subjetividade. Esta operação de colocar o objeto como coisa, os colocando 

como parceiros ativos, como ele cita entidades coextensivas no campo da 

matéria, é ativar uma mudança fundamental na relação com objetos e seus 

efeitos estéticos na performance. Uma ativação política do objeto enquanto 

coisa saindo das armadilhas de objeto enquanto dispositivo, mercadoria ou 

pessoa.  

 

 



 

 
OLIVEIRA, Andressa Cantergiani Fagundes de. Psicografando Tunga - performance e residência 
artística como experiência e território do entre, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores 
em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas, 2017. p.2789-2802. 

2799 

 

Portanto quando eu me dou como coisa, não me refiro de 

modo algum a me oferecer à exploração e benefício dos 

outros. Eu  não me ofereço para o outro, mas ao movimento 

impessoal que, ao mesmo tempo, desloca o outro de si 

mesmo e permite que ele, por sua vez, se dê como coisa e 

me acolha como coisa. (PERNIOLA, Mario. pg. 109) 

Então a trança é coisa, assim como meu corpo, e juntos somos subjetividade. 

A subjetividade, este cruzamento entre o eu e o mundo, entre meu corpo e o 

objeto. 

Sair por entre o cheiro da mata e suas nuances, camadas de eucalípto com 

funcho, cidreira, laranja-limão, quedas d`agua frondosas, na Serra da 

Mantiqueira, também chamada de serra que chora foi inspirador. A cada 

metro de percurso, uma surpresa do ambiente com potência para uma nova 

fotografia. A diversidade de flora e fauna com este objeto acabou sendo 
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muito mais improvável do eu projetei. As imagens se formavam no meu 

córtex, mas este ecossistema recebia-nos como algo relacional. 

Aos poucos as minhas saídas deixaram de ser apenas essa busca 

incessante por imagens e simbiose com a paisagem e a câmera fotográfica 

para ser o ponto de relação com as pessoas que frequentam a ecovila.  

Assim como as minhas ações cotidianas acabaram se tornando parte do 

trabalho e desta agora vivência. Ações como cozinhar, almoçar, costurar e 

conviver com a trança-coisa-performance acabam fazendo parte do trabalho. 

Uma proposição que acaba perpassando os limites entre arte e vida. 

 

 

Durante o tempo que estive em residência fiz um diário descritivo de todo o 

processo e impressões. 

Aqui um trecho do diário sobre questões que surgiam durante  o processo. 

Penso a residência artística como processo do habitar no 
próprio trabalho. Estar em imersão do projeto proposto e na 
sua expansão. Me propus um desafio, construir essa trança 
que a cada dia cresce. Andar, me mover com ela, fazer 
ações cotidianas com ela, como caminhar, sentar, deitar, 
arrumar ela, trançar, trançar, entrelaçar, processo de 
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cruzamento de partes e idéias. Dar vida ao objeto. Abjeto?  
Objeto como extensão do corpo. Pesquisas no ambiente. 
Percursos. Entrelaçamento de pontos de vista, se estar neste 
lugar. Paisagem. Corpo-paisagem. Criei uma rotina de 
trabalho aqui na residência no Terra Una. Sempre antes da 
experiência do dia com a trança vamos em alguma nova 
cachoeira, apenas captar para captar imagens e explorar 
uma nova cachoeira e lugar da Serra que Chora.  A saída 
com a trança após fazer ela ficar 1metro maior foi bem 
interessante, fomos por uma trilha mais ressecada com 
vegetação em tons marron-terra. Chovia de leve.   

Neste trabalho tive uma vivência díspar e intensa, gerando insólitas e 

extraordinárias camadas de sensação, percepção e compreensão sobre o 

meu trabalho e sobre o meu corpo. O artista enquanto agente, ativador, 

propositor - em estado de escuta ativa.  

O artista descoloniza(-se) - escutar mais do que falar; agir em comunidade. 

Arte e vida entrelaçadas como uma trança. A trança como um trans, um 

3transx, um transe, um trance. A trança como ritual, relação, conexão. A 

trança como metáfora e como poesia entre o eu e o tu. A trança feita de nós. 

A trança como um nó - o elo comunitário que entrelaça os que estão aqui 

com os que estão lá, mas que não são nem daqui nem de lá. A trança-terra, 

estandarte do corpo, que vira coisa, conecta e descontecta, acontece nas 

mãos e sai do  chacra coronário* para o mundo.  

Um corpo humano está aí quando, entre vidente e visível, 
entre tocante e tocado, entre um olho e outro, entre a mão e 
a mão se produz uma espécie de recruzamento, quando se 
acende a faísca do sensível, quando se inflama o que 
cessará de queimar, até que um acidente do corpo desfaça o 
que nenhum acidente teria bastante para fazer… 
(MERLEAU-PONTY, 2004, pg.21) 

 Eu-tu-nós estamos trançados - atravessados e (trans)bordados através da 
nossa cognição. Um corpo que sai para entrar, e entra para sair - sempre 
diferente.   Como Tunga dizia a performance é uma instauração, o artista 
ativa a obra com seu corpo em performance.   

 * Chacra da Coroa ou Sétimo Chacra. Chacra conhecido como o Chacra das Mil Pétalas, 

pode também ser representado pela flor de Lótus. Situado no topo da cabeça, é o chacra da 
conexão com o Universo, da nossa identificação com o Criador, com o plano espiritual e 
cósmico. 

 



 

 
OLIVEIRA, Andressa Cantergiani Fagundes de. Psicografando Tunga - performance e residência 
artística como experiência e território do entre, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores 
em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas, 2017. p.2789-2802. 

2802 

Referências Bibliográficas 
FOUCAULT, Michel.  O corpo utópico, As heterotopias. N-1 edições. São Paulo, 
2015. 
GREINER, Christine e KATZ, Helena. O corpo pistas para estudos indisciplinares. 
ANNABLUME editora. São Paulo, 2005. 
LEPECKI, André. 9 variações sobre a performance. Revista Urdimento. 2012. 
PONTY, Maurice Merleau. O Olho e o Espírito. Cosac Naify. São Paulo, 2004. 
PERNIOLA, Mario. O sex appeal do inorgânico. ECA-USP. São Paulo, 2005. 
 
  
Andressa Cantergiani Fagundes de Oliveira 

Doutoranda em ArtesVisuais pelo PPGAV/UFRGS. Mestre em Comunicação e 
Semiótica da PUC/SP. Graduada em ArteDramáticapela UFRGS/RS.É 
fundadora,artista e gestora da Galeria Península. Em sua produção recente 
destacam se: QUASEUMA ILHA, curadoria e Vídeoperformance (Galeria Península, 
Porto Alegre/RS,2014).ATERRO, performance e exposição individual (Prêmio MINC- 
Intercâmbio Brasil/Cultura. Galeria Guillherme Cossoul. Lisboa, 2015). JOGOS DE 
APROXIMAÇÃO, residência artística e exposição coletiva (Galeria Península,Porto 
Alegre/RS, 2015). Exposição Coletiva Memórias e Identidades(Museu dos Direitos 
Humanos, Fórum Social Mundial. Porto Alegre, 2016).Residência artista TERRA 
UNA/MG(2016). Residência artística no Museu Bispo do Rosario de Arte 
Contemporânea, RJ (2016). Exposição individual TRANCE, Espaço Saracura, RJ 
(2017).PPPP- PROGRAMA PÚBLICO DE PERFORMANCE PENÍNSULA, 
concepção e coordenação em andamento (Porto Alegre/RS, 2016/2017).  
 

  

 

 

 

 

 

 


