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CLARA MAYALL     

                  
estudante de Artes visuais bacha-
relado na Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro. Em pesqui-
sa sobre desenho e composição, 
fantasia e concreto, identidade, 
corpo, cabeça, coração, e ser capaz 
de usar a própria voz e as próprias 
palavras. Trabalha predominan-
temente com desenho, pintura, 
videoarte e fotografia.

Meu sonho de infância sempre foi 
ser honesta, 2019

Clara Mayall
 Acrílico s/ lona 80cm x 80 cm
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COLETIVO EGÉRIA            
           
Egéria é um nome de origem mi-
tológica que anuncia uma mulher 
que inspira e aconselha. O Coleti-
vo Egéria nasceu de uma conexão 
entre mulheres graduandas de 
História da Arte que resolveram 
fazer arte e que viram na expressão 
artística a possibilidade de se refle-
tir no mundo. O Coletivo idealiza 
projetos e cria suas obras partindo 
do ponto de contato entre as mu-
lheres, compreendendo as diferen-
ças e as experiências de cada uma.

Meu corpo não cabe nesse mundo,  
2019, Coletivo Egéria

Fotografia 20x30cm
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GABRIEL CAETANO             
          
graduando em Artes Visuais - Es-
cultura pela UFRJ e coordenador 
do projeto Ateliê Aberto UFRJ. 
Mora e trabalha em algum lugar 
entre o Morro Santo Amaro e 
Santíssimo, na cidade do Rio de 
Janeiro. Permeia, através de múl-
tiplas linguagens, conceitos como: 
corpo, espaço, paisagens imaginá-
rias e mundos possíveis.

Corpos Relacionais,  2019
 Gabriel Caetano

Performance
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MATEUS A. KRUSTX                
       
Graduado em bacharelado em 
Artes Visuais pela Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro 2018 
e atualmente cursa licenciatura em 
Artes Visuais na mesma institui-
ção. Também faz parte do Projeto 
de Extensão Espaço Transdiscipli-
nar de Pesquisa e Criação em Per-
formance (Ateliê de Performance) 
e integra o Coletivo de ações esté-
tico-políticas Seus Putos. Krustx 
trabalha com escrita, performance, 
vídeo, intervenção urbana, regis-
tros fotográficos e com a coleção 
e confecção de objetos automi-
tológicos. Em seus trabalhos são 
recorrente as questões de identi-
dade, sexualidade, memória e o 
tensionamento do espaço urbano 
e de reciprocidade.

Lambe-Lambe com Carinho,  2019 
Mateus A. Krustx

Lambe-Lambe 59,4x84,1cm
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SEMA  
                     
Estudante de Artes Visuais 
Bacharelado na Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, 
bolsista do projeto de inicia-
ção científica “Arquiteturas de 
Artista a construção de poéticas 
contemporâneas” de Malu Fa-
torelli e também trabalha com 
produção cultural no Centro 
Cultural da UERJ. Ex aluno da 
Escola de Artes Visuais do Par-
que Lage. Desenvolve a pesquisa 
“Narrativas Dissidentes” onde 
produz trabalhos relacionados a 
questões de gênero e sexualida-
de, tendo como base autores da 
teoria cuir/queer. Sua produção 

A História da Arte foi feita por bichas (?), 
2019 

SEMA
Instalação

21x29,7cm cada folha

TRABALHO PREMIADO
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THIAGO SARAIVA            
           
Filho da preta e do branco cor-
rendo na estrada atrás de pássaros 
- mora e trabalha na zona norte 
do Rio de Janeiro. Graduando de 
História da Arte, em formação ar-
tística pela Escola Livre de Artes 
- ELÃ e membro do Laboratório 
Da Palavra à Corporalidade. Uti-
liza o cabelo como suporte artísti-
co e seus possíveis desdobramen-
tos nas relações sociais. Além do 
afeto como antídoto às mazelas 
contemporâneas.

ApapachoIV  Cafuné, 2 019 
Thiago Saraiva

Performance e instalação

TRABALHO PREMIADO


