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ANA SCHAEFER       
                
Nascida na capital paulista em 
1999, Ana Schaefer é carioca de 
criação e graduanda de Artes na 
Universidade Federal Fluminen-
se (UFF). Explora em seus expe-
rimentos a literalidade da apro-
priação na arte contemporânea. 
No trabalho “Mais do que tu”, 
conceito e sentido se mesclam 
na construção de um ato de 
comer que se apresenta ao lado 
de uma proposição textual. O 
espectador é então convidado a 
criar uma relação de poder com 
sua refeição: a sua dominação 
frente a fragilidade do outro.

Desteé Mais do que tu, 2019
 Ana Schaefer

Escultura de argila sobre prato de 
porcelana envolto de guardanapos 

de papel, 2019.
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BEATRIZ GARCIA         
              
Artista visual graduanda em Artes pela UFF. 
Nasceu em 1998 e vive no Rio de Janeiro. A 
proposta consiste em um jogo-objeto onde 
as pessoas são convidadas a uma espécie de 
gesto com as palavras. A cada jogada, uma 
combinação de enunciados é revelada e pode 
ser anotada pelo espectador. A repetição des-
sas enunciações denuncia um caráter fascista 
na linguagem e uma estrutura enrijecida. O 
título é um trecho apropriado do poema de 
Adrienne Rich “The Burning of Paper Instead 
of Children”, de 1968. Assim como o poema, 
o trabalho abarca reflexões sobre linguagem, 
poder, violência e subjetividade. A partir do 
manuseio do barro, busca-se retornar a um 
caráter ancestral da linguagem, ativá-la com 
outras partes do corpo que não a boca. O jogo 
de dados evidencia essa brecha de trapaça dos 
mecanismos de poder e uma ação mais genu-
ína com as palavras. Há um desfazer da língua 
a partir do acúmulo de giz que se desfaz para 
tornar-se frase. Nessa ação, não apenas regis-
tra-se o enunciado, mas também produz-se 
pó, poeira de linguagem, que se acumula 
como massa não significante no tabuleiro.

a fratura da ordem/ o reparo da fala, 
2019, Beatriz Garcia

barro, carimbo de punção, papel 
vegetal, giz pastel
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DANIEL DE FREITAS                       

1995. Nascido no Rio de Janeiro. 
Professor e artista visual, gradu-
ando em Licenciatura em Artes 
Visuais pela UERJ e bolsista do 
Programa de Iniciação à Docên-
cia Projeto Leituras Multidimen-
sionais, Diálogos Imagéticos no 
Chão da Escola (UERJ). Em suas 
pesquisas e experimentações 
artísticas fala de corpos. Corpos 
dissidentes. Na obra sobre rela-
ções estes corpos assumem a ma-
terialidade do barro, trazendo-o 
como alusão ao nosso próprio 
corpo e a lã como uma represen-
tação das muitas tramas de afetos 
que nós, seres humanxs, somos 
capazes de construir. A obra fala 
de relações. Mas é dedicada, em 
especial, a todxs aquelxs que 
têm seus afetos negados. A todxs 
aquelxs que ousam amar. 

Sobre Relações, 2019
Daniel de Freitas

Peças de argila, lã, arame e cola 
Dimensões variáveis



             133   
       Edição Especial III PEGA | Março de 2020  revista da graduação eba/ufrj

132 133

JULIANA SUTIL      
                 
1998. De São Paulo, vivo no 
Rio de Janeiro desde 2017 para 
graduação em Artes na UFF. 
O trabalho é um zine-livro 
que explora a linguagem da 
fotografia analógica desde seus 
processos químicos misturados 
e enunciados e pinturas grava-
dos manualmente, o sufoco é 
exposto na espera de um cuida-
do do espectador.

Erosão Sufoco/Saudade, 2019
Juliana Sutil

Acrílico e nanquim sobre fotografias
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KIMERA    
                    
moradora da zona oeste do Rio 
de Janeiro. Kimera é artista visual, 
pesquisadora e aluna de artes 
visuais na Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. seus 
trabalhos falam sobre corpo e 
gênero através de instalações, 
pinturas e esculturas. 
“são essas trocas de carinho que 
nos mantêm vives e motivades, 
principalmente no momento 
que vivemos. acredito na im-
portância da construção dessas 
conexões afetivas, de acolhimen-
to, de apoio e proteção. sempre 
foi e sempre será nós por nós, 
então precisamos estar juntes e 
fortalecides. acredito na Rede 
de Afetos como fomentadora 
de encontros e diálogos para a 
construção de lugares possíveis 
de existência.” 

Rede de Afetos, 2019
Linha de pedreiro, corda e objetos, 

2,90x3,00 cm

KIMERA
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MARIANA ROCHA           
            
mestranda em Processos Artísticos 
Contemporâneos no PPGARTES/
UERJ, tem como meio funda-
mental de suas obras o desenho e 
mancha. Atualmente, pesquisa o 
imaginário construído a respeito 
da água e do mar, especialmente o 
associado ao feminino e às criatu-
ras marinhas monstruosas, através 
da leitura de textos literários, fatos 
históricos, mitologias e simbolo-
gias que os envolvem. 

Mariana Rocha Mordida, 2019
Mariana Rocha

impressão fotográfica s/ papel,     
conchas e grafite vermelho

Dimensões variáveis.

TRABALHO PREMIADO
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NÚBIA MOBO     
                  
artista e pesquisadora nascida no 
ano de 1995 em Sumaré-SP, vive 
em Niterói há 5 anos, bachare-
landa em Artes pela Universida-
de Federal Fluminense, trabalha 
com linguagens visuais e sonoras 
nos mais variados suportes, in-
vestiga em suas criações temas 
como a subjetividade humana, 
sistemas de poder e subversão. 
Experimentação Objeto Abjeto 
é uma proposição que convida o 
outro ao exercício da imagina-
ção, a se relacionar e experimen-
tar um objeto que foi construí-
do com materiais provenientes 
de descarte, faz arte do projeto 
artístico Objetos Abjetos que 
une esculturas feitas com lixo e 
fotografias dos mesmos, as obras 
produzidas nesta proposta bus-
cam lançar outros pontos de vis-
tas possíveis ao que é dado como 
esgotado trazendo potência ao 
que era considerado impotente.

Experimentação Objeto Abjeto, 2019
Nubia Mobo

Impressões fotográficas, cacos de 
CD, DVD, copo

acrílico e arame, dimensões variadas.


