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ANNA CORINA       
                
Artista visual, mestra em Histó-
ria Social da Cultura (PUC-Rio) 
e atualmente faz graduação em 
Artes Visuais (UERJ) e doutora-
do em Artes (PPGARTES/UERJ). 
Desenvolve pesquisa sobre atra-
vessamentos e aproximações entre 
imagem, espaço urbano e modos 
de habitar a cidade. Destaca-se 
desta relação a reflexão sobre a 
precarização da vida e as violên-
cias estruturais próprias da biopo-
lítica contemporânea.

Série Gestão da Sobrevivência,  2019 
Anna Corina

Papel couchê
42x29 cm

TRABALHO PREMIADO
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CLARISSE SAISSE            
           
Estudante de História da Arte pela 
Escola de Belas Artes na UFRJ e 
tem especial interesse pela manei-
ra poética pela qual as palavras 
podem ser estruturadas, se en-
xergando, de certa forma como 
escritora/artista. Atualmente 
investiga as relações entre arte e 
cidade, dedicando seu olhar mais 
especificamente para as narrati-
vas de poder que são exercidas 
nos corpos, mas entre seus inte-
resses, além das artes e a escrita 
poética, estão também a arte 
educação e arte terapia.

A cidade que ocupei com os meus 
olhos, ativações mínimas,  2019

Clarisse Saisse
Palavras sobre a fotografia, fixada na 

parede a partir de barbante
10,5x4,8 cm
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FEL BARROS     
                  
artista visual, professor e ator. Gra-
duado em Artes Visuais pelo Insti-
tuto de Artes da UERJ e formação 
no programa de Fundamentação 
da EAV-Parque Lage. Sua pesquisa 
artística caminha entre as lingua-
gens da performance, fotografia, 
vídeo e desenho, desenvolvendo 
proposições como uma forma de 
concretizar ações do invisível. O 
corpo político-poético como uma 
forma de manifesto da memória.

              O fogo não há de queimar só  
de um lado, 2019

Fel Barros
Tecido vermelho, linha dourada e 

bordado 105x133 cm

TRABALHO PREMIADO
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NELSON ALMEIDA             

vive e trabalha no Rio de Janeiro. 
Entre o interesse entre diversas 
linguagens, sobretudo à presença, 
procuro, nas minhas próprias me-
mórias, reconstruir ou movimentar 
pontes de diálogo e relações de po-
der. Desta forma, desejo desenvol-
ver estratégias de sobrevivência ao 
sistema em que somos obrigados a 
encarar, na linha de frente.

Capitão do Mato 1 e 2,  2017/2019 
Nelson A. Silva

Videoinstalação

TRABALHO PREMIADO
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MARIANA MITIC     
                  
escritora, artista visual, poeta, 
produtora cultural, roteirista 
e diretora dearte. Atualmente 
participa ativamente no coletivo 
audiovisual Quebra-Grades, e 
gere oprojeto Mostra Cem. Sua 
linha performática aborda o 
absurdo da representação, me-
mes,caricaturas e des-política.

Capitão do Mato 1 e 2,  2017-2019 
Nelson A. Silva

Videoinstalação

Dia sim, dia não, 2019
Mariana Mitic
Performance


