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RESUMO: O presente texto trata-se de um breve relato das atividades realizadas 

até hoje pela Casa Povera, um questionário colaborativo feito por artistas que 

por ela tenham se atravessado e um pequeno álbum de memórias fotográficas. 
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É uma vez a Casa Povera. 

2017

Sem espaço de artes expositivos na cidade de Juiz de Fora para novos 

e/ou jovens artistas, a universidade a mesma patotinha de sempre. Os artistas 

Noah Mancini (José Henrique) e Hygia Leberti  abrem um apartamento de dois 

quartos para fazer mostras coletivas de arte. Miscelânea de arte e vida ao vivo 

em exposições de “um único dia”, por meio de um edital aberto onde todas 

as inscrições são aceitas e os artistas as expõe no “grande dia” da vernissage, 

onde todos os cômodos da casa (da varanda ao banheiro, passando pela co-

zinha e a dependência de empregada) onde além de obras bi/tridimensionais, 

instalações, performances simultâneas, há um quarto transformado em sala de 

vídeo para a reprodução de mídias digitais. 

Foram feitas três mostras de arte: a primeira em Julho, pré-estreia à la 

petit comité, deu polícia. A segunda, em Agosto, foi linda. Em Novembro a 

terceira e última do ano, tão babado que rolou até bomba (cabeção de nego), 

deixando sequelas auditivas em uma das vítimas presentes. 

Em Outubro foi feita a festa Bodas, em comemoração ao aniversário 

dos anfitriões. Travessia imersiva nada retornável de uma noite só, celebrando 

desejos fugazes para que a fantasia ilusionista da vida emerja em meio ao caos 

dos resultados do prazer. Em poema feito sobre a experiência do evento, o 

artista Matheus de Simone versou: “E eu bem que quis estar lá / tanto quanto 

não quis / E não vi nada / fui / apenas fui”.
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2018

Os limites da arte-vida são testados fortemente quando o terrorismo sono-

ro se dá. Há um hiato considerável entre as mostras coletivas. Hygia Leberti diz 

querer se dedicar a outros assuntos que não o projeto. Para continuar com a ideia, 

era necessário mudar sua materialidade, iniciativas outras precisavam surgir. 

A residência artística foi uma das alternativas que José Henrique encon-

trou para não estar mais ocupando o apê e continuar com o rolê. Com alguns 

artistas convidados, seguem para uma casa em uma área rural na cidade a 

fim de uma imersão artística que através do contato com a casa, a natureza, e 

principalmente a dinâmica da vivência coletiva como meio para impulsionarem 

suas poéticas. Nesse ano foram feitas duas residências.

Nasce também o “Papelão Povera”, jornal quinzenal publicado desde 

08/2018, onde o principal objetivo é a circulação de imagens/textos poéticos 

de artistas independentes e residentes ou com alguma relação com Juiz de 

Fora - além do noticiamento e crítica de eventos culturais que ocorrem na 

cidade. Sua primeira edição estreou no Festival de Cinema Primeiro Plano 

e Mercocidades, fazendo uma cobertura crítica diária escrita dos filmes da 

programação.

No canal do youtube, José Henrique começa a publicar os “Papo Po-

vera”, videoartes com vídeo e áudio de fontes distintas, acoplados em uma 

mesma ocasional sincronia.
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2019

O ano segue com mais duas residências artísticas. Artistas “de fora de Juiz 

de Fora” se deslocam para a participação. 

No dia 24/03 nasce a Povera Society, cobrindo uma discotecagem no 

Maquinaria. O “Povera Society” é uma coluna social (com principal plataforma 

no Instagram - @poverasociety) onde a disparos de cybershot, parte da vida 

noturna underground da cidade é registrada e preenchida com relatos textuais.

Em meados de Maio, aconteceu a 1ª Montagem Povera, viabilizada pelo 

edital do Corredor Cultural financiado pela Funalfa.  As Montagens são oficinas 

educativas que se guiam a partir da pergunta ‘Como fazer uma exposição de 

artes?’, visando o dessecamento dos processos envolvidos na mesma (expogra-

fia, curadoria, mediação, crítica e registro), e como finalização a produção de 

uma exposição coletiva com os participantes. A ação educativa durou três dias 

seguidos (sexta, sábado e domingo) e se deu no espaço Necessaire, antigo pub/

bar na parte baixa do centro da cidade de Juiz de Fora (MG). 

Em Julho de 2019, após discordâncias sobre diretrizes internas, Hygia 

Leberti declara sua saída do projeto, e a Casa Povera segue sendo gerida por 

José Henrique com a colaboração de Augusto Henrique.

As oficinas da 2ª Montagem Povera - aceita em um edital de ocupação 

não remunerada do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas - deram início em 

Outubro, indo até o final do mês. Aconteceram em salas do IAD e outros centros 

culturais como o CCBM e a Escola de Artes Pró Música - sempre regadas a pro-

dutos alimentícios achados vencidos e adquiridos gratuitamente como consta 

no Código de Defesa do Consumidor (artigo 31 da Lei 8.078/90). Contaram com 

a participação de Augusto Henrique e Raízza Prudêncio enquanto arte-educa-

dores e as de Bárbara Morais, João Aquino, Millena Santiago, Ramon Vilaça e 

Tiago Gabina enquanto alunos.
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Em Novembro pela primeira vez a Casa Povera recebe uma exposição in-

dividual e interestadual. O artista manhumiriense Rawier Queiroga, por sua pro-

dutora Ocupretar, vem de Vitória no Espírito Santo para fazer a “Fragmentos”. 

A discotecagem foi por Fattini Beats e a cobertura fotográfica de Juan Pablo. A 

exibição trazia grandes colagens digitais, com ícones visuais da cultura periférica 

nacional e um óculos de realidade virtual onde era exibida uma videoarte.

Em Dezembro acontece mais uma edição do Festival de Cinema Primeiro 

Plano e por consequência mais uma cobertura crítica de J. H. Uma das organi-

zadoras do festival comenta que José Henrique estava “pegando muito leve”.

2020

Executamos a 2ª Montagem Povera em Janeiro, com mais de 100 artis-

tas participantes e de vários estados federativos brasileiros ocupando o Centro 

Cultural Bernardo Mascarenhas. Foi um recorde para nós e provavelmente para 

as duas Galerias que foram ocupadas em relação a quantidade de obras que 

compunham a exposição.

O Covid chegou, contextos pandêmicos, se antes já não tinha dinheiro 

e fazíamos de graça, agora não vamos fazer mesmo. Ainda dependentes de 

editais e aguardando a verdadeira normalização pós vacina. Apenas o Papelão 

segue semanal e digital, disponibilizado pelo perfil do Instagram e com inscri-

ções abertas continuamente. 
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BATE-BOLA-POVERA

O título deste texto foi inspirado livremente no livro “Vamos salvar este 

salão?”, do artista e crítico Walmir Ayala, onde relata sobre sua experiência en-

quanto jurado e artista participante do 5º Salão Nacional de Artes Plásticas, em 

1982. Vale a pena a leitura e a reflexão. Ativados por tal perguntas em tempos 

não tão longínquos, pensamos novos e alguns mesmos questionamentos sobre 

arte e produção atualmente.

Na busca de relações textuais outras, retornamos ao nosso público, a al-

guns artistes frequentadores de nosso métier para provocá-los, a fim de sermos 

provocados novamente. Convidamos alguns artistes que já expuseram ou co-

laboraram com a Casa Povera para nos trazerem questionamentos, indagações 

sobre sua experiência artística. Finalizamos as memórias da casa trazendo as 

questões dos artistes propositores e os nossos comentários a respeito das pro-

vocações feitas.

Jéssica Rachel Perobelli: Recentemente a Ex Casa Povera se desloca do seu lu-

gar residencial para o espaço institucional. Quais as diferenças entre montagem, 

produção e a sensação de estar na instituição?

Casa Povera: Habitar a instituição pode parecer desconfortável, seja pelo seu 

engessamento e/ou conservadorismo, mas como a produção artística também 

sempre foi sobre causar incômodos, alterar percepções e ideias a travessia do 

espaço residencial para o institucional da Casa Povera foi circunscrita em um 

centro cultural da cidade que a passos curtos, lentos (quase parando) vem ten-

tando apoiar os artistas visuais da cidade. 
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Bruna Gonçalves: “Faz escuro mas eu canto” é o projeto curatorial da bienal de 

2022. O que a casa povera “cantaria” no escuro?

Casa Povera: Cantando que arte é vida e vice-verso reverso, a potência do 

escuro está na percepção de que o nada é sempre alguma coisa; o que se 

deve é dar vazão a imaginação, a infinitude de narrativas artísticas, culturais 

e políticas. (Cantamos aqui o convite dos curadores da 34° Bienal para uma 

Ocupação Povera)  

Tornadamaré: Como produzir uma arte que suspende o juízo e com ela desarti-

cular os estratagemas malignos colônias dessa sociedade Brazilian Horror Storys: 

MUNDO DA ARTE?

Casa Povera: Sinceramente, também estamos procurando horizontes possíveis 

de atuação que se materializem em medidas efetivas. Sabemos da importância 

micropolítica mas não nos vemos com capacidades de transformações macro, 

não é mesmo? Olhamos fora da bolha e temos a sensação de que “assim cami-

nha a humanidade / com passos de formiga e sem vontade”, e embora exerça-

mos ações agitadoras, não temos poder o suficiente para concretizar a diferença 

que queremos ver, seja no mercado e/ou nas instituições. 

Paula Duarte: Casa Povera, você prefere kit assume ou kit paga? Condensado 

ou leite ninho?  Frango assado ou passarinho? Com pressão ou com carinho?

Casa Povera:

Assume e banca, né não? 

Condensado, é mais barato. 

Vamos de legumes sauté, uma coisa bem vegana. 

Com carinho. E pressão só se for com carinho rsrs
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Guilherme Borges: Reconhecer realidades já conhecidas. Quando você conhe-

ce um objeto, local ou pessoa, que de alguma forma você já conhecia mas não 

sabia traduzir e organizar em palavras e materialidades até que isso a você se 

apresentasse 

Casa Povera: Como um vulcão que escorrendo suas lavas transforma o que 

passa naquilo que ele é, objeto de natureza do centro da terra. Que realidade é 

esta que se tem no meio do centro da terra? Ela pode se apresentar na imate-

rialidade de sua sensação, o que você faria?

Thâmyra: Qual é o perigo que oferecemos para a cisgeneridade? 

Casa Povera: O artiste dissidente tem em seu devir a desestabilização de narra-

tivas de cisgeneridade, quase sempre artivista suas produções são verdadeiras 

contaminações num cistema que além de o desqualificar, não o remunera, não  

o acolhe em sua singularidade. Mas o perigo está onde? Está em que ou quem?

 

Thiago Saraiva: Nós, agentes periféricos, estamos efetivamente descentralizan-

do o mercado de arte dominante ou somos ferramentas de manutenção do 

mesmo? 

Casa Povera: Somos agentes da manutenção e apoio dos artistas marginais 

e os agentes periféricos de espaços autônomos de arte, sem a nossa rede de 

fortalecimento e apoio estaríamos sequer pensando nos processos de descen-

tralização da produção e mercado da arte contemporânea que em nível global 

persistem na reprodução e manutenção de uma teoria crítica cultural colonial.   
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Gabriel Scott: Quais os maiores obstáculos ao realizar a curadoria de uma expo-

sição de edital aberto? A Academia como instrumento conservador dos conser-

vadorismos da Arte. A Arte pode salvar o mundo? Pode salvar alguém?

Casa Povera: Em um edital onde “tudo passa /  tudo sempre passará”, é preciso 

arranjar soluções, espaços, possibilidades para que haja certa harmonia entre a 

organização desses trabalhos e não ocorram imensos desfalques nesta compo-

sição visual, prejudicando a visibilidade de alguns trabalhos e priorizando exces-

sivamente outros.  Em nosso percurso já cometemos alguns deslizes, achando 

que determinados recursos expográficos iam ser compreendidos ou até mesmo 

viáveis nas condições físicas expositivas que se situava. Como aceitamos todo 

o tipo de arte, é notória a pluralidade de técnicas e discursos, discrepâncias 

plásticas e conceituais. Essas questões sempre são um agradável desafio, pois 

ajudam a compor o mosaico heterogêneo que é a comunidade artística deste 

país, mesclando circuitos e trajetórias em uma mesma exposição. É muito injusto 

colocar na arte, na cultura, na educação a responsabilidade de salvação do mun-

do, de salvação de alguém sem empreender que essas instâncias não trabalham 

sozinhas, pelo contrário elas estão imersas nos códigos visuais, linguísticos e 

históricos de um tipo de visão de mundo.  
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Marcos Amatto: Com a pandemia e o distanciamento social, as lives se tor-

naram um espaço ou plataforma de exposição e veículo de comunicação al-

ternativo. Quanto a performance apresentadas por lives, como vcs vêem essa 

nova modalidade de exibição? Acham que foi criado um novo conceito, como 

live performance? É diferente de vídeo performance ou videoarte?Como vocês 

vêem a relação da casa no cenário cultural da cidade ? Existe alguma missão 

da casa com esse cenário ? A casa tem a pretensão  de ser uma instituição com 

uma sede física ? Onlyfans.com é uma nova plataforma para a videoarte ou 

videoperformance ?

Casa Povera: A virtualização e/ou digitalização das coisas que estão acontecen-

do nesse momento específico reforçou as possibilidades de se relacionar com 

as plataformas digitais e as redes sociais. Qualquer cidadão, obviamente aquele 

ligado nas questões digitais pode fazer uma live falando sobre seu dia-a-dia, 

passar conhecimentos específicos, durante alguns minutos e foi isso que eles 

fizeram e as empresas também. Não se quer democratizar?! A liveperformance 

nada mais é que a transmissão em tempo real de um corpo em performance 

circunscrito num quadro, é uma possibilidade de criação em performance dife-

rente, não é a linguagem audiovisual que acontece quando se pensa imagens 

técnicas (vídeo). Quanto ao Onlyfans a plataforma existe há alguns anos já e 

desde sua criação já sinalizava uma produção performativa diferenciada, hoje 

percebe-se que é mais usada para pensar uma produção poética na perspectiva 

de pós-pornografia que expande os significados e formas de se fazer pornogra-

fia hoje, podendo ou não ser artivista.  A partir da primeira mostra organizada 

pela Casa Povera ela já criou relação com o cenário cultural do município de 

Juiz de Fora, afirmando sua missão de difusão da produção artística marginal 

(marginal como aquele corpo que está a margem da reprodução de um cistema) 

local seja na curadoria de artistas para suas mostras ou pela suas ações educa-

tivas. Casa Povera é rede aérea que para se instaurar é só dar lugar, mas é claro 

que um ateliê, uma garagem e uma cozinha é essencial para boas condições de 

produção artística. Arte requer laboratório e o artista quer ateliê. 
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Iuna Maré: Por que o conceito de precariedade? E qual o significado que vocês 

dão para este? é necessário dar significado?

Casa Povera: Se envolver com a precariedade vai além do próprio movimento 

arte póvera, é ver na escassez do material de composição a riqueza da criação, 

do gesto e obviamente do processo. É usar a imaginação para compor criações 

que obviamente vão ser tidas como de “baixo valor” se você for um artista 

marginal mas se você for institucionalizado o processo não é o mesmo, pelo 

contrário, pode ser o triplo do valor. Pros que insistem numa produção de belo 

estético o embate com a precariedade na produção artística mesmo quando 

encarado na perspectiva da arte póvera será limitante. Enfim, acreditamos que 

falar em práticas artísticas decoloniais é falar sobre a precariedade na produção 

do artista contemporâneo ou como próprio conceito. 

Laura Leão Foine: Como alimentar o gosto do público para que este procure 

ver arte ainda em processo? como fazer as pessoas identificarem aquilo como 

o processo de alguém e amarem ou ao menos respeitarem como o pedaço de 

alma de outro ser vivo?

Casa Povera: Como cativar o sensível? Como desacelerar a busca por sentido? 

Como criar condições favoráveis para abstração do público de arte? Ques-

tões urgentes para qualquer agente da arte-educação, o que dialoga com 

as perspectivas da Casa Povera de reforçar a processualidade da produção 

artística contemporânea. É urgente que se compreenda a produção artística 

como autobiográfica e para isso é preciso que este público se envolva com o 

artista: seus temas, discussões e vivências para além do próprio objeto artís-

tico. Cabe ao artista também cativar o registro dos seus processos artísticos 

para poder empreender seu próprio jeito de dar corpo a sua criação e sobre 

como pensá-la como um dispositivo educativo seja pelo tema abordado ou 

pela linguagem artística.   
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Camila Vitório: Como realinhar e curar a esfera doméstica como um exercício ex-

pográfico do cotidiano? Como foi o desenvolvimento do Papelão para os meios 

virtuais? Quais novos desdobramentos e tensões a nova plataforma trouxe?

Casa Povera: A expografia doméstica do cotidiano é uma mutação constante, 

permeada pelas próprias vontades do dia-a-dia. Além da organização ou desor-

ganização dos ambientes de uma casa, todo mundo possui um acervo mínimo 

de arte para ornar com o local: seja uma fitinha colorida perdida no fundo do 

armário ou um desenho que alguma amiga tenha porventura ofertado. Guarda-

mos e penduramos artes volta e meia em nossas paredes e mesas, mudam de 

cômodo, vão da sala para o quarto ou para a cozinha - ou até se recolhem em 

pastas e gavetas para brotarem em um providencial momento no decorrer dos 

meses. Em relação ao Papelão, o meio virtual já era algo que cogitávamos desde 

seu surgimento (até porque a feitura do mesmo se dá através do computador), 

contudo na época escolhemos por fazer sua circulação estritamente impressa - 

na expectativa que o físico não se esvaísse devido à saturação da virtualidade. 

Com a chegada da pandemia, a migração para as mídias sociais possibilitou a 

inserção de sons, vídeos e gifs em seu conteúdo, expandidos as mídias cabíveis 

na publicação. A divulgação também pôde se tornar mais massiva, explicitando 

ainda mais a necessidade de divulgação de artistas.

Raízza Prudêncio: Como você acredita que a moda ainda pode transformar a 

nossa subjetividade?

Casa Povera: Não só transforma como faz parte de nós, não? Se Deise fez 

o mundo, nós somos o mundo. Nós somos a moda? Corpo expressivo em 

movimento. 
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Tába da Silva: O que vocês acham dos clipes do Michael Jackson?

Casa Povera:  Em Billie Jean, Beat it, Bad e Smooth Criminal há uma atmosfera 

noturna e conflituosa, com gangues, máfias e mistérios da rua como pano de 

fundo. Os confrontos são sempre resolvidos metaforicamente pelas coreogra-

fias, que guiam o arco narrativo do videoclipe por brigas performadas. É interes-

sante notar que em Black or White, They Don’t Care About Us, Remember the 

Time, Earth Song há uma iconoclastia por sua presença de pessoa “ex-negra” 

em contraste com a temática dos videoclipes, sempre atreladas a um debate 

histórico ou social. Thriller é um caso à parte que Ghosts se assemelha bastante, 

inclusive. Com certeza há uma infinidade de videoclipes que não cabem nessa 

humilde análise, dado a enorme trajetória audiovisual deixada por tal artista. De 

qualquer maneira esperamos ter contribuído em certa atividade opinativa sobre 

a trajetória de Michael. 

Raphael Nascimento Leite: Onde José Henrique se vê daqui há dois anos?

Casa Povera: “Na rua / na chuva / na fazenda”, em qualquer lugar que possa 

ser - até dormindo - criticando. 

Ivo Lazarevitch: A precariedade da vida é usar o cu só pra cagar, cu devia servir 

50% ao menos pra transar.

Casa Povera: O prazer pode ser nosso, não adoce seu cu. Vamos largar o jogo 

normativo, perdendo-se nos cus, no compartilhamento anal. Me curo, movendo 

e gemendo, um orgasmo antropofágico. O som anal se ouve e segredos do 

olho do meu cu na libido universal: sexo transcedental na cosmologia do cu.
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ÁLBUM DE MEMÓRIAS FOTOGRÁFICAS

Show de Eliza Moller na 3ª Mostra de arte coletiva Casa Povera: Foto: Noah Mancini.

Registro da 2ª Residência Povera. Performer: Cybelle Magalhães. Produção: Igor Bahia. 
Foto Noah Mancini.35
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Exposição Fragmentos, de Rawier Queiroga, pela Ocupretar. Foto: Juan Pablo

 
Ação educativa na 2ª Montagem Povera. Foto: Raízza Prudêncio.

EDIÇÃO DE ANIVER-
SÁRIO



Edição 44 do Papelão Povera, 4ª edição exclusivamente virtual.

Primeira logo da Povera Society. Identidade: Noah Mancini.
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