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Mora e trabalha em Anápolis, Goiás. Artista visual e arte 
educadora. Mestranda em Poéticas Interdisciplinares pelo 
Programa de Pós-graduação em Artes Visuais, Escola de Belas 
Artes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGAV/
EBA/UFRJ); cursa especialização em ensino de Artes Visuais 
pelo Colégio Pedro II. Seus interessem de pesquisa perpetuam 
por: imagens irrompidas espontaneamente do inconsciente 
para a consciência; sonhos noturnos enquanto sugestões para 
elaboração de performances e instalações; utilização do 
princípio de projeção do Tarô para ler e ver seus próprios tra-
balhos. Integra o Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográfi-
cas da Faculdade de Artes Visuais da Universidade de Goiás 
(NuPAA/FAV/UFG/CNPq).

Bruna Mazzotti

Bacharel em Artes Visuais pela Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, atualmente cursa a licenciatura na mesma institu-
ição. Integrante dos projetos de extensão A imagem fora da 
artista e professora Analu Cunha, Experiências Indiciais da 
artista e professora Inês de Araújo e do projeto de pesqui-
sa Arquiteturas de Artista: a construção de poéticas contem-
porâneas, da artista e professora Malu Fatorelli. Pesquisa a 
relação dos estudos cuir/queer com as artes visuais, a metalin-
guagem da videoarte e questões do artista enquanto profissão. 
Já participou de exposições no Centro Municipal de Arte Hélio 
Oiticica, na Galeria Aymoré, no Espaço A Mesa, no Centro 
Cultural Phábrika, dentre outros.

SEMA

Dentro de uma dinâmica para gerar um ensaio visual, através do Nú-
cleo de Práticas artísticas Autobiográficas (NuPAA), direcionaram-me 
a palavra "rasura" – do verbo rasurar: riscar para apagar inscrições 
anteriores. Um risco que não exclui, mas adiciona. Assim que li tal pa-
lavra, uma imagem irrompeu em minha tela mental: dezenas de liv-
ros empilhados no recipiente de uma pia. A sugestiva imagética dada 
por motivações inconscientes foi seguida à risca: juntei todos os livros 
que tinha comigo para fazer encaixe na pia, localizada na cozinha de 
minha vó. Segui sabendo também de um outro risco: da torneira vazar 
espontaneamente, como faz de vez em quando. Ainda assim, alguns 
livros se acomodaram bem: os cantos do recipiente recebiam os blocos 
de páginas com ternura. Mas não posso dizer o mesmo de outras atra-
cações: sobreposições de um livro e outro ameaçavam o escorrego e o 
consequente desequilíbrio para o despencar.   
Agora busco estabelecer algumas interrogações: perguntas desequilib-
radoras que são geradoras de respostas escorregadias – já nas primei-
ras tentativas de reflexão. Foi suspendida a função do livro para outro 
uso: louça –  o que o livro ganha ao ser louça? O que é ensaboar, es-
fregar e enxaguar palavras? E páginas? O risco da água sobre o papel 
é uma rasura? Ao sobrescrever manualmente as palavras Louça e Livro, 
obtive da junção o saltar da palavra "Louco". O continuar delirante en-
tre uma coisa e outra, em gestos intercambiáveis, parece o caminho: a 
escrita deste texto me motiva a realizar um próximo ensaio visual pelo 
caminho inverso, ou seja, a louça enquanto livro. 

Inspirado pelos trabalhos em gravura dos artistas Rafael França e Hu-
dinilson Jr., procuro reproduzir a textura de xerox a partir da digitali-
zação e impressão de uma fita VHS, que contém a palavra futuro escri-
ta em sua superfície. A estética da fita de vídeo tem sido amplamente 
utilizada nos últimos anos pela indústria cultural para capitalizar a nos-
talgia típica de uma geração, portanto penso esse objeto como um 
símbolo de uma tecnologia que embora ultrapassada, modificou para 
sempre nossa relação com o produto audiovisual. E se pudéssemos ter 
o futuro capturado como um filme, que pudéssemos dar play e vivê-lo 
(ou assisti-lo) quando quiséssemos?
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