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LUANA CARVALHO
mais conhecida como Lua, uma artista 

multidisciplinar da cidade de Rio Bonito. Seu 
principal trabalho se caracteriza pela junção do 

visual com a poesia, tendo a colagem como 
extensão da palavra. Nesse processo, podemos 

perceber o uso de diversas ferramentas, 
manuseadas pela artista de forma inteiramente 

manual e autoral.

Memória é uma obra que compõe a série de colagens Ressignificar, 
onde termos cotidianos recebem novos significados 
baseados nos sentimentos e vivências da artista.  

MEMÓRIA

O fechar dos meus olhos
abre cortina de pensamento

que invoca

entre papéis amassados, tinta e linha
memória tua, memória minha

ensurdecedor relembrar
da poesia que já nos percorreu
em desencontro
com sabor da seiva do que se tornou

antigas vestimentas daquilo que já fui
cravadas em linhas do que nem sei

retrato de nostalgia
que redecora minha mente
em meio a poeira e mofo

e evidencia
em angústia
as marcas de tudo aquilo que formou aqui
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VITOR MARTINS
doutorando em artes visuais pelo programa de pós-graduação da escola 
de belas artes da universidade federal do rio de janeiro, na linha de 
pesquisa poéticas interdisciplinares. mestrado na mesma linha. bacharel 
em ciência política pela universidade de brasília. graduação tecnológica 
em fotografia. atua como fotógrafo, artista visual e pesquisador dentro 
das poéticas e práticas da imagem e da ação fotográfica. tem particular 
interesse pela interface fotografia- tempo-utopia-racialidade. 

A teórica bell hooks, ao falar sobre o poder da linguagem, imagina o terror vivido 
por africanos a bordo dos navios negreiros principalmente por não entenderem a 
língua do colonizador, por isso a necessidade de buscar novas paisagens, novos 
sentidos. É onde, na criação do trabalho fotográfico, o nome Navios Negreiros 
tomou forma. Delimitou as imagens em negro e branco, mas também deu a elas 
um norte. Não são apenas manchas em um papel, mas campos exploratórios de 
dor com uma forte carga simbólica da escravidão. Partem de uma vontade, de 
um aperto no peito do artista que tenta buscar imagens deslocadas, com mais 
objeções entre a câmera e o mundo, fantasiando no nebuloso. Ao dar o nome, 
essa denominação vai para o mundo e volta para o artista.
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