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O "M.A.P.A - Múltiplas Abordagens Poéticas e Autorais" 3ª Edição foi uma micro
residência artística online, realizada em dois núcleos de formação, orientação e
troca de experiências entre artistas. Cada núcleo estruturou suas atividades
debruçando-se na perspectiva do fazer artístico contemporâneo no campo das
artes visuais. Foi, então, uma experiência online intensiva e articulou a produção
dos 10 artistas participantes por meio de encontros online. 

Para a seleção e preenchimento das vagas de cada núcleo do projeto de micro
residência artística foi aberta uma convocatória pública, na qual  as e os artistas
inscreveram-se a partir de uma carta de intenção e do envio de portfólio e ou da
contextualização da produção/pesquisa que vem desenvolvendo.

Os núcleos desenvolveram as suas atividades a partir de encontros online, troca
de referências e vivências, leituras de portfólio, orientações práticas em cima de
cada processo e aulas teóricas motivadas pelas inquietudes compartilhadas por
quem participou dessa fase do projeto. Pesquisas e processos foram ativados,
abrindo espaço, inclusive, para desdobramentos futuros.

Ao final da experiência, as e os artistas participantes desenvolveram novas obras,
compiladas nesta publicação digital.



É com muita satisfação que apresentamos esta publicação à sociedade. Ela é fruto
de uma jornada de muitas mãos na massa, enriquecida por gratas lições.
Reunimos neste e-book o trabalho de dez jovens e potentes artistas visuais, que,
durante o último mês, se propuseram a participar dessa imersão formativa,
(re)pensar seus projetos e processos e, principalmente, compartilhar conosco
tanto do que os move. Gostaríamos de saudar, então, a todas e todos que
tomaram parte neste projeto e o fizeram possível. Sem a dedicação diária de
nossa equipe de orientação e de nossa turma de "residentes-MAPA", não teríamos
chegado a uma coletânea de trabalhos tão ricos e diversos. 

Na terceira edição da micro residência online Múltiplas Abordagens Poéticas e
Autorais novamente pudemos contar com parceria do Bolide1050, que, como nós,
é um projeto colaborativo que visa a profissionalizar o mercado das artes visuais
no Rio Grande do Norte e fomentar processos de formação teórica e crítica de
artistas e do público. Agradecemos pela oportunidade de realizar com Sanzia
Pinheiro e Sofia Bauchwitz mais esse processo formativo.

O projeto e a presente publicação contou ainda com o apoio do Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE RN), por meio do edital de
Economia Criativa 2021. Agradecemos os votos de confiança desta instituição,
cujo apoio foi imprescindível para conseguirmos executar a Jornada Margem de
Educação Visual, na qual tivemos a 3ª edição de nossa micro residência M.A.P.A. O
SEBRAE RN cumpre hoje um importante papel em fomentar a Economia Criativa
em nosso estado, reafirmando, com a parceria estabelecida seu apoio ao setor
das Artes Visuais e da Fotografia, impulsionando a carreira de tantas e tantos
artistas.

Seguir no caminho do impulsionamento de carreiras criativas, especialmente as
cultivadas no solo potiguar, é, também, uma missão abraçada por nós do Margem
Hub de Fotografia. Esperamos que esta seja mais uma etapa no fortalecimento da
Arte contemporânea no RN.

Paula Lima e João Oliveira



SANZIA PINHEIRO - ORIENTADORA DO NÚCLEO DE ARTE CONTEMPORÂNEA

Sanzia Pinheiro Barbosa nasceu em Natal/RN. Coordena o Bólide1050, Mestre
em Ciências Sociais pela UFRN. Integrou a comissão de seleção do
Laboratório de Artes Visuais da escola Porto Iracema das Artes-Fortaleza/CE
para a turma de 2020-2021. Integrou a comissão de seleção do Prêmio
Margem de Fotografia em 2020. Integrou a equipe do Rumos Visuais/Itaú
Cultural 2011/2012. Foi membro do Colegiado de Artes Visuais
(Representação/Nordeste 2009-2011). Coordenou o setor de Artes Visuais da
Fundação Cultural Capitania das Artes/Natal entre 2009-2010. Coordenou o
Salão de Artes Visuais de Natal (9ªe 13ª edições). Manteve ao lado do artista
Jean Sartief a coluna semanal “Fermentações Visuais”, no jornal Tribuna do
Norte 2007/2009. Desenvolveu pesquisa no acervo do artista Falves Silva e
Jota Medeiros entre 2012-2016. Realizou diversas curadorias entre elas a
exposição individual de Falves Silva no Centro Cultural São Paulo-CCSP em
2016.



Artista e pesquisadora brasileira, nordestina, com fragmentos de identidade
em diversos lugares. É licenciada em Artes Visuais, e realiza o Máster en
Investigación en Artes y Creación da Universidad Complutense de Madrid
(UCM em 2013. É Doutora em Belas Artes pela mesma instituição com a tese
El Artista Errante y El Discurso como Cartografia (CAPES, 2017). Entre 2014 e
2016 realiza o projeto Fronteiras e Estados de Sítio, projeto itinerante de
cartografia de discursos artísticos, que teve três edições (Pinacoteca do
Estado do RN, 2014; Casa do Brasil em Madrid/Embaixada Brasileira, 2016;
Centro de Arte Complutense, 2016). Colabora com o espaço cultural
Bólide1050, de Sanzia Pinheiro, em Natal/RN, desde 2017. E em 2020 inicia o
grupo Criacionistas com as artistas Mariana do Vale, Lara Ovídio e Rafaela
Jemmene. Em sua obra percebe-se a influência literária e a busca pelo ensaio
polifônico como desdobramento de narrativas pessoais. 

SOFIA BAUCHWITZ - ORIENTADORA  DO NÚCLEO DE ARTE CONTEMPORÂNEA



João Oliveira é um fotógrafo nascido em Natal/RN. Suas pesquisas giram em
torno do desenvolvimento de narrativas críticas sobre a história, o imaginário
cultural latinoamericano, relações decoloniais e direitos humanos, tema que
aprofundou na sua formação em Direito (UFRN). O autor é idealizador dos
projetos fotográficos "Macau: Sal e Mangue" (2015), "Sem Chão" (2016), "Onde
se esqueceu de lembrar" (2017), "Sobre os sonhos que não vemos” (2018),
"Circula-me nas veias" (2019) e de diversas outras séries e ensaios
fotográficos. É reconhecido por premiações e participação em festivais de
fotografia como o “V Fórum Latinoamericano de Fotografia / Itaú Cultural” e
"Foto em Pauta - Festival de Fotografia de Tiradentes". Em 2018 fundou o
Margem Hub de Fotografia, espaço integrado de fotografia em Natal. Hoje,
João atua, também, a frente do espaço, como coordenador pedagógico e
educador visual. No campo do ensino, é professor dos cursos “A fotografia
entre a realidade e a ficção” e “Poéticas fotográficas” além de ministrar outros
cursos livres na escola. João também desenvolve ações relacionadas à
curadoria e edição. 

JOÃO OLIVEIRA - ORIENTADOR DO NÚCLEO DE FOTOGRAFIA
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MESSIAS SOUZA
NÚCLEO DE FOTOGRAFIA

Messias Souza, nascido em  Mata Grande - AL. É Artista Visual, Arteducador,
Pesquisador e Ilustrador. Enquanto artista visual, desenvolve seus trabalhos
artísticos a partir dememórias ancestrais garimpadas nos álbuns de fotografia de
sua família.

Como resgatar as memórias de nossas ancestrais do
esquecimento, driblar o apagamento colonial nos
arquivos domésticos e criar dispositivos que lhes
permitam reinventá-las à luz do momento presente? 
 Com essas provocações em mente, nasce o trabalho
Antes que me façam esquecer.  

 Fotografias fragmentadas e memórias rasuradas
foram usadas como referência para esta criação
imagética. Além da fotografia, também há a presença
das raízes e da terra como elementos que compõem
a memória ancestral de minha família e que por si só
atribuem uma qualidade poética a cada umas das e
dos personagens. 

O universo imagético aqui recriado busca evidenciar
as marcas e rasuras encontradas nos arquivos
domésticos de famílias negras.  Ao mesmo tempo em
que aponta para a denúncia sobre as condições de
preservação precária que se encontram estes
arquivos, também é possível entrever nesse diálogo
entre imagem e memória compartilhada, a fertilidade,
a ligação com a natureza, os rastros e os sinais.



MESSIAS SOUZA - ANTES QUE ME FAÇAM ESQUECER, 2021













MARTIM
NÚCLEO DE ARTE CONTEMPORÂNEA

Utilizando da influência de filmes que
trazem profundas indagações, junto a um
aspecto lúdico, como podemos ver em:
Matrix, O Homem que virou Suco, Alice no
País das Maravilhas, Paprika, A Montanha
Sagrada, entre outros.
Venho traduzir essa visão de como os
“Sonhos e o Inconsciente” funcionam.
Através de estudos em Psicologia, Estética
de Imagens, sobreposições e
composições, dialogando com a
sonoridade, aos quais foram captadas,
recortadas e organizadas, dentro de
minha curadoria, de forma poética.





MARTIM - FRENESI, 2021









DEVID NASCIMENTO
NÚCLEO DE FOTOGRAFIA

A cidade costuma guardar símbolos, por
vezes despercebidos por aqueles que
caminham apressadamente por suas ruas.
Nessa mirada, me permiti olhar para
corriqueiros desenhos presentes em portões
e gradeados de minha cidade. Na
investigação descobri o contexto ancestral do
Sankofa. A palavra é um antigo ideograma
adinkra – um pássaro que voa para frente
enquanto olha para trás – relacionado a um
provérbio africano do povo Akan – antigo
grupo étnico presente na atual Gana e Costa
do Marfim – que nos diz: “não é um tabu
voltar para pegar aquilo que você perdeu”.
Esse retorto ao passado em minha cidade
apresenta uma tentativa de ressignificação do
presente, é símbolo de luta, resistência e
preservação de memórias, aprendendo com
o passado tão presente nas paisagens
citadinas. O ensaio 'Sankofa: cidade e
memória' é o início de uma investigação
visual sobre a narrativa ancestral presente na
cidade.

Devid Nascimento reside em Macaíba no Rio Grande do Norte, é Professor e Mestre
em Geografia. Faz parte do núcleo de pesquisa Geopoéticas e Educação da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Iniciou na fotografia ainda na
universidade, fazendo uso da linguagem visual para catalogação dos registros de
campo. Enquanto fotógrafo desenvolve pesquisas associadas a linguagem fotográfica
e a cidade – tema central de sua dissertação de mestrado. Como ser urbano, suas
fotos percorrem as ruas, como um caminhante.



DEVID NASCIMENTO - SANKOFA, 2021











GISLYANE FÉLIX
NÚCLEO DE ARTE CONTEMPORÂNEA

Meus interesses estão ligados à
investigação da lesbianidade, da
negritude e diáspora, de como tudo
isso junto com o elitismo interferem
na nossa autopercepção e
consequentemente na nossa forma
de se comunicar artisticamente. 



GISLYANE FÉLIX - SEM TÍTULO, 2020-2021







JOÃO AZEVEDO
NÚCLEO DE FOTOGRAFIA

João Azevedo (Brasil, 1990) vive em Ceará-Mirim no Rio Grande do Norte. É
performer, preto, poeta, periférico e pesquisador. Também integrante do
Laboratório de Performance e Teatro Performativo (LAB Performance/DEART) na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) na qual é licenciado em
Teatro. Faz parte do grupo de pesquisa Perspectiva em Arte Contemporânea
Gênero e Invisibilidades na base de pesquisa do curso de Artes Visuais na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).É um dos membros do grupo
de pesquisa perspectiva em arte contemporânea gênero e invisibilidades no curso
de Artes Visuais (UFRN).Desde de 2017 vem realizando exposições em espaços
independente Trabalha com diversas mídias tecnológicas sendo elas: Vídeo, foto, e
com instalações. Vem investigando no momento o trabalho escravo na
contemporaneidade.



JOÃO AZEVEDO - DESTERRITORIALIZAR, 2020-2021











TAKARÁ
NÚCLEO DE FOTOGRAFIA

Sou conhecida por vários nomes: Judson Andrade, Senhor Cobra, Inddiegente,
Takará! Sou uma pessoa gorda, preta, queer e macumbeira. Graduando em Teatro
Licenciatura na UFRN sou fundadore do Ateliê Araká e da Plataforma Takará.
Multiartista que encontrou nas artes cênicas e visuais uma forma de expandir
inquietações sobre esse corpo que habita.

'Antes pra fora do que pra dentro:
transformando a palavra em sangue' é
uma série fotográfica sobre as dores
causadas à uma boca que reverberam em
outras partes do corpo. 
Transformaram a minha boca em uma
arma. Transformaram a minha boca em
uma arma contra mim, mas quando algo
precisa sair, sangra. O olho se transmuta
de dor em fúria, palavras sangram, falar é
machucar feridas do passado. 
O custo da fala está em se esvair em
dores e desaguar em sangue. Sei que dói,
mas não quero me calar mais.
Falar até o fim.



TAKARÁ - ANTES PRA FORA DO QUE PRA DENTRO, 2021















FILIPE SILVA
NÚCLEO DE FOTOGRAFIA

Filipe ou "michelangelo" é um jovem artista natalense que começou sua produção
no ano de 2017. Pesquisa e desenvolve produções artísticas visuais no campo da
fotografia em torno do cenário cultural alternativo e da juventude urbana potiguar.
Já participou da exposição coletiva “Urbanidades” e produziu o projeto autoral “Poti-
Underground”. Atualmente desenvolve trabalhos afrocentrados, sempre dando
ênfase a beleza e cultura negra.

Escolhi o grau como tema de pesquisa
por ser um ato cultural que ainda hoje é
muito incompreendido pela maioria das
pessoas. O grau recebe esse nome por
ser o ato do motociclista executar
manobras elevando a moto a 180° e dar
giros de 360°. Surge na transgressão,
como ato de infração de trânsito
registrado no art 244. 
Recentemente emerge como um esporte
praticado por jovens, de sua grande
maioria residentes das periferias do
Brasil, que buscam tirar o esporte da
informalidade, almejando por espaços
apropriados para a sua prática. Nessa
série de fotos, pretendo fazer com que
quem veja de fora, consiga olhar para
esse esporte com outros olhos além do
horizonte do pré-conceito.



FILIPE SILVA - GRAU, 2021













LUCAS AZEVEDO
NÚCLEO DE ARTE CONTEMPORÂNEA

Enxergo os murais como um ponto de
inflexão, instrumento de transformação.
Venho para os espaços públicos livre de
preconceitos e aberto às possibilidades.
As técnicas mistas de pintura
referenciadas no surrealismo, buscam a
desconstrução através de novas
perspectivas. O contato com o urbano
na infância e todas as suas nuances me
motivam a ocupar as ruas como forma
de transformar realidades adversas,
gerar reflexões e levar impacto visual à
lugares carentes de cor e cultura.

Lucas Azevedo é artista visual e urbano, potiguar, autodidata e apaixonado por
viagens. Em 8 anos de atuação, a experiência adquirida por vivências culturais em
viagens pelo Brasil e em outros países influencia bastante seu trabalho. Sua
produção não se restringe ao uso de materiais e superfícies, vai desde murais de
graffiti a pinturas em telas, ilustrações digitais, pinturas em pranchas de surfe e
desenhos em lápis grafite, executados e expostos a nível nacional e internacional. 
 Os primeiros passos foram no realismo, mas em pouco tempo absorveu a dinâmica
impressionista, também vagando pela desconstrução do surrealismo. A infância
vivida nas ruas de seu bairro o motivou a sair de seu ateliê, passar a viver as ruas e
ter contato com as pessoas que a habitam. Desde então se dedica à produção de
murais e eventos de graffiti pela cidade, buscando cada vez mais utilizar a arte como
instrumento de transformação social. 
 Fascinado pelas pessoas, suas expressões e pela natureza, Lucas traz suas raízes
como uma marca através de técnicas expressivas e comunicativas, transformando
sentimento em imagem.



LUCAS AZEVEDO - SUSPIRO DE ESPERANÇA, 2021







BOYTEDINHO
NÚCLEO DE ARTE CONTEMPORÂNEA

 O projeto, intitulado Princípio, foi motivado pela minha
inquietação com os mastodônticos gifs da arte generativa
que acompanho desde 2018. Aqui, nesse mesmo formato,
exploro espaços positivos e negativos fazendo uso do que
há de mais simplório dentre as infinitas possibilidades da
arte generativa, desde formas geométricas simples até
cores (preto e branco) e movimentos lineares.
 Princípio é composto por três conjuntos de 7 gifs
experimentais e não-figurativos cada, e tem esse nome
não só por ter um viés destrinchador do que pode vir a ser
algo grande e complexo, mas porque se trata do meu
primeiro projeto reconhecendo-me como artista. Por
ainda estar em desenvolvimento, apresento aqui 3 gifs de
cada uma das séries. Cada conjunto tem seu motivo
gráfico, que também são seus títulos, sendo eles: Círculos,
Estroboscópico e Padrões Geométricos.
 Na série Círculos, tento me imaginar hipnotizado, criando
um padrão de movimento que magnetize o meu olhar. Já
na série Estroboscópico, meu intuito é ser ácido em
diferentes medidas, confundindo ou agredindo o olhar, de
certa forma. Na série Padrões Geométricos me divirto com
espaços positivos e negativos de forma mais fluida,
tentando desenvolver transições entre ambos de modo a
não só atiçar a busca pelo ponto de virada entre um em
outro, mas também imaginando a projeção desses
padrões em ambientes que proporcionem alguma
imersão.



IGOR - PRINCÍPIO, 2021









PABLO VIEIRA
NÚCLEO DE ARTE CONTEMPORÂNEA

O projeto tem o intuito de criar uma performance a ser realizada no espaço urbano da
cidade do Natal/RN. Sem título ainda, a performance configura-se como uma travessia
do início ao fim da Via Costeira da cidade. O performer fará esse percurso trajando uma
roupa social (na cor cinza ou preta) e possuirá uma estrutura nas costas que remete a
um prédio feito de cimento, entre outros materiais de construção. Esse cimento
também está espalhado pelo corpo do performer, como se essa estrutura que carrega
também o corrói de alguma forma. 



PABLO VIEIRA - ROTEIRO DE PERFORMANCE, 2021
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