


SÃO PAULO, AGOSTO DE 2016

“Era uma casa muito engraçada. Vinícius de Moraes, autor do poema que 
virou canção , já falava da criação de um espaço que deveria ser o de um 
lar, mas que é repleto de estranhamento, de elementos faltantes, da própria 
ausência de praticidade esperada do ambiente doméstico. Mas, apesar de 
tudo isso, o bordão da letra repete que ela era feita com muito esmero, na 
rua dos bobos número zero.” 

(Katia Canton)

Uma casa no Jardim América espera o dia 10 de dezembro de 2016 para ser 
demolida. 

Com corredores e quartos que se interligam e atravessam, ela se assemelha 
a um labirinto. É fácil de se perder. Uma leve distração e do banheiro se chega 
ao closet, indo parar num estranho mezanino. Um pequeno elevador quebra-
do interliga o térreo ao primeiro andar. Em todos esses cômodos encontramos 
vestígios do antigo e já falecido morador.

Nesse exato momento em que escrevemos, dia 16 de julho, faltam pouco 
menos de cinco meses, 147 dias, para a data agendada de sua demolição. Fo-
mos convidados a ocupar esse espaço de tempo e lugar. 

Essa é a Casa DEZBARRADOZE, 20 artistas de diversas áreas que buscam tor-
nar essa casa seu lugar de trabalho, incorporando as condições de infraestru-
tura que ela pode oferecer. Uma tentativa de borrar as fornteiras das possibili-
dades que esse lugar pode se tornar.



Adriana Moreno nasceu em São Paulo onde vive e trabalha. Artista visual graduada em 
2015 pela ECA-USP com intercâmbio acadêmico na Universidad Nacional Autónoma 
do México. Sua linha de pesquisa orbita a imagem através da gravura, do desenho e da 
fotografia. Também se ocupa de investigar formas não convencionais de impressão. 
Participou de exposições coletivas no Centro Universitário Maria Antônia e no Museu 
de Arte Contemporânea (MAC-USP). Em 2015 foi selecionada para o Programa de Ex-
posições do MARP (Museu de Arte de Ribeirão Preto) e da exposição Tendências do livro 
de artista no Brasil: 30 anos depois no Centro Cultural São Paulo. Revista Ganga, obra 
produzida em coautoria durante a residência artística na folhetaria do CCSP, passou a 
integrar a Coleção de Livro de Artista da UFMG. No início de 2016 esteve no México em 
uma residência artística no Centro de Artes La Ceiba Gráfica.

ADRIANA MORENO



Nascida em São Paulo, 23 anos, é formada em Artes Visuais pela Fundação Armando 
Álvares Penteado (FAAP). Dedica- se a pesquisas em arte contemporânea a partir das 
técnicas de gravura em metal, fotografia, escrita e desenho. Participou da 46º Anual de 
Arte- FAAP e de duas residências  artísticas pela Curatoria Forense nos anos de 2014 
e 2015 com o objetivo de discutir os possíveis campos de atuação da arte na América 
Latina.

ANA LADEIRA ANANDA TREZENA

Nascida em 1995, é paulista e estuda licenciatura em Artes Visuais na FAAP.  Seus tra-
balhos discutem suas relações intrapessoais, apresentando a intimidade do ser mulher. 
Atualmente trabalha em uma escola, onde pode cultivar uma percepção sobre o mun-
do visto pelo olhar infantil, matéria trabalhada em suas obras. Ananda trabalha com 
muitas mídias, tendo em seu portfólio desenhos, pinturas, vídeos, vídeo instalações, 
fotografias e intervenções.



Vive em São Paulo desde que nasceu em março de 93. Tem formação principal como 
técnico de som, editor de vídeo e ator. Já trabalhou por um ano como técnico do te-
atro oficina, editou algumas dezenas de vídeos e participou de uns vinte filmes nas mais 
variadas funções. Faz pesquisa nos campos de acústica, história, direito, literatura, co-
municação e psicologia, tentando a partir disso encontrar e produzir sentidos para a 
vida. Grava e mixa paisagens sonoras, faz show de banda, filma eventos, desenha, es-
creve, alinha PA, anda de bicicleta e não consome derivados animais. No momento faz 
sonoplastia e filmagem na Coletiva Vulva da Vovó, cobertura do projeto Mulher Escrita 
e cursa o último semestre de audiovisual na ECA. Usa seu tempo a sós para estudar 
programação, fazer música, paisagem sonora e poesia.

ANDERS RINALDI

Nascida em 1993, é artista plástica e performer. Atualmente, além de sua atuação na 
Casa DEZBARRADOZE, cursa Artes Visuais na Fundação Armando Alvares Penteado. 
Seus trabalhos abordam questões discutidas na atualidade, tais quais política, gêne-
ro, corpo e espaço urbano. A partir das montagens de figurinos de suas performanc-
es, utilizando  objetos do cotidiano, cria simbologias que constroem o teor crítico de 
seus trabalhos. Em 2014 apresentou a performance “Outubro” na feira de arte e design 
Camelódromo e, em 2016 performou o trabalho de Pedro Moraes, Para segurar um obje-
to em movimento na exposição Unânime Noite na Galeria Bolsa de Arte de Porto Alegre, 
contando com a curadoria de Bernardo de Souza. 

ANITA KUCZYNSKI



24 anos, nasceu e vive em São Paulo. Iniciou estudos de graduação na faculdade de 
arquitetura e urbanismo Escola da Cidade, na qual cursou 3 anos. Hoje cursa bachare-
lado em Artes Visuais na instituição FAAP.  Fez diversos cursos relacionados a técnicas 
analógicas de fotografia, a desenho e narrativa. Procura em sua produção esconder 
elementos, sobrepor camadas e ressignificar formas, com as técnicas de fotografia, 
monotipia, litografia, desenho, pintura e colagem, muitas vezes misturadas. Atualmente, 
sua pesquisa foca na criação de paisagens imaginarias. A artista produz o que seriam 
mapas e imagens de satélite, construídas a partir de registros do chão da cidade. Nesse 
projeto aborda questões tais como semelhança gráfica na representação de diferentes 
escalas, e a capacidade de imaginar.  Até o fim da estadia na Casa DEZBARRADOZE 
pretende produzir um atlas, contendo essas imagens .

íntimo
memória

tempo
narrativa
violência 

movimento

Paulistana de 23 anos, usa da base fotográfica para produzir em diferentes mídias; bus-
ca através da gravura, vídeo, instalação e da manipulação de negativos fotográficos 
compreender a intimidade na esfera das relações humanas e a pluralidade do individ-
uo. O corpo, o oculto, e o movimento se fazem presentes em seus trabalhos. Estudou 
fotografia na Escola Panamericana de Artes em 2013 e hoje cursa bacharelado em artes 
visuais na FAAP (2014-2017). 

BEATRIZ FIGUEIRA BEATRIZ GUIMARÃES



Nascida em São Paulo em 1994 é artista plástica formada em 2016 no curso de artes 
visuais da FAAP. Participou de exposições coletivas como a 47a Anual de Artes da FAAP 
e mais recentemente, em 2016, das ocupações artísticas “Visite Decorado” e “In(Lar)”. 
Atualmente frequenta o grupo “Pintura: Acompanhamento Critico” com os artistas 
Regina Parra e Rodolpho Parigi no Espaço Aldeia e integra a Casa DEZBARRADOZE, 
um espaço composto por vinte artistas cujo o objetivo é a produção, contaminação e 
difusão de conteúdo artístico. Sua pesquisa parte de reflexões acerca do conceito de 
paisagem, e do campo de visão, que é muitas vezes associado à natureza. Galvão bus-
ca maneiras de criar naturezas que correspondam não só ao que os olhos veem – as 
linhas que circundam o horizonte, os objetos e os corpos de pessoas no cotidiano – 
mas também de um olhar interno, das próprias formas que constroem o corpo humano, 
como órgãos, músculos, tecido e células.  

FERNANDA GALVÃO GABRIEL PITAN GARCIA

Um jovem artista de São Paulo que busca se expressar através da pintura. Atento às 
pessoas ao seu redor, coloca-se como observador num ambiente urbano, onde cres-
ceu e experimentou contrárias relações sociais. Sua visão orgânica de um cotidiano 
comum resulta em um trabalho aberto a associacoes dos mais distintos expectadores. 
Cursando bacharelado em artes visuais na FAAP, teve trabalhos expostos na 46a Anual 
da FAAP, sendo premiado na edição seguinte, em 2015, com a obra “Quem queimou o 
morro”.



Nascido em 1996, morou em São Paulo a vida toda. Cursou dois anos de artes visuais na 
FAAP, participou de cursos e grupos de estudos no Instituto Tomie Ohtake e outras insti-
tuições. Atualmente se dedica exclusivamente à produção na Casa DEZBARRADOZE, 
e a grupos de estudo e cursos teóricos. Tem como procedimento a produção prática 
paralela à teórica, sendo a escrita e o desenho parte essencial de seu processo. Como 
interesse comum em toda sua produção, que se estende por diferentes técnicas sem 
maiores predileções, tem o espetáculo, as barreiras e a intimidade. Em seus trabalhos 
recentes busca pensar o atrito entre dimensões, especialmente a íntima - a qual é pen-
sada perante o outro, dentro do espaço urbano, ou contraposta ao espetáculo.

HENRIQUE CUTAIT

Júlia Franco Braga fez mestrado em Artes na University of Arts London. Desenvolve ex-
perimentos em fotografia, escultura e instalação com interesses múltiplos, que investi-
gam dispositivos para lidar com possíveis catástrofes cotidianas. Sua pesquisa versa 
sobre embates e equivalências de conceitos como distopia, utopia e heterotropia. Des-
de 2009 vem participando de exposições coletivas no Museu de Arte Contemporânea 
do Ceará - MAC (2009), Museu da Casa Brasileira (2009), The Well Gallery (2009) e Uni-
versitatät der Künste Berlin (2011). Participou da Brighton Photo Fringe (2013), Triangu-
lações 2015, Temporada de Arte Cearense (2015), Festival Outono Fotográfico - Galicia 
(2015). Em 2016 participou do 67o Salão de Abril, Encontros da Imagem na Categoria 
“Discovery Award” e International Photography Award ‘Emergentes dst’.

JÚLIA FRANCO BRAGA



Paulista, atualmente cursa o último semestre do curso de Técnicas de palco na SP es-
cola de teatro, onde pesquisa direção de cena com mesa de estudo orientada por José 
Carlos Serroni e curso de extensão na mesma pesquisa com Elisete Jeremias e Rafael 
Bicudo. Participou da ressignificação de figurino com Jaqueline Rojas. Trabalhou com o 
coletivo PI no espetáculo de rua itinerante “O retrato mais que óbvio daquilo que não 
vemos” como contrarregra. Seus atuais projetos estão voltados na experimentação de 
cenografia e figurino para o texto “Visitas ao cão” de Gustavo Braunstein e a produção 
de Fanzine dentro da Casa DEZBARRADOZE, “o zine”, que tem referências e inspi-
rações no “1zinede2” com o artista visual Maranhense João Almeida. 

JULIA THOMPSON LU DE OLIVEIRA

Nascida em São Paulo, 25 anos, teve passagem de três anos na graduação de arquite-
tura pela Escola da Cidade e hoje cursa Artes Visuais na ECA-USP. Desenvolve pesquisa 
prática de caráter experimental que se apoia fundamentalmente em recursos da área 
da fotografia e da gravura, muitas vezes os mesclando. Participa, em 2014, de programa 
de cursos dedicado ao estudo da fotografia analógica e aprofudamento de técnicas de 
laboratório P&B e colorido no Internacional Center of Photography em Nova Iorque, uma 
experiência que impulsionou sua produção de forma propositiva. Atualmente, dedica-se 
exclusivamente ao desenvolvimento de alguns de seus projetos na CASA DEZBARRA-
DOZE paralelamente à universidade.



Vive e trabalha em São Paulo, está atualmente no semestre de conclusão da gradu-
ação em Artes Visuais pela ECA-USP.  Paralelamente, atua como designer e desenvolve 
pesquisa a respeito de métodos não convencionais de impressão e publicações inde-
pendentes. Desde 2013, ministra oficinas relacionadas a gravura e arte impressa, e 
participa de feiras de publicação em parceria com as Edições Aurora (SP). Em 2015, o 
projeto de revista Ganga, produzido em co-autoria com mais 5 artistas, foi selecionado 
para o programa de Residência em Arte Impressa da Folhetaria do Centro Cultural São 
Paulo (CCSP). Nos últimos anos, trabalhos seus estiveram expostos em mostras coleti-
vas no Centro Universitário Maria Antônia, Oficina Cultural Oswald de Andrade e Centro 
Cultural São Paulo. 

MARINA ZILBERSZTEJN

Graduada em Jornalismo pela Unifor e mestra em Artes Visuais pela ECA-USP, nasceu 
em Fortaleza e vive em São Paulo desde 2009. Investiga as relações do corpo diante 
de situações de borda, estabelecendo diálogos entre dimensões íntimas e políticas a 
partir de instalações e ações registradas em vídeo e fotografia.Realizou sua primeira ex-
posição individual “O corpo é eu: diários sobre a distância” em 2014, na Galeria Zipper 
(SP). Em 2012 participou da residência “Strange Fruit” na Gerrit Rietveld Academie, em 
Amsterdã. Em 2013 integrou o “Colaboratório”, no Centro Cultural São Paulo. Recente-
mente foi selecionada para as coletivas “Arte londrina II” e “II Bienal do Sertão”.No ano 
passado realizou a exposição coletiva “Zona de litígio” no Museu de Cultura Cearense, 
em Fortaleza. Este ano foi selecionada para o “67o Salão de Abril” e participou da co-
letiva “Quadro, desquadro, requadro” no Instituto Tomie Ohtake.Em paralelo ministra 
aulas de fotografia no Senac e também dedica-se à Edições à Deriva, pequena editora 
lançada em 2015 em parceria com o artista Haroldo Saboia.

PATRÍCIA ARAUJO



Nasceu em 1994, São Paulo, SP. Vive e trabalha em São Paulo. É Licenciado em Artes 
Visuais pela FAAP (2016). Participou de mostras coletivas, entre as principais então a 
46ª e 47ª anual de arte FAAP, sendo premiado nesta edição. 
(..) Acho importante abrir um parêntese para falar sobre o meu interesse pela in-
venção e pela narrativa, que tem início com o relato de um trabalho ainda em proces-
so, mas que começa com a descoberta de 181 contatos fotográficos e um caderno de 
memórias intitulado Minha vida sobre patins, que pertenceram ao meu avô paterno 
Nivaldo Lemes da Silva, que faleceu na infância do meu pai. (...) (...)
O meu interesse pela narrativa vai ao encontro da necessidade de se contar histórias, 
de guardar memórias, de se criar novas narrativas a partir de já existentes. “ (SILVA, 
2016: 15). 

Nascido em Uberaba e criado em Brasilia reside em São Paulo. É artista plástico forma-
do na Unb. Participa de exposições coletivas por todo país desde 2006, tendo exposto 
também no museu do azulejo em Lisboa. Já conta com duas exposições individuais “In-
tervalos” em 2014 e “Ensaio dos Dias” em 2015 ambas realizadas em Brasília. Mesmo 
tendo a pintura como suporte de destaque em sua produção, não se limita a apenas 
uma técnica para a construção de sua pesquisa, se estendendo ao desenho, fotografia, 
colagem, objeto entre outros. Foi editor da revista Sem/Registro e membro do Espaço 
Laje em Brasília. Hoje participa da Casa DEZBARRADOZE, onde pretende finalizar a sua 
série “Sobre Todos Meus Vazios” que aborda sua fase adaptação a nova cidade.

PEDRO IVO VERÇOSA PEDRO SILVA



Nasceu e cresceu em São Paulo. Cursou dois anos e meio de administração de empre-
sas na Faap, um ano de economia na PUC-SP e um ano de artes visuais também na 
Faap. Fez cursos relacionados a desenho e ao processo de criação, sendo mais signif-
icativo o extensivo ministrado pela artista Catarina Gushiken. Participou de exposições 
coletivas como a ”Incubadora#2” no espaço Veredas sob orientação e curadoria de 
Regina Johas. Retrata rostos femininos na maior parte de seus trabalhos, utilizando 
materiais diversos. Pretende ampliar o campo de suas experimentações na Casa DEZ-
BARRADOZE por meio do contato com a produção e o pensamento de outros artistas.

RENATA CASAGRANDERAFAELA FOZ

Iniciou a faculdade de Cinema na FAAP em 2011, cursando 3 semestres para depois 
transferir o curso para Artes Visuais, o qual atualmente frequenta. No meio tempo estu-
dou fotografia e fez parte da Segunda Dentição da Universidade Antropófaga do Teatro 
Oficina. Teve seus trabalhos expostos na “47a Anual de Artes da FAAP”, na “Ocupação 
Artística In(Lar)” e na “Ocupação Artística Visite Decorado”. Atualmente faz parte da 
Casa DEZBARRADOZE. Com uma produção ainda pequena e de cunho experimental, 
permeia diversas mídias, com trabalhos que vão da gravura ao vídeo, passando pela 
pintura, instalação e objetos encontrados. A cidade, o tempo e a memória se fazem pre-
sentes em suas pesquisas e trabalhos de forma entrelaçada e sutil. 



Criatura  dissidente da zona leste de São Paulo do ano de 1994. Formado em moda pela 
ETEC Carlos de Campos (2015) e estudante de Artes Visuais na FAAP, busca delinear 
histórias e trajetórias não contadas através da linha - seja em gravura, desenho e bor-
dado. Participou, em 2015, da exposição Existência Coletiva - Resistir e Produzir no CEU 
Quinta do Sol.

SÍSIFO MAGNANI GATTI



Adriana Moreno /Ana Ladeira /Ananda Trezena /Anders Rinaldi / Anita Kuczynski / 
Beatriz Figueira / Beatriz Guimarães / Fernanda Galvão / Gabriel Pitan Garcia / Henrique 
Cutait / Julia Franco Braga / Julia Thompson / Lu de Oliveira / Marina Zilbersztejn / 
Patrícia Araujo / Pedro Ivo Verçosa / Pedro Silva / Rafaela Foz / Renata Casagrande / 
Sísifo M. Gatti / Não Necessáriamente nessa mesma ordem.



@casadezbarradoze
casadezbarradoze@gmail.com


