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1.ação continuada, realização contínua e prolongada de alguma atividade; seguimento, curso, decurso.
2.sequência contínua de fatos ou operações que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade; andamento, desenvolvimento, marcha.
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D� �n�� a� c�isa� ���? On�� �la� nas���? 

C�m� �la� ��eg�� a�� nó�? D� ��� mod� e�e� �ro�e�so� sã� ��ito�? 

Qu�i� sã� a� ��i��n� da���l� c�� ��� no� ��la�i�n�mo�? 

A exposição Processos apresenta trabalhos de artistas que se relacionam com os procedimentos e origem das coisas, sua 
transformação, cada um com sua forma autêntica, independente da linguagem poética escolhida. Mergulham no  inacabado 
- abandonado, rascunhos, ideias, projetos e ações humanas. 

Na presente mostra encontramos desde o programado até o inesperado. O processo vindo de algo estruturado e a 
estruturação de uma obra a partir do processo. O amadurecimento, as marcas, o sujeito, a identidade. Uma fragilidade, uma 
indefinição de onde viriam as experimentações e a força da interação entre artista e matéria durante um lapso criativo.

Os processos podem ser imaginados como produtos de dois elementos-base, um abstrato e outro que permeia entre o 
concreto e o subjetivo. Ambos a matriz de uma constante produção. Trata-se, respectivamente, do tempo e do eu. Permitir 
enxergar o sujeito como um corpo em constante lapidação e ressignificação, assim como compreender o tempo como 
grandeza subjetiva presente, como matéria prima fundamental do infindo processo de construção.
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S����po�içã� d� Inac�bad�

Vídeo arte
Colagem de videos
2019

Frame do vídeo

AUDRIA LUCAS
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Au��i� Luca�

Nascida na capital de São Paulo, mas de coração 
sul-mato-grossense. Abordo a incongruência das 
escolhas em uma harmonia visual e sonora. Crítico a 
invasão da autonomia maquinaria e da moral na vida 
humana, transformando-nos em civilização.

“Neste vídeo foi misturado vários trabalhos, rascunhos 
e sobrepostos neles, fragmentos com intenções 

diferentes. Esta quebra de composição dá a ideia de 
um processo ou fluxo interrompido, abandonado.”
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C�n��nsad�

Fotografia de placa de alumínio; impressão 
em papel fine art
60x90 cm
2018

DIEGO F.
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D�eg� F.

Diego Franco, reside e atua na cidade de São Paulo, é bacharelando 
em Artes Visuais, Pintura, Gravura e Escultura no Centro Universitário 
Belas Artes de São Paulo. Sua pesquisa e produção artística 
questionam sobre a efemeridade da existência humana e de tudo 
aquilo que nos cerca. Além de seu trabalho conceitual, Diego explora, 
dentro do campo da ilustração, a gestualidade humana e traços 
expressivos que remetem ao ato processual do fazer.

“(...) A obra é de caráter efêmero, pois consiste na captação de um 
determinado momento que logo não estará mais ali, ou seja, o desenho 

captado é momentâneo; a obra nega a ideia de duração e cristalização dos 
objetos artísticos, sendo transitória e tendo curta vitalidade; o artista prioriza o 

processo de criação em detrimento da forma final da obra. A única forma de 
expor esse tipo de arte é através de fotos, textos ou vídeos, pois as únicas 

coisas que sobram de uma obra efêmera, em sua totalidade, são registros.“  
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H���z�n�e� P��i��l��e�

Computação Gráfica
Imagens geradas por computador
2020

Fragmento da obra

FÁBIO HIDEKI

H���z�n�e� P��i��l��e�

Computação Gráfica
Imagens geradas por computador
2020

Fragmento da obra

FÁBIO HIDEKI
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F��i� Hi����

Explora a produção e reprodução de imagens por meio do 
deslocamento destas de seu meio nativo. Suas obras resultam de 
um diálogo entre suportes tradicionais e processos tecnológicos 
digitais. Atualmente cursa o Bacharelado em Arte Visuais no Centro 
Universitário Belas Artes de São Paulo, tendo já passado pelas áreas 
da comunicação social e da tecnologia da informação.

“Horizontes Particulares apresenta uma série de imagens que se estendem por 
uma parede. As paisagens foram geradas a partir de técnicas de aprendizado de 

máquina e um conjunto de dados aberto e colaborativo. Num jogo de repetição e 
variação, duas cenas se alternam e modulam ao longo do espaço projetado. A 

obra faz parte da série Paisagens Incidentais (2020) que propõe um passeio por 
cenas de lugares e tempos incertos, cenários possíveis e realidades simultâneas.” 
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S�� Tí��l�

Pintura
Tinta acrílica
50 cm X 70 cm
2020

FAE SAIKALI
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F�� S��k���

Estudante do 7º semestre de Artes Visuais, no Centro 
Universitário Belas Artes, nasci e vivo em São Paulo, com 
maior interesse de desenvolvimento nas áreas de 
escultura, desenho e xilogravura. Atualmente fazendo 
pesquisa sobre a imaginação infantil, monstros e o além 
da morte.

“Esta obra foi iniciada com algumas pinceladas roxas e amarelas, e 
depois foi deixada de lado. Por conta da pandemia e do isolamento, 
a tela depois foi usada para testes de técnicas e cores, até se tornar 
a imagem atual.”

              

F�� S��k���

Estudante do 7º semestre de Artes Visuais, no Centro 
Universitário Belas Artes, nasci e vivo em São Paulo, com 
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da morte.
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a imagem atual.”
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S���� “C�rto�r�fia� �� �isã�”

O ��� �r� �n�e� �� ��� � ���

Pintura-objeto em pedra de 
mármore
Acrílica, nanquim e pastel seco 
sobre pedra de mármore
18,5 x 21,5 x 2 cm
2019

Obra #1 da série

GABRIELLA BARBOSA 
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G������l� B��bos� 

Gabriella, 2000, é artista natural de São Paulo, SP. Graduanda do quarto 
semestre de Artes Visuais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, 
deu início a sua produção através do desenho, aquarela e pintura, pairando 
entre o gráfico, as abordagens do corpo e a palavra como materialidade. 
Recentemente, sua pesquisa tem se expandido para novas abordagens do 
desenho, envolvendo diferentes materialidades e espacialidades; bem como 
para o apelo à novas linguagens como escultura, vídeo, fotografia e a 
utilização de objetos como portadores de significação em novos contextos. 
Buscando estruturar novas experimentações, a pesquisa tem investigado o 
campo dos afetos, e de tais eixos poéticos, constroem-se novas narrativas e 
imagens que apontam para questões de identidade, fragilidade, origem, e a 
repetição ligada ao traumático no contexto contemporâneo.

“(...) De uma identidade sem identificação, tais cartografias investigam um 
terreno de indefinição que, entre o figurativo e o abstrato, procuram levantar 
questões ligadas aos afetos e à imagens de tempos originários os quais somos 
incapazes de nos conectar ou lembrar, e tal descompasso apresenta 
rachaduras e fragmentos desaparecidos de um momento à priorístico do ser.’ 



Á���� �� �ec�rdaç�e� �� L�ed� Ji��

Livro de artista 
Album espiral com fotos impressas em papel fotográfico, envelope de papel kraft, 
pedaços de papel jornal, papel ceda, papel paraná, fita crepe e cabelo humano
30 x 25 cm (fechado) 30 x 50,5 cm (aberto)
2019

JULIE DIAS

Fragmento da obra                        
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J���� Dia�

Julie Dias é artista paulista nascida em 1997 mora e 
trabalha em São Paulo. É artista multimídia com uma 
pesquisa que se volta para objeto e o corpo, com 
trabalhos experimentais que orbitam entre o sarcasmo, a 
política e a sexualidade. Além de trabalhar com as 
entidades gráficas do desenho e da gravura em diversas 
linguagens.

“É um album de fotos antigo com brochura de espiral, dentro tem 
algumas fotos em sua maioria de uma figura feminina com uma 
máscara. O album pertence a "Lieda Jisu" que aparece posando 
para as fotos sozinha ou com sua gata, em casa ou na praia, as 

cenas ficam entre a piada e o terror.”              
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In��r���e���ida��

Stop-motion
Dois travesseiros, linha vermelha, uma cama, agua, 
roupas, uma sacola, um sofa, cobertores, cintos.
2020

Frames dos videos 

LAURA ANTONIASSI E MOCHITA
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L��r� Ant��ias�� � Mo��it�

Laura Veiga Antoniassi Fernandes da Silva, 1997, Sao Paulo, Brasil. Vive e 
trabalha em São Paulo, Brasil. Gabriel Sproesser Cascaldi, 1993, Jundiaí, 
São Paulo, Brasil. Vive e trabalha em São Paulo, Brasil. Nossos trabalhos 
juntos tratam das questões do corpo direta ou indiretamente, se 
apoiando quase sempre na linguagem da performance. As relações 
poéticas centrais giram em torno da questão do esvaziamento e/ou 
reposição e reformulação de significado. Atualmente residimos em São 
Paulo e estudamos no Centro Universitário Belas Artes.

“Objetividade significa observação de algo externo de maneira imparcial; 
intersubjetividade é a capacidade de relação entre dois sujeitos (eu e tu). 
"Interobjetividade" aponta para o caráter absurdo de pretender um olhar imparcial 
e afastado de algo que está em relação de afeto. Relacionamento, afetividade são 
âmbitos onde se pressupõe parcialidade, contato, interioridade, e, nesse sentido, 
ao colocar objetos neste tipo de dinâmica, sem a mediação do corpo humano, a 
lógica de sua função utilitária é subvertida e o que sobra é o reflexo de nosso olhar 
subjetivo, que projeta o corpo no que é visto.”



C��i���

Fotografia digital
Fotografia digital de composição de objeto de 
acrílica aguada sobre papel jornal e papel de 
seda, colado em corpo
20 x 15cm,
2020

Fragmento da obra

LÍGIA TORTELLA
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Lí�i� T����l�     

Lígia Tortella (São Paulo, 1998) artista visual em formação 
acadêmica. Atualmente sua pesquisa gira em torno da descoberta 
de novas soluções para materiais convencionais, sempre 
explorando as possibilidades que cada material proporciona e 
saindo do ordinário que seria o quadro sobre a parede. Seu 
trabalho está diretamente ligado ao processual da criação, onde, 
em diversos momentos, o processo acaba se sobressaindo e se 
concretizando como obra.

        “(...) Procurando a independência da tridimensionalidade e desse elemento surgiu a 
solução de deslocar o objeto de seu lugar de origem para realocá-lo no corpo, alcançando um 
potencial visual e poético, trazendo para o trabalho um diálogo material entre corpo e objeto, 
que incita um calor corporal local provocado pelo objeto. A partir disso vem o nome “Calidez”, 
que é justamente o calor. A segunda parte do processo se deu ao entender que a série 
fotográfica precisava de desdobramentos a partir do conceito do recorte e colagem, dessa 
forma se deu o mosaico proposto, das fotos em combinações diversas que compõe um 
mural.(...)”  
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Re�i�naçã� �ú�u�

Escultura viva
Ficus Retusa, arame, terra e vaso de plástico
56 x 42 x 27 cm
2019

MARIANNE GC
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M��i���� GC

Sou paulistana, tenho 21 anos de idade e estou cursando o 
bacharelado em Artes Visuais, do Centro Universitário Belas Artes de 
São Paulo, desde fevereiro de 2017/1. Tenho interesse em seguir a 
profissão de artista visual, assim como trabalhar na área de Restauro 
e Conservação. Através de diferentes linguagens artísticas realizo 
trabalhos com interesse voltado na identificação de corpos, a partir 
da gestualidade e da materialidade dos mesmos.

“(...) Quando iniciei esse experimento em 2019, tinha em mente compreender o 
relacionamento e o comportamento do homem com ele mesmo e com o corpo com o qual 
se relaciona, criando uma convivência e uma dependência entre dois seres por tempo 
indeterminado, mas hoje percebo que além desse objetivo de apontar a manipulação 
humana, ainda falta algo que possivelmente só encontrarei e entenderei durante esse 
relacionamento - sobre essa convivência, sobre o ser-humano ou até mesmo algo sobre 
mim. A resignação mútua seria justamente, ao meu ver, estar submisso e aceitar a 
dependência entre seres (animados e/ou inanimados) que se relacionam.(...)”
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Aut���e�rato�: ��m��ia� �� ���� ��

Desenho; Zine
Grafite sobre folha sulfite
105x74mm
2020

Fragmento da obra

NAKAHARADA
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N�k�h�rad�

     Nakaharada, nascida em 1998, é paulistana e está para concluir o 
bacharelado em Artes Visuais, Pintura, Gravura e Escultura no 
Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Possui uma produção 
focada nas questões sobre Identidade Cultural na pós-modernidade 
e representatividade asiática, explorando, principalmente as 
linguagens gráficas.

       “(...)  O processo acontece em papéis de tamanho A7 (105x74mm), onde faço desenhos 
sobre momentos do meu passado e tento fazê-los enquanto acompanho meus pensamentos, 
porém, considerando que o pensamento ocorre mais rapidamente que a ação de desenhar, a 
figuração se torna abstração, ou evidencia o fato de que a construção em si vem da 
abstração. Os desenhos se tornam traços soltos que, para mim remetem a momentos 
específicos mas, para outros que visualizam a obra, podem remeter a outras imagens e 
signos, mostrando como a vivência de cada pessoa é única e como isso, consequentemente, 
afeta nosso modo de ver, perceber e entender. (...)”  
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E��i�

Litografia
Impressão de tinta offset sobre papel 
Hahnemühle creme 220g
Tamanho: 34,6x28,3cm
2019

NATALIA TAVARES
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Nat��i� T�v��e�

Natalia Tavares, bacharelanda em Artes Visuais pelo 
Centro Universitário Belas Artes de São Paulo demonstra, 
ao longo de sua trajetória artística, demasiado interesse 
por questões referentes ao emocional humano, e os 
possíveis desdobramentos da representação figurativa 
por meio de diversas linguagens como desenho 
fotografia, gravura e pintura, paralelamente com uma 
pesquisa poética voltada principalmente para a memória 
e identidades femininas.

“Esta obra foi iniciada com algumas pinceladas roxas e amarelas, e 
depois foi deixada de lado. Por conta da pandemia e do isolamento, 
a tela depois foi usada para testes de técnicas e cores, até se tornar 
a imagem atual.”

              

 “(...) estudo desenvolvido a partir do uso de fotografias digitais tiradas em 
baixa resolução somados a métodos analógicos de efeitos de imagem.Ao 
transferir as imagens para a matriz (pedra calcária) o objetivo principal é 
dar a essas imagens um nível maior de interferência visual causado pelo 
próprio processo construtivo da litogravura resultando em uma aparência 
fantasmagórica e onírica.”
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S� ��� � nã� �ec���e���

Pintura 
Desenho autoretrato sobre vidro 
2020

SANTARELLI
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S�nt������

     Nascido em São Paulo, 1997. Uma criança reclusa, aprendeu a 
desenhar como forma de suporte à vida. Fez aulas de pintura, no 
período de 2005 à 2007. Decidido em alcançar as pessoas com sua 
arte, decidiu estudar comunicação. Em 2016, começou a estudar 
comunicação social na FAAP-SP, não podendo terminar o curso 
naquele instante. Cursou Design Gráfico em 2018, visando explorar 
melhor as linguagens digitais. E desde 2018, cursa Comunicação 
Social com habilitação para Publicidade e Propaganda pela Belas 
Artes em São Paulo.

“O olhar de anseio sobre o que será uma nova realidade, onde o digital é mais 
forte. Onde o reflexo é mais importante que o eu. Ver o mundo, de maneira 
estática, e se manter presente com o olhar.”
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es������h�nd� I

Video arte
Livro de artista, performance

2020

Frame do video

VICKY V
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Vi��� V

Vicky V é graduanda em Artes Visuais e trabalha desde 
2018 entre livros de artista, performance, pintura e 
desenho, desenvolvendo uma pesquisa poética que parte 
do entendimento de imagens simbólicas em relações 
com corpos criados, buscando, em meio a processos com 
significações metamórficas, delinear os limites instáveis 
de dualidades coexistentes: entendendo o nada e o vazio 
para compor constatações de existência e espaços para a 
impressão de gesto e caos. 

“Escrevinhando I é o resultado de um exercício de escrita poética, onde o 
texto riscado assume o lugar do grito abafado, da dúvida ou desistência 
de si próprio após alguns segundos, a decisão de tentar encobrir e acabar 
por ressaltar todas as incertezas dos processos que se concretizam mas 
nunca terminam. ”
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S����: Re�rato� S�n�ro�

Re�rato� S�n�ro� - #Tr�b��h� n� a��n�i�

Gravura
Infogravura em papel couchê
30x20cm suporte
20x1,3cm mancha gráfica
2018

Obra #1 da série

WESLEY LIMA BRITO
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We���� L�m� B�it�

     Wesley Lima Brito, nascido em São Paulo, tem 24 anos, formado no 
curso Técnico em Redes de Computadores - no Centro Educacional 
e Assistencial Pedreira - (CEAP), atualmente cursando Artes Visuais 
no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Em suas pinturas, 
gravuras, desenhos e esculturas, explora aspectos culturais 
indígenas por meio de releituras e apropriações - estas trazem 
características ilustrativas, narrativas e conceituais. Atualmente, o 
artista está interessado no campo do desenho expandido, 
trabalhando com fogo, pólvora, arte sonora entre outras 
experimentações, técnicas e materialidades.

“(...) Os sons emitem registros e formas que são armazenadas em nosso cérebro, como apresentar tais 
formas, relacionando-as com o campo de desenho ampliado? Surgiram diversas experimentações, 
porém decidiu-se trilhar a essência do campo sonoro; as ondas de frequência, que são os registros 
visuais representativos da forma. Como resultado são obtidas formas distorcidas, comprimentos 
diferentes, que passam a transmitir o retrato sonoro de lugares no qual o artista transita em seu 
cotidiano. Assim uma memória auditiva, pode ser retratada em sua essência através do desenho. ”
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C�n�iga�

Bordado
Bordado em algodão cru
165x45,5 cm
2020

YAGO VIANA
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Yag� Vi�n�

Yago, 23 ano e latino-americano. Estudante de 
arquitetura e urbanismo que busca expressar suas 
questões pessoais em várias escaladas, moda, arte, 
dança, música arquitetura e outros. Atualmente uso 
muito o bordado como forma de expressar questões não 
resolvidas. 

“Esta obra foi iniciada com algumas pinceladas roxas e amarelas, e 
depois foi deixada de lado. Por conta da pandemia e do isolamento, 
a tela depois foi usada para testes de técnicas e cores, até se tornar 
a imagem atual.”

              

“Um pergaminho de memórias, vivências, convivências, vozes e tempo. 
Segredos revelados e pensamentos embaraçados. Aquilo que me fez, 
processo que me transformou. Ouvi, senti, vivi. Dores fortes no meu 
corpo que ainda não passaram.”
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A�ra�e����nto�
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A Mostra BA com eixo curatorial “Processos” foi realizada de forma virtual por conta da pandemia de Covid-19.

A exposição digital e 3D apresenta o espaço expositivo, os artistas, as obras e vídeos de forma dinâmica e inovadora. Um desa�o presente que 
trouxe um novo formato comparado com as Mostras BA anteriores.

Agradecemos a Prof. Drª. Marilucia Bottallo, a Equipe de Marketing Institucional, a Equipe de T.I e os estudantes envolvidos na produção da Mostra.                    
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