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Statement

A minha prática artística começa na identificação de redes e agentes, para então interferir com 

uma série de operações poéticas que estabelecem novas conexões e agências. A partir desses 

processos, procuro repensar, subverter, desfuncionalizar, ou simplesmente colocar a tecnolo-

gia em um estado de estranhamento. Meu objetivo é desenvolver uma nova ontologia tecno-

lógica com a prática artística, isso quer dizer, além de refletir sobre como a tecnologia afeta a 

arte, propor diferentes formas da arte afetar a concepção da tecnologia.

Defendo uma elaboração ecológica e decolonial que atravesse o pensamento tecnológico, pro-

pondo uma visão cosmotécnica diversa, apoiada em uma poética do cuidado. Busco combater 

a hegemonia da hiper produtividade e da vigilância sobre o pensamento técnico, para permitir 

que a tecnologia habite outros domínios e afetos das relações humanas e mais-que-humanas.

Matheus da Rocha Montanari



Paisagens Algorítmicas

O projeto Paisagens Algorítmicas investiga diferentes 

dimensões da paisagem urbana, levando em conta 

a camada algorítmica que a constitui. Mais do que um 

pano de fundo onde a ação acontece, a paisagem é dis-

cutida como algo na ordem de ação, contemplando di-

mensões espaço-temporais que encapsulam uma série 

de elementos físicos, culturais, tecnológicos e estéticos. 

Entendemos que com uma lógica algorítmica crescen-

te que permeia o mundo, especialmente a Inteligência 

Artificial, temos que levar em conta estes elementos 

como agentes e constituintes da paisagem. 

Estes tipos de sistemas têm formas específicas de ope-

rar, principalmente na predição baseada em dados. 

Para este projeto, subvertemos dois sistemas que ope-

ram com filtragem colaborativa para sugestão de con-

teúdo: Spotify e Google Maps.

A primeira parte do projeto é uma performance que culmina em uma caminhada algorítmi-

ca em duas cidades diferentes: Paris, França, e Caxias do Sul, Brasil. Esta ação produz mais de 

10.000 imagens que são utilizadas como um conjunto de dados para o trabalho.

 Durante a performance, faço uma deriva algorítmica guiada por um sistema de suges-

tão de música. Ando pelas ruas ouvindo as músicas que a plataforma me sugere com base no 

perfil que criou a partir dos meus dados. Se o algoritmo sugere uma música que eu gostei, 

eu viro na próxima rua à direita. Se o algoritmo sugerir uma música que eu não gostei , eu 

viro na próxima rua à esquerda. Desta forma, faço uma rota e um mapeamento incomum da 

cidade, enquanto gravo tudo em fotos e na trilha geo-localizada do aplicativo GPS.

 A segunda parte consiste na análise destas imagens por um software de apren-

dizagem de máquina criado para este trabalho. Este software faz uma pesquisa inversa de 

imagens no conjunto de dados e encontra os locais mais similares nas duas cidades diferen-

tes.

 Com estas seleções, criamos uma coleção de imagens que aproximam dois lugares 

geograficamente distantes a partir de um ponto de vista algorítmico. Em seguida, as imagens 

são impressas com uma técnica específica em folhas de acrílico, que mantém o pigmento 

semiúmido. Quando as diferentes chapas de acrílico se encontram, as imagens se combinam, 

trazendo à tona a imagem do que existe entre elas, e revelando a paisagem algorítmica. A 

partir dessas imagens criamos uma série de trabalhos, como vídeos, projeções e instalações.

2020-2022

Instalação, Vídeo, Projeção 
Mapeada, Impressão, 

Web Art

Vídeo Ensaio do Trabalho - Clique Aqui
Vídeo da Instalação - Clique Aqui

https://youtu.be/UY8l7wUsVDM
https://youtu.be/draE_91ZEqU


Paisagens Algorítmicas, 2020. Lâminas de acrílico digitalizadas.



Paisagens Algorítmicas, 2020. Lâminas de acrílico digitalizadas.



Paisagens Algorítmicas, 2020. Projeção Mapeada em Empena de Prédio.



Paisagens Algorítmicas, 2022. Instalação.



Paisagens Algorítmicas, 2020. Extensão de Navegador

Intervenção no site do Museu



Era verão, mas não 
fazia sol em Shangri Lá

Neste trabalho, o clima se torna um dos agentes artís-

ticos, traçando linhas entre a utópica cidade literária no 

alto do Tibete, a praia brasileira no litoral do Rio Grande 

do Sul e as montanhas do Parque Yosemite no Estados 

Unidos. Operamos tensionando a relação entre o natu-

ral e o artificial. Em meio a grãos de areia e grãos de 

ruído pixelizado, utilizamos redes generativas adversas 

cíclicas (cycle GANs) para construir um conjunto imagé-

tico onírico em busca do sol de Shangri Lá.

As redes de inteligência artificial utilizadas no proje-

to são treinadas com imagens de diferentes estações 

do ano no mesmo local, no Parque Yosemite. A partir 

desse conjunto de dados, elas competem entre si para 

alterar artificialmente qualquer imagem com estações 

do ano opostas, até que uma convença a outra da 

naturalidade de sua artificialização.

O modelo foi desenvolvido com base em imagens do Parque Yosemite, nos Estados Unidos 

da América. O algoritmo utilizado é treinado com um conjunto de 853 imagens do parque 

no verão e 1273 imagens no inverno. A partir deste conjunto, traduz qualquer imagem de 

entrada para a estação oposta do ano. Com isso, as definições de inverno e verão, apesar de 

sua globalidade e diversidade, são estabelecidas com base nas características do local.

 O parque é frequentemente visitado por alpinistas profissionais e amadores que se 

aventuram em escaladas, registrando os percursos em fotos, vídeos e postagens em blogs. 

Um renomado alpinista da região, Brutus of Wyde afirma ter encontrado Shangri Lá em uma 

de suas expedições. Brutus descreveu e até fez alguns desenhos do belo lugar da High Sierra, 

mas manteve em segredo sua localização.

 A história de Shangri Lá, no entanto, é mais  antiga. Foi criada originalmente em 1933 

por James Hilton em seu romance Horizonte Perdido. É um lugar imaginário e montanhoso, 

supostamente na região do Tibete, onde os habitantes nunca envelhecem, desde que nunca 

saiam de lá, oscilando entre um paraíso e uma prisão. O sucesso literário inspirou a fundação 

de diversos locais, como o município litorâneo de Xangri Lá.

 Confrontamos o algoritmo treinado com as referências de Yosemite, apresentando 

imagens da praia de Xangri Lá em um dia nublado de verão. Sem referências para dunas de 

areia, o algoritmo as transforma em montanhas cobertas de neve. Isso cria a paisagem utópi-

ca de uma praia nevada subtropical. Sem saber, o sistema replica as estações do hemisfério 

norte no hemisfério sul, criando cenas oníricas em busca do sol de Shangri Lá.

2022

Vídeo, Inteligência Artif icial

Vídeo Ensaio do Trabalho - Clique Aqui

Vídeo do Trabalho - Clique Aqui

https://youtu.be/Qh2DctL9OU0
https://youtu.be/gtsJhWlQ1ME


Exposição Ecologias de um Mundo em Ruínas, 2022. Era verão, mas não fazia sol em Shangri-lá. Frames selecionados.



Era verão, mas não fazia sol em Shangri-lá. Frames selecionados.



Monocultura, 
Monotécnica, Mononatura

Este trabalho se desenvolve a partir de uma investigação 

com e sobre o eucalipto. Atualmente, os eucaliptos são 

a espécie de árvore mais plantada no Brasil, apesar de 

sua origem australiana. Enquanto lá as florestas de euca-

lipto cobrem cerca de 77% da área de mata nativa e são 

responsáveis pela manutenção de grande parte da biodi-

versidade do país, no Brasil, ele foi implantado em uma 

polêmica lógica de monocultura que deixa para trás os 

chamados “desertos verdes”. Considerado sagrado pela 

população aborígene australiana, o mesmo tipo de árvore 

gera constantes conflitos com as comunidades indígenas 

brasileiras que sofrem com conflitos de terra, o bloqueio 

da luz solar e o uso de agrotóxicos nas proximidades de 

seus territórios. Por meio dessa dualidade, a obra explo-

ra os perigos de adotar uma única visão hegemônica de 

natureza, cultura e tecnologia, sem levar em conta as va-

riações locais. 

O trabalho é uma instalação sensorial composta por uma série de vasos cerâmicos com 

galhos de eucalipto secos, um sensor ultrassônico e um vídeo em tempo real. O vídeo é 

criado a partir de um modelo 3D escaneado de uma árvore de eucalipto. Esse modelo digital 

também está inserido em uma lógica de monocultura, onde é copiado e colado várias vezes. 

Isso ocorre em um processo generativo que funciona através do sensor ultrassônico que 

capta a aproximação do público com a obra ao longo do período da exposição. Conforme o 

público se aproxima, a imagem do modelo 3D se multiplica cada vez mais. E, à medida que 

as imagens se repetem, menos reconhecíveis elas se tornam, gerando uma decomposição 

da imagem por repetição.

 Também estão presentes no vídeo, mapas das localização de florestas de eucalipto 

na Austrália e no Brasil, que sofrem o mesmo tipo de operação, e através da repetição, têm 

seu posicionamento e escala alterados e sobrepostos.

 O trabalho propõe uma monocultura de modelos 3D, com uma repetição em tal 

escala que decompõe a imagem que formam.  A instalação explora a urgência de uma multi-

plicidade tecnodiversa para enfrentar os desafios do Antropoceno. Propõe o contato como 

transformação pela relação (não)humano-vegetal. Aponta a aproximação como alteração 

pela repetição vazia de cópias de modelos 3D que perdem sua referência.

2022

Instalação sensorial

Vídeo do Trabalho - Clique Aqui

https://youtu.be/HHlhodQT7c4


Exposição Ecologias de um Mundo em Ruínas, Instalação 2022.



Monocultura, Monotécnica, Mononatura. Frames selecionados.



Monocultura, Monotécnica, Mononatura. Frames selecionados.



Monocultura, Monotécnica, Mononatura. Frames selecionados.



Museu Virtual Guarani e 
Kaiowá

Laboratório de Antropologia Multimídia (UCL - MAL)

 Coordenação: Raffaella Fryer-Moreira, Fabiana Assis 

Fernandes, Ludovic Coupaye

 Apoiado pelo UCL Grand Challenges Special Initiatives 

Fund,  The British Museum’s Endangered Material Know-

ledge Practices Fund.

Neste projeto, a UCL MAL está produzindo, em colabo-

ração com as mulheres indígenas Guarani e Kaiowá, 

um Museu Virtual desenvolvido nas plataformas Mo-

zilla Hubs e Unity. Este projeto de Museu Virtual busca 

atender às preocupações levantadas pelas comunida-

des indígenas em relação ao acesso da comunidade 

à gestão do patrimônio, criando uma infraestrutura 

digital por meio da qual as comunidades locais podem 

preservar, curar e exibir seu patrimônio cultural mate-

rial e imaterial.

Como os povos Guarani e Kaiowá enfrentam uma severa crise humanitária no Brasil, há a 

necessidade de uma compreensão maior e mais exposta dos direitos indígenas e da impor-

tância de se repensar como o patrimônio cultural material e imaterial é gerido em escala 

global, aumentando a participação das comunidades na curadoria e exibição do patrimônio.

 UCL MAL, uma rede de pesquisa liderada por estudantes que explora métodos ex-

perimentais para prática de pesquisa e comunicação entre disciplinas, propôs a construção 

de um museu virtual online com curadoria de comunidades indígenas Guarani e Kaiowá no 

Brasil. Este projeto de pesquisa enfoca as relações entre saberes, práticas indígenas e seu 

meio ambiente, averiguando como e o que as comunidades Guarani e Kaiowá gostariam de 

preservar em seu Museu virtual.  

 A Kuñangue Aty Guasu, liderado por anciãs e xamãs Guarani e Kaiowá, é um espaço 

essencial para as mulheres indígenas trocarem conhecimentos, desenvolverem propostas de 

ação compartilhadas e é um local chave para a criação de seu Museu Virtual.  

 Atualmente o projeto concluiu sua primeira etapa, que foi desenvolvida de forma 

remota devido às condições estabelecidas durantes a pandemia de COVID-19. Nela desen-

volvemos o primeiro protótipo do museu que foi apresentado de forma presencial e com os 

óculos de realidade virtual para a comunidade entre setembro e novembro de 2021.

 Nessa ocasião, um novo elemento importante surgiu, algumas Anciãs da comunidade 

relataram ver espíritos sagrados dentro do espaço virtual que não haviam sido incluídos pela 

equipe técnica do museu. A presença dos espíritos no museu de realidade virtual direcionou 

o projeto para uma nova investigação, voltada para encontros de alteridades em espaços 

digitais, e visibilidades e invisibilidades produzidas/possibilitadas pela tecnologia.  Dessa 

forma, levantando questionamentos sobre o aspecto ontológico da realidade virtual e da 

tecnologia contemporânea confrontada com os saberes e práticas indígenas ancestrais.

2021-2022Museu Virtual, Projeto de 
Pesquisa

Vídeo do Trabalho - Clique Aqui

https://youtu.be/AyrsTAmbReo


Museu Virtual G&K. Frames selecionados.



Modelos 3D do Museu Virtual.



Museu Virtual G&K. Frames selecionados.



Tornando a Violência 
Visível

Laboratório de Antropologia Multimídia (UCL-MAL)

Coordenação: 

Kunangue Aty Guasu, Jaqueline Gonçalves, Raffaela 

Fryer-Moreira, Fabiana Assis Fernandes, Camilla Rossi

Apoiado pelo UCL Global Engagement Fund

Este projeto tem como objetivo criar um mapa interati-

vo que mostre a incidência e distribuição geográfica da 

violência contra a mulher nas comunidades indígenas 

Guarani e Kaiowá no Brasil. Essa parceria com as comu-

nidades indígenas Guarani e Kaiowá busca apoiar as 

estratégias das mulheres indígenas no combate às de-

sigualdades de gênero, fornecendo uma infraestrutura 

digital que permite o monitoramento e a visibilidade da 

violência de gênero.

Ao tornar a  violência visível, o projeto visa apoiar os esforços liderados pela comunidade para 

monitorar a violência de gênero, apoiando a análise de dados locais e o desenvolvimento 

de medidas de mitigação eficazes para combater as desigualdades de gênero e a violência. 

Além disso, o projeto também fornece treinamento técnico  para os membros do Conselho, 

permitindo que elas próprias utilizem e atualizem a plataforma.

  Ao tornar visível a escala e a disseminação da violência contra as mulheres e, con-

sequentemente, facilitar estratégias para aumentar a justiça social - a plataforma digital e 

a capacitação técnica que essa parceria proporciona também contribuirão para fortalecer a 

comunidade a responder a outros desafios.

 A própria comunidade identificou e criou classificações específicas de violência no 

mapa digital. Nele, são apresentados relatos audiovisuais narrados por mulheres de diferen-

tes partes do mundo, que se somam e emprestam suas vozes para os corpos constantemente 

silenciados das mulheres indígenas.

2022

Mapeamento Multimídia

Vídeo do Trabalho - Clique Aqui

Mapa - Clique Aqui

https://youtu.be/NgwQ_uwl2UQ
https://kunangueatyguasu.github.io/mvv/


Mapeamento da Violência - Imagem do site.



Ecologias do Pensamento

Laboratório de Antropologia Multimídia (UCL-MAL)

Coordenação: 

Matheus Montanari, Raffaella Fryer-Moreira, Fabiana 

Assis Fernandes, Patrick White

Apoiado pelo UCL Global Engagement Fund

O projeto ecologias do pensamento estabeleceu uma 

parceria internacional e multidisciplinar para investigar, 

com os Guarani e Kaiowá, o pensamento ecológico a 

partir das relações entre som e plantas. O projeto es-

tabeleceu diálogos entre diferentes tipos e concepções 

de tecnologia, desde o canto e cultivo tradicional até o 

uso de microcontroladores e análise de dados.

Desenvolvemos duas estratégias experimentais. A primeira focou na criação de mundos de 

realidade virtual que, por meio de processos de arte generativa, exploraram a cosmologia 

Guarani e Kaiowá em seu aspecto cosmotécnico. Utilizando sons e elementos tradicionais, 

como o Chiru, o cajado sagrado que sustenta o mundo, e o milho branco, alimento que sus-

tenta a vida, buscamos investigar sujeitos fundamentais da cosmologia por meio de uma 

experiência ao invés de uma representação narrativa.

 A arte generativa pode ser definida em diferentes graus de complexidade, está asso-

ciada a um sistema que possui algum grau de autonomia, em que o artista e o sistema exer-

cem uma série de operações que resultam na obra final. Buscando formas de se relacionar 

com as mitologias Guarani e Kaiowá, respeitando suas características, as metodologias da 

arte generativa pareciam não apenas se adequar às qualidades ontológicas da cosmologia, 

mas também privilegiar uma investigação e produção audiovisual que pudesse manter uma 

fidelidade cosmotécnica. Já que ambas, a cosmologia Guarni e Kaiowá e a arte generativa, 

são processos emergentes, não lineares, com elementos repetitivos que estão em constante 

transformação. 

 A segunda estratégia foi a utilização de microcontroladores para transformar plan-

tas da cultura alimentar Guarani e Kaiowá em sensores táteis, para que ao serem acionadas, 

emitissem um som. Neste experimento, utilizamos milho, batata e mandioca, com sons de 

instrumentos tradicionais, o mimby (apito), o taquapu (bambu) e o mbaraka (chocalho). Com 

isso, conseguimos traçar linhas entre plantas e sons, aprofundar conversas sobre essas rela-

ções ecológicas extra-humanas e entender melhor como podemos nos envolver e apresentar 

esse tipo de conhecimento.

2022

Realidade Virtual, Projeto de 
Pesquisa, Microcontroladores

Vídeo Ensaio do Trabalho - Clique Aqui

https://youtu.be/tHKLh00y-GM


Encontro Ecologias do Pensamento em Nhanderu Maragatu, 2022.



Encontro Ecologias do Pensamento em Nhanderu Maragatu, 2022.



Processo de criação de Arte Generativa no TouchDesigner- Análise de imagens e som.



Ecologias do Pensamento - Experimento em R.V Jakairá, Milho Branco e Abelha



Ecologias do Pensamento - Experimento em R.V  Chiru e Trovão



Ecologias do Pensamento - Experimento em R.V  Reza para apagar o fogo e acalmar a terra



Corpo Memórico

A instalação é constituída por objetos relacionados à 

memória e entrevistas em áudio sobre eles. Por meio 

de um sensor de frequência cardíaca que mede a res-

posta emocional do corpo do interator, o Corpo Memó-

rico reage de maneira diferente com áudio e luz a cada 

visitante. O áudio é composto pela mistura de duas fai-

xas: a primeira é uma reprodução constante das histó-

rias relacionadas aos objetos, a segunda é uma cópia 

da primeira, mas, a cada interação, a frequência cardí-

aca do visitante altera a frequência sonora do áudio, 

criando um diálogo entre o Corpo Memórico, o corpo 

do interator e as memórias presentes nele.

Durante um ano, o artista coletou e entrevistou diversos voluntários que mantinham 

objetos pelo seu valor afetivo e que estavam fortemente ligados a uma memória específica. 

A instalação é composta por esse material e por um objeto lumínico tridimensional em 

forma de onda, conectado a um sensor de frequência cardíaca.

 Ao chegar na instalação, o visitante coloca sua mão na mão do corpo memórico, 

onde está o sensor. A partir da resposta emocional, medida através da frequência cardíaca, 

a instalação responde com alterações no objeto lumínico e no áudio. A frequência cardíaca 

do visitante altera permanentemente uma das faixas de áudio, mantendo, dessa forma, uma 

espécie de registro, que se instaura na criação da voz do corpo memórico.

2018

Instalação Interativa

Vídeo do Trabalho - Clique Aqui

https://youtu.be/7FWGuaxrZKs


Corpo Memórico, Instalação - CAMPUS  8 - UCS, 2018.



Corpo Memórico, Instalação - CAMPUS  8 - UCS, 2018.



Como Dizer Adeus

A instalação é composta por uma mão de gesso com  

um fio metálico que é conectado a uma placa Arduíno, 

tornando-a sensível ao toque. Há uma projeção de ví-

deo na sala de uma tela preta com o título “como dizer 

adeus”, à medida que o interator aproxima a sua mão 

da peça, o vídeo começa a aparecer, à medida que o 

interator solta a mão, o vídeo escurece novamente, 

permanecendo somente o áudio e o  título inicial, à 

espera de um novo encontro de mãos.

O trabalho propõe uma reflexão interativa sobre os rituais de despedida, explorando a 

relação simbólica das mãos e do toque nesses contextos. Aceitar a finitude é uma tarefa 

difícil. Criamos vários rituais diários para lidar com a ausência de pessoas ou objetos. Apertar 

as mãos é um acordo social, dizemos alô, apertamos as mãos, dizemos adeus, apertamos as 

mãos. Desta forma, criamos linearidade e delimitamos encontros e momentos com outras 

pessoas. 

 Porém, quando essas memórias são armazenadas em nosso cérebro, essa linearida-

de nem sempre faz sentido, o próprio toque torna-se uma codificação de memória. Confor-

me os relacionamentos começam a se desenvolver, junto com o envolvimento emocional e a 

criação da memória, as interações se tornam mais complexas e profundas. O toque ganha 

uma função mais importante e presente, de modo que seguir um protocolo de despedida 

não faz mais sentido. 

2016

Instalação Interativa

Vídeo do Trabalho - Clique Aqui

https://youtu.be/sfYvKel6zsU


Como dizer Adeus - mão de gesso sensível ao toque, detalhe, 2016.



Como Dizer Adeus, Frames selecionados, 2016.



Ranger de Dentes, Bater 
de Panelas

A obra é uma videochamada produzida em tempos 

de isolamento social. No período de quarentena, a 

paisagem da cidade mudou radicalmente. Durante o 

dia, o silêncio em uma grande cidade como São Paulo 

(Brasil) é tão surpreendente que podemos ouvir até o 

ranger de nossos dentes ansiosos e incertos. Durante a 

noite, uma sinfonia de panelaços (pessoas protestando 

contra o governo fazendo barulho com panelas e frigi-

deiras) emerge das janelas dos prédios. 

Em um momento em que todos os encontros se tornam virtuais, o artista faz uma videocha-

mada consigo mesmo e com a rua em frente de sua casa, confrontando as imagens da rua 

deserta, o som do protesto nas janelas, o som do tilintar dos dentes na panela e o ruído de 

interferência sonora que a proximidade desses dispositivos eletrônicos provoca.

 Durante os meses de março a junho, foi realizado um mapeamento sonoro da cidade 

de São Paulo, em diferentes pontos, em que se gravavam áudios das janelas em momentos 

específicos do dia. Nas noites em que haviam protestos contra a postura negacionista do en-

tão presidente, Jair Bolsonaro, escutavam-se gritos e panelas batendo por todo o centro da 

cidade. 

 Em um momento em que nossos corpos isolados viraram um sinal de alerta, nos res-

tringimos em contato e em toque, procurando fugir do vírus invisível que circulava pelas cida-

des esvaziadas. Atenção redobrada à nossas mãos, que se tornam inimigas de nossas bocas.

2020

Performance - Vídeo

Vídeo do Trabalho - Clique Aqui

https://youtu.be/6GVW7gAKVHo


Ranger de Dentes, Bater de Panelas, Frames selecionados, 2020.



Quando me tocou, deixou 
algo em mim

O trabalho é um espaço em Realidade Virtual onde tudo 

é texturizado com a pele do artista.  Inspirado por 

um sonho, o trabalho levanta questões sobre uma dis-

topia vigilante e biométrica. Os sistemas digitais utili-

zam cada vez mais a leitura biométrica como identifi-

cação pessoal. As linhas desenhadas nas nossas mãos 

são responsáveis pela criação de uma identidade vigia-

da. A pele orgânica entra em contato com superfícies 

sensíveis ao toque, que nos reduzem a dados digitais 

que se relacionam uns com os outros. 

Serão estes fragmentos de dados relacionais que vêm definir a humanidade? Podemos re-

duzir todas as relações humanas e não-humanas a isto? Quais são os possíveis encontros e 

qual é o significado do toque neste contexto? São questões contraditórias que incluem a 

pele como órgão do tato, o toque como intimidade, e a pele metrificada como identidade. 

O trabalho explora estas questões através de uma experiência imersiva visual e sonora. 

 As texturas foram criadas através da digitalização de diferentes partes da pele 

do artista. Estas imagens foram agrupadas para criar conjuntos semelhantes a colagens 

de diferentes segmentos de pele, produzindo uma variedade de texturas que poderiam ser 

aplicadas a diferentes objetos.

 O terreno do ambiente possui um leve movimento que acontece a partir de um pro-

cesso generativo.  O movimento do terreno afeta todos os objetos do ambiente que, ao 

moverem-se, são levemente deformados, fazendo com que a textura da pele também sofra 

pequenas variações. Desta forma, o ambiente cria novas combinações dermatoglíficas, 

como se estivesse à procura da sua própria impressão digital. Enquanto isso, se escuta a 

declamação de um texto.

2021

Poema em Realidade Virtual

Vídeo do Trabalho - Clique Aqui

https://youtu.be/IUMDV2Y4WCQ


Quando me tocou, deixou algo em mim, Frame selecionado, 2021.



A minha pele é onde eu tudo sinto

A extensão de todo o meu corpo

Cada vale, cada pico

As linhas que inscrevem a minha mão

Que escreve quem eu sou.

Tudo me toca através da pele,

Quando o mundo me toca,

Deixa algo em mim,

Às vezes, só um arrepio.

Às vezes, um frio.

Às vezes, um acumulado de moléculas,

Uma colônia de bactérias,

Às vezes suor, pelo, terra, dor.

A minha pele também é a pele do outro,

E quando toco

Chego até a barreira, fricciono, aperto

Abraço, mas não rompo.

Porque o outro não é o que está dentro,

É a superfície.

A pele do outro também é a minha pele,

E quando me toca, deixa algo em mim.

Eu sou a minha pele e a tua pele sou eu também.

Texto declamado



Limbo, o exíl io de dois 
lugares

A instalação consiste em dois telefones celulares em 

uma ligação viva-voz, cada um em uma galeria diferen-

te. Ao lado deles, uma caixa de som com fragmentos 

do mesmo diálogo.

 Esse trabalho é apresentado simultaneamen-

te em duas galerias diferentes, os visitantes de uma 

galeria podem ouvir uma parte de um diálogo que é 

reproduzido nos alto-falantes, a outra parte só é audí-

vel quando perto de um telefone que liga para a outra 

parte da instalação, em uma galeria diferente.  

  Além de ouvir o diálogo, as pessoas nas duas 

galerias podem conversar entre si.

2018

Instalação

Vídeo do Trabalho - Clique Aqui

https://youtu.be/iiHGRZHWKKs


Rizoma Procedural

Matheus Montanari e Nilton Dondé

A instalação consiste em um arranjo de linhas suspen-

sas em um tecido bordado e três séries fotográficas.

A obra revisita o conceito de rizoma de Deleuze e Guat-

tari.

“Uma agência é justamente esse crescimento de di-

mensões em uma multiplicidade que necessaria-

mente muda a natureza à medida que aumenta suas 

conexões Não há pontos ou posições em um rizoma 

como em uma estrutura, uma árvore, uma raiz. Há 

apenas linhas”

Deleuze & Guattari, Mil Platôs I

Esta instalação foi concebida como o ponto de união dos trabalhos 

desenvolvidos no grupo denominado Criações Poéticas, que durante 3 

meses se reuniu para discutir e produzir arte. A instalação é formada por 

palavras que resumem a experiência para cada um dos participantes, 

bordadas em um único plano, o tecido. 

 A partir dela, se propagam múltiplas linhas e conexões, vinculadas 

a uma composição de imagens feita a partir da digitalização de partes 

dos corpos dos integrantes do grupo sobrepostos a quadros selecionados 

de vídeos desses corpos trabalhando em suas produções artísticas. A 

instalação cria um espaço de experimentação e suspensão.

2018

Instalação

Vídeo do Trabalho - Clique Aqui

https://youtu.be/U62t0YHSPdQ


Rizoma Procedural, Vista da Instalação, 2018.



Rizoma Procedural, Detalhe, 2018.



Rizoma Procedural, Detalhe, 2018.
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