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objetos
instalações multilinguagens

interface com landart/ arte ambiental/ 
performance/ vídeo



Correias em Balanço (Correias desativadas de uma serraria, ferragem em metal instaladas em uma árvore) 
residênCia topografia aérea: uma fáBula soBre poleiros e artistas (redes funarte de artes visuais, 2013) 
CaCá fonseCa



poleiro trapézio

residênCia topografia aérea: uma fáBula soBre poleiros e artistas 
(redes funarte de artes visuais, 2013) 
CaCá fonseCa (Co-autoria: pedro Britto) 





> Cortejo alegóriCo - plano de pouso 
(trama de arame de galinheiro, penas artifiCiais, oBjeto - relaCional)
residênCia topografia aérea: uma fáBula soBre poleiros e artistas

(redes funarte de artes visuais, 2013) 
CaCá fonseCa  



serra - rastejante (instalação - landart - fotografia frame a frame  flipBook)

residênCia topografia aérea: uma fáBula soBre poleiros e artistas 
(redes funarte de artes visuais, 2013) 
CaCá fonseCa 



argila-serra- moto-Corpo-Contínuo

oBjeto- relaCional e vídeo performanCe (4’12”,  Cor,  exiBido em looping)
residênCia topografia aérea: uma fáBula soBre poleiros e artistas (redes funarte de artes visuais, 2013) 
CaCá fonseCa (Co-autoria ana reis)





exposição topografia aérea: uma fáBula soBre poleiros e artistas, 2014 e 2015 
Curadoria, expografia e montagem  
Centro de Cultura e arte – ufes, araCaju (se); Catedral das artes – goiânia (go); exa – espaço experimental de artes, Belo horizonte (mg); 
muna – museu universitário ufu (mg); saguão eBa-ufBa (Ba)
CaCá fonseCa (Co-autoria renata marquez) 



desplante
instalação performativa  (40’)
museu de arte moderna da Bahia - galeria suBsolo (2012)
fundação Cultural do estado da Bahia

CaCá fonseCa 

> oBjeto-relaCional 
malha 3.5 x 2.2 m
material: taCos de madeira 
estrutura: Corda, amarração e roldanas - superfíCie para projeção de vídeos





> oBjeto-sonoro

Co-autoria: matheus dantas

mesa guitarra - 1.20 x 60 x 40 
material: madeira/ pregos/ Corda de violão 



BiCileta vulto  
pintura eltrostátiCa BranCa + dispositivo sonoro instalado nas rodas 

tourada de pratos

Co-autoria: isaura tupiniquim

pratos de Bateria instalados Com CaBo de aço, sapatos de flamenCo 



ilha de ed

instalação literária, 2013
fundação Cultural do estado da Bahia

moBiliário/ oBjetos/ livros-oBjetos/ inserções de serigrafia

CaCá fonseCa (Co-autoria: Coletivo soCiedade da prensa)





intervenção - urbana
interface com estética - urbana/  

arquitetura / urbanismo



jardim ampulheta (intervenção urBana)
projeto jardinagem, temporalidade, territorialidade e ato polítiCo 
rede funarte de artes visuais (2015)
CaCá fonseCa (Co-autoria: pedro Britto)





koCa inn (intervenção urBana) hotel miranda (residênCia artístiCa)
alles gute - Bauhaus 90 anos, Weimar, alemanha 
interCâmBio ufBa - Bauhaus, 2009 
CaCá fonseCa (Co-autoria: pedro Britto, aline porto lira, diego mauro, íCaro villaça, Clara pignaton, eduardo roCha) 



guarda - sol monóCulo (projeto CamBana)
festival de intervenções artístiCas do reCônCavo (fiar 3) - rede funarte de artes visuais, 2012
produção exeCutiva  da intervenção urBana e performanCe da ação “guarda sol monóCulo”
CaCá fonseCa (Co-autoria: Clara pignaton, márCio roCha) 



CorpoCidade: deBates, ações e artiCulações
puBliCação  da plataforma CorpoCidade - ppgau-ufBa
livro-mapa (Coordenação editorial)

> MAPA DOBRADURA
     aberto/ dimensão A2
     papel vegetal



> revista- doBradura

puBliCação plataforma CorpoCidade - ppgau-ufBa
projeto editorial das  revistas  (2008 - 2012)
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> mapa de intervenções urBanas do evento CorpoCidade 1 (2008) 
puBliCação da plataforma CorpoCidade - ppgau-ufBa
equipe exeCutora do evento CorpoCidade 1 - produção exeCutiva das intervenções urBanas 



pesquisa - documentação - prática
interface com antropologia/ política/ coletivos 



> expedição Catástrofe: por uma arqueologia da ignorânCia (rumos itaú Cultural - 2015/207)
Coordenação/ Curadoria/ artista expediCionária

pesquisa, doCumentação e ativação orientada pelas ruínas das  mais de 60.000 esColas púBliCas rurais feChadas  no Brasil 







> expedição Catástrofe: por uma arqueologia da ignorânCia (rumos itaú Cultural - 2015/2017)
ação torre de transmissão - vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?time_continue=1126&v=uzMZcdmK2jM
CaCá fonseCa (Co-autoria: Yuri firmeza, paBlo loBato, renata marquez, pedro Britto, laura Castro, filipe Britto, glaYson arCanjo, tande Campos)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1126&v=uzMZcdmK2jM 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1126&v=uzMZcdmK2jM 








> expedição Catástrofe: por uma arqueologia da ignorânCia 
(rumos itaú Cultural - 2015/2017)
série fotográfiCa de diptiCos “voCaBulário para Catastrofes”

Cartografias

Recreio

Biblioteca

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1126&v=uzMZcdmK2jM 


> expedição Catástrofe: por uma arqueologia da ignorânCia (rumos itaú Cultural - 2015/2017)
livro de artista 
CaCá fonseCa (Co-autoria: pedro Britto, laura Castro, Yuri firmeza, paBlo loBato, renata marquez, filipe Britto, glaYson arCanjo, tande Campos)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1126&v=uzMZcdmK2jM 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1126&v=uzMZcdmK2jM 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1126&v=uzMZcdmK2jM 


> edições zaBelê (fundação Cultural do estado da Bahia - 2017/2019)
residênCia artístiCa aldeia kaí, CumuruxatiBa, Ba
etapa 1: ofiCinas Com a Comunidade esColar do Colégio estadual indígena kijetxaWê zaBelê   http://www.edicoeszabele.com.br/

http://www.edicoeszabele.com.br/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1126&v=uzMZcdmK2jM 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1126&v=uzMZcdmK2jM 




> livro alfaBeto - atxuhu kaí (livro de artista de autoria Coletiva  Com povo pataxó - aldeia kaí)
etapa 2: enContro de saBeres Com a artista indígena rita pataxó - ofiCina CarimBaço - http://www.edicoeszabele.com.br/2019/02/tipografia-atxuhu-kai.html

http://www.edicoeszabele.com.br/2019/02/tipografia-atxuhu-kai.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1126&v=uzMZcdmK2jM 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1126&v=uzMZcdmK2jM 


> livro  kijetxaWê zaBelê - aldeia kaí 
oganização da puBliCação  e projeto gráfiCo 
etapa 3: edição do livro   http://www.edicoeszabele.com.br/2019/02/download-do-livro.html

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1126&v=uzMZcdmK2jM 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1126&v=uzMZcdmK2jM 


guia de ruralidades urBanas, 2017
projeto Cidades invisíveis 
ofiCina Cartografias sensíveis e ColaBorativas da Cidade

https://www.goianiacidadeinvisivel.com.br/ruralidades-urbanas/
https://www.youtube.com/watch?v=ptAMoh8T-6s&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1126&v=uzMZcdmK2jM 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1126&v=uzMZcdmK2jM 


resCaldo das ruas, 2018
rede Cidade, imagem e território - ufrj, ufrgs, uerj
ofiCina deriva e Composição em tempo real 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1126&v=uzMZcdmK2jM 


vídeos

Cantinho de a – aprendizagem
https://vimeo.com/261136448
senha: geografia
co-autoria – Filipe Britto

torre de transmissão
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=1126&v=uzMZcdmK2jM
co-autoria: Pablo Lobato, Yuri Firmeza, Laura Castro, Renata Mar-
quez, Pedro Britto, Filipe Britto, Glayson Arcanjo

oCulto
https://www.youtube.com/watch?v=0lP0dIBicOw&feature=youtu.be

emBotados
https://www.youtube.com/watch?v=EVRoFxATZvM&feature=youtu.be
co-autoria – Ana Reis, Filipe Britto

pelos ares
https://www.youtube.com/watch?v=N8_lXyMhMAI&feature=youtu.be
co-autoria – Maicyra Leão, Thiago Costa, Filipe Britto 

argila-serra- moto-Corpo-Contínuo
https://drive.google.com/file/d/1Yk_8mNDEkT7ZVZU67Sw66Se5G78
vp2FX/view?usp=sharing
Co-autoria Ana Reis

teasers: 

projeto expedição Catástrofe
https://vimeo.com/229153640
https://vimeo.com/229406298
https://vimeo.com/229485505
co-autoria – Filipe Britto

projeto kijetxaWe zaBelê
https://vimeo.com/433739747
senha: pataxo

Bandeirantes versoreverso
https://www.youtube.com/watch?v=yldRsgQdwtM&feature=youtu.be
Co-autoria Lucas Felício, Pedro Britto 

espelho perimetral 
https://www.youtube.com/watch?v=At4ytTX6OBs&feature=youtu.be
Co-autoria Lucas Felício, Pedro Britto

https://vimeo.com/261136448
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1126&v=uzMZcdmK2jM 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1126&v=uzMZcdmK2jM 
https://www.youtube.com/watch?v=0lP0dIBicOw&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=EVRoFxATZvM&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=N8_lXyMhMAI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1Yk_8mNDEkT7ZVZU67Sw66Se5G78vp2FX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yk_8mNDEkT7ZVZU67Sw66Se5G78vp2FX/view?usp=sharing
https://vimeo.com/229153640
https://vimeo.com/229406298
https://vimeo.com/229485505
https://vimeo.com/433739747
https://www.youtube.com/watch?v=yldRsgQdwtM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=At4ytTX6OBs&feature=youtu.be


experiência pedagógica
Faculdade de Artes Visuais - UFG

interface com  infância/ arte ambiental/ landart / instalação imersiva/
poéticas compartilhadas



> memorial rizoma - instalação amBiental reserva da ufg  
ateliê imersivo “design interloCutório” (disCiplina) - faCuldade de artes visuais - ufg, 2019

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1126&v=uzMZcdmK2jM 


> exposição loteamento, galeria da fav, 2018 (projeto de extensão e Cultura)
Conselho Curatorial da galeria Biênio 2017-2018/ expografia e montagem

https://issuu.com/galeriadafav/docs/issuu
https://www.fav.ufg.br/e/21299-exposicao-l-o-t-e-a-m-e-n-t-o

https://issuu.com/galeriadafav/docs/issuu


> aqualátiCa - instalação imersiva para primeiríssima infânCia (BeBês de 6 meses à Crianças de 3 anos)
ateliê imersivo “design interloCutório” (disCiplina) - faCuldade de artes visuais - ufg, 2018

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1126&v=uzMZcdmK2jM 


livro - objeto / livro de artista
interface com artes gráficas - literatura 



CamBana, 2012
livro-oBjeto: 1 talão de reCiBos/ 1 prova de teste/ 1 mapa-expedição/ 1 pretexto/ 1 Caixa serigrafada/ 4 Cartões-postais

CaCá fonseCa (Co-auotria: soCiedade da prensa)



> CAIXA FECHADA/ CAPA
     impressão serigrafia 3 cores
     dimensão: 21 X 23 cm 

> PEÇAS GRÁFICAS 
      dimensão: variadas



CaBidela: BloCo de másCaras, 2010 
livro-oBjeto

artista gráfiCa e ilustradora

CaCá fonseCa (Co-autoria laura Castro



> tipografias dos títulos

> máscaras

> cartas avulsas



fio Condutor, 2013 
livro de artista

CaCá fonseCa (Co-autoria: Clara pignaton e laura Castro)
materiais: zíper/ teCido serigrafado/ doBradura 



edições instantâneas (residênCia gráfiCa), 2016
feira de impressos taBuão, salvador, Ba
livro artesanal 
CaCá fonseCa (Co-autoria: soCiedade da prensa, )
serigrafia, enCadernação artesanal, tiragem 40 exemplares



refazeres: Cultura e BioConstrução na Chapada diamantina, 2016
fundo de Cultura do estado da Bahia 
livro artesanal 
CaCá fonseCa (Co-autoria: soCiedade da prensa, )
projeto gráfiCo e exeCução gráfiCa 


