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crossing archives

Instalação
vídeos e mesa de processos
Dak‘art - Bienal Internacional de Dakar
Senegal, 2022

crossing Archives é resultado das investigações 

artísticas desenvolvidas em coletivo através do 

projeto Fluxos: Acervos do Atlântico Sul no Museu 

Afrobrasileiro da Universidade Federal da Bahia e 

na Casa do Benin, ambos situados em Salvador. 

Artista integrante com vídeo em projeto realizado 

pelo Intervalo fórum de arte, que é uma iniciativa 

do Programa de Pós Graduação em Artes Visuais 

da Escola de Belas Artes da Universidade Federal 

da Bahia.





objetos com raízes

Instalação
Gravura sobre papel e desenho.
Exposição Nkaringana
Museu Afrobrasileiro, Salvador, Brasil
novembro de 2019 à fevereiro de 2020

O recadé (ou recado, em português) é um objeto 

africano que constitui uma mensagem em si 

mesmo, que atravessa espaços geográficos, 

simbólicos e temporais. O recadé torna operante 

um potencial dinâmico de poder, com contextos e

finalidades diversos, e com possibilidades de 

tradução que escapam à lógicas ocidentais. Um 

objeto com raízes, que só pode ser lido por quem

souber ler. Eis aí sua resistência, “pedra dura ao

luar”. 





diário de viagem: nós, por exemplo

Instalação
Gravura sobre papel, desenho, objetos.
Exibição O mundo em trânsito
College of Arts Gallery, Portugal
abril à junho de 2018

É um diário que se inicia com imagens. Uma escrita

em trânsito, com o desejo de manter o mistério. 

Uma ficção que os fragmentos compõem, juntos, e 

encontram um lugar real.





salvando imagens-rainhas
(ou alguém que queira ressucitar para ti?) 

Instalação
XX Cerveira International Biennial of Arts
Vila Nova Cerveira, Portugal
agosto à setembro de 2018
(imagem do catálogo)

O texto atravessa a tela, a pele e o discurso, e entra

na sala. Abre-se em caminhos, “veredas que se 

bifurcam”. Assim, numa leitura em que se escreve, 

convocamos “existentes-não-reais” e desatamos

imagens de antigos livros, por meio da técnica de 

sobreimpressão (LLansol). Ao des-ordenar, 

operamos por semelhança, corremos com o texto. 

Em deslocamento, a imagem nos persegue. Entre 

Coimbra, Brasil e Berlim. 





cântico

vídeo
XX Cerveira International Biennial of Arts
Vila Nova Cerveira, Portugal
agosto à setembro de 2018





meu tio Jaguar: do intraduzível o amor

Instalação
com André Feitosa
Exposição Atelier Aberto
Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, Portugal
Novembro de 2019

Na tradução em alemão do livro de João 

Guimarães Rosa, Mein Onkel der Jaguar (1982), o 

texto e a história resistem à tradução e à 

apreensão, sinalizando pontos irreduzíveis e a 

resistência da língua. 

O texto, tal matéria, foi traduzido, mas está longe

de ser compreensível. Aqui ele se amplia

novamente, ganhando espacialidade e pele, 

voltando à língua e operando uma performance de 

deslocamento impossível. 





esfinge: estudos de espaço e silêncio

Instalação
com André Feitosa
Exposição – obra selecionada e financiada pela 
Galeria OÁ de Arte Contemporânea
Vitória, Brasil
agosto à setembro de 2018

Desenvolvida durante uma residência artística em

Coimbra, a obra foi selecionada para a chamada

internacional da Galeria de Arte Contemporânea OÀ.

Este trabalho reflete sobre perspectivas de 

ancestralidade e modos difusos de escrever e

criar textualidades.





diário de árvore

Instalação in situ 
com André Feitosa
Colégio das Artes - Universidade de Coimbra, 
Portugal
ao longo de 2018

diário de árvore é uma instalação que inclui fotos, 

textos, vídeos, objetos, desenho e perfomance. 

Investigamos e exploramos perspectivas de 

ancestralidade e escrita, entendida como um 

movimento difuso, conectadas à um lugar

específico.

diário de árvore foi inicialmente realizado a partir

de um ritual de cuidado de uma árvore adoecida e

se desdobrou em vários eventos coletivos.





caminhos para casa

Instalação
Apresentado durante o 1o Simpósio Internacional sobre 
Migrações, Refúgios e Laços culturais na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Brasil
junho de 2018 

Esse trabalho se inicia com fotografias antigas e a 

possibilidade de conectá-las com diversos espaços

e tempos. É uma investigação de lugares e

memórias, resultando em uma colagem de 

contextos que segue se atualizando. Inclui

entrevistas com pessoas em situação de 

deslocamento, migração ou refúgio no Brasil, na 

Alemanha e em Portugal. A entrevista se inicia com

a pergunta “Onde é a sua casa?” ("Wo ist ihre 

Heimat?"). Outra questão é: “O exílio pode ser

casa?” 





outros (livros de artista)



Verbetes moventes 
organização de livro colaborativo

Lia Krucken e Ines Linke (org) | Salvador | Duna e Tiragem/UFBA
http://www.tiragem.ufba.br/verbetes/
2021



Verbetes moventes 
um livro de verbetes-cartazes

detalhe do verbete Movência, por Lia Krucken



o coração uma denúncia

ensaio visual

Edição do Grupo urbanidades, Salvador, no prelo



Lia Krucken (Salvador, Bahia, 1973) é artista interdisciplinar, 

investiga movências e deslocamentos, com foco na afrodiáspora. 

Integra os coletivos Insurgências (Berlim), ECA (Salvador/Coimbra/ 

Berlim) e Intervalo fórum de arte, em Salvador. Colaborou como

pesquisadora com Politecnico di Milano e Colégio das Artes da 

Universidade de Coimbra. Desenvolve livros de artista e técnicas de 

sobreimpressão, incluindo fotogravuras, colagens e instalações. 

Obras, prêmios e exibições: La Biennale de Dakar (2022); curadoria

da Residência F(r)icções, Intervalo Fórum de Arte (2020, 2021); 

curadoria da Residência Fluxos do Atlântico Sul, Casa do Benin e

Museu Afrobrasileiro (2020); oficina Arte Afrobrasileira e curadoria, 

Fórum Negro de Arte e Cultura (2019); Agora Center for

Contemporary Practices, Berlim (2018); XX Bienal Int. de Arte de 

Cerveira (2018); prêmio/ocupação Galeria OÁ de Arte 

Contemporânea (2018); artista residente do Creative Europe 

Program, Itália (2015); artista residente do DAAD, Alemanha (2014). 

Desde 2016 atua como voluntária na curadoria de design e

comunicação da CABRA - Casas Brasileiras de Refúgio

(www.cabras.org), parte da rede internacional ICORN - International 

Cities of Refuge Network, que recebe escritores e artistas em risco.

Websites http://www.liakrucken.com

https://forumdearteintervalo.wordpress.com

https://insurgencias.net/

http://www.motelcoimbra.pt/student/lia-krucken/#

http://www.liakrucken.com/
https://forumdearteintervalo.wordpress.com/
https://insurgencias.net/
http://www.motelcoimbra.pt/student/lia-krucken/


*OBRAS EM MOSTRAS E EXPOSIÇÕES

_La Biennale de Dakar (obra selecionada para 2022), com Intervalo

fórum de arte;

_Obra em exposição Objetos com raízes. Instalação de desenhos e

gravuras. Nkaringana (29/11/19 à 22/02/2020), Casa do Benin e

Museu Afrobrasileiro, Salvador. 

_Intervenção Urbana Diário dos objetos: travessias ancestrais. Em

colaboração com André Feitosa, obra selecionada para o 

1,000,056º Aniversário da Arte, Círculo de Artes Plásticas de 

Coimbra - CAPC, Portugal, 2019.

_Obra em exposição Nós, por exemplo. 2019. Instalação. O mundo

em trânsito (12.04 – 14.06), College of Arts Gallery, Portugal. 

_Intervenção Urbana Ritual para abrir caminhos. 2019. Em

colaboração com André Feitosa.  Obra selecionada e financiada

pela 21a Semana Cultural da Universidade de Coimbra, Portugal. 

_Obra em exposição Diálogos de viagem. Em colaboração com

Iara Mol. Obra selecionada - O mundo como armazém, Centro

Integrado de Cultura, Secretária de Cultura do Estado, 

Florianópolis. 2018. 

_Obra em exposição Alguém que queira ressuscitar para ti? Obra

selecionada - XX Cerveira International Biennial of Arts – Vila Nova 

Cerveira, Portugal. 2018. 

Obra em exposição Cântico (vídeo). Colégio das Artes de Coimbra

/ XX Cerveira International Biennial of Arts – Vila Nova Cerveira, 

Portugal. 2018. 

_Obra em exposição Das coisas que você pode ler com o corpo / 

Von den Dingen, die du mit dem Körper lesen kannst (instalação). 

Financiada pelo Departamento de Cultura / Senatsverwaltung für 

Kultur. Exibição no Centro Agora de Práticas Artísticas

Contemporâneas, Berlim, Alemanha. 2018. 

_Intervenção Urbana Diário de Árvore (instalação).  Em colaboração

com André Feitosa. Universidade de Coimbra, Portugal. 2018.



* RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS, PARTICIPAÇÕES E PRÊMIOS 

_artista convidada no projeto Spinning triangles: Ignition of a 

Design School, da Savvy Contemporary realizado em Dessau, 

Kinshasa, Berlim e Hong Kong, 2020.

_ residência artística Pentiment, Internationale Sommerakademie 

für Kunst und Design, Hamburgo, 2017;

_ participação em oficina Inefável. Colégio das Artes de Coimbra, 

Portugal. 2018.

_ residência artística Joya AIR, Espanha, 2018;

_ obra selecionada para Prêmio Design do Museu da Casa 

Brasileira, Museu da Casa Brasileira, 2018;

_ artista selecionada para a Residência Artística Internacional

Understanding Territoriality: Identity, Place & Possession, 

selecionada em projeto co-fundado pelo Programa Europa Criativa

em colaboração com a Fabrica, UK, Netwerk, Bélgica, Otvorena

Soba, Macedonia, e Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, Italy. 

Biella, Itália. 2017. 

_ artista selecionada do Agora Center for Contemporary Practices, 

Berlim, 2018.

_ pesquisadora selecionada para intercâmbio, DAAD, Alemanha, 

2014. 



* CURADORIA DE PROCESSOS E CONDUÇÃO DE OFICINAS DE 

CRIAÇÃO ARTÍSTICA

__curadoria do projeto diálogos internacionais sobre insurgência, 

com Intervalo Fórum de Arte e rede Insurgencias, com apoio do 

Culture Mobility Program, Berlim -

https://insurgencias.net/home/2021_/

_curadoria de projeto e residência artística Verbetes Moventes. Em

colaboração com Ines Linke e onze artistas convidados. Intervalo

Fórum de Arte / Duna Ateliê / Laboratório Tiragem – Universidade

Federal da Bahia. 2021. http://www.tiragem.ufba.br/verbetes/

_curadoria de ciclo de debates Arte e política. Convidados: Paulo 

Nazareth, Clarissa Diniz, Diane Lima, Cristina e Rubens Mano. Em

colaboração com Ines Linke. Intervalo Fórum de Arte, Goethe 

Institute Salvador, mai 2021 -

https://forumdearteintervalo.wordpress.com/2021/04/23/arte-e-

politica-com-paulo-nazareth

_condução da Oficina Densidade, em parceria com Morena

Nascimento (2021); 

_curadoria de publicação junto à Casa do Benin e ao Museu

Afrobrasileiro, Salvador (2020) -

https://dunaeditora.myportfolio.com/nkaringana

_curadoria da Residência artística F(r)icções: cartografia em tempos

de crise, Intervalo Fórum de Arte, (2020, 2021) -

https://friccoesecartografias.wordpress.com

_curadoria da residência Fluxos do Atlântico Sul, Casa do Benin e

Museu Afrobrasileiro, Salvador (2019) -

https://issuu.com/liakrucken/docs/portfolio_-

_coletivo_fluxos_do_atl_ntico_sul

_oficina Objetos e histórias da diáspora africana, Casa do Benin, 

Salvador, 2019 - http://www.belasartes.ufba.br/2019/08/oficina-

objetos-e-historias-da-diaspora-africana/

https://insurgencias.net/home/2021_/
http://www.tiragem.ufba.br/verbetes/
https://forumdearteintervalo.wordpress.com/2021/04/23/arte-e-politica-com-paulo-nazareth
https://dunaeditora.myportfolio.com/nkaringana
https://issuu.com/liakrucken/docs/portfolio_-_coletivo_fluxos_do_atl_ntico_sul
http://www.belasartes.ufba.br/2019/08/oficina-objetos-e-historias-da-diaspora-africana/


* CURADORIA DE PROCESSOS E CONDUÇÃO DE OFICINAS DE 

CRIAÇÃO ARTÍSTICA (CONTINUAÇÃO) 

_oficina Arte Afrobrasileira e curadoria, conduzida no Fórum Negro

de Arte e Cultura, Salvador (2019);  

_oficina Body, poetic & micro-politcs. Em colaboração com Elena 

Augudio. Weißensee Kunsthochschule Berlin, 2018.

_oficina Letting words free, Erasing and saving. Agora Collective of

Contemporary Practices / Insurgences Program, Berlim. 2018. 

https://insurgencias.net/home/2018_/

_oficina Em resistência colaborativa: contexto e memória. 2018. 

Universidade Federal do Rio de Janeiro / Universidade do Estado

do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 

https://migracoeserefugios.wordpress.com/oficinas/

_oficina Basta uma palavra para mudar de discurso. 2018. Frei 

Universität, Berlim.

_oficina Outras vidas do objeto.Museu de Arte Moderna da Bahia -

MAM. 4h. MAM, Salvador. 2017. 

_oficina Outras vidas do objeto. Coletivo Elza, Florianópolis. 2017.

_ oficina Research in collaborative design. Programa de Pós-

Graduação em Design, Arte e Comunicação, Politecnico di Milano, 

Milão. 2017.

_oficina Do lugar à imagem. Cas’a’screver, Belo Horizonte. 2016.

_oficina Geografia Imaterial. 8o Festival de Verão. Financiada pelo

Centro de Cultura da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte. 2014. 

https://www.ufmg.br/festivaldeverao/2014/oficina/geografia-

imaterial/

_Oficina O espírito do lugar. 7o Festival de Verão. Financiada pelo

Centro de Cultura da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte. 2013. 

https://www.ufmg.br/festivaldeverao/2013/oficinas/o-espirito-do-

lugar/

_Oficina Risignificare Identità e tradizione. Accademia dele Belle 

Arte, Palermo. 2011. 

https://insurgencias.net/home/2018_/
https://migracoeserefugios.wordpress.com/oficinas/
https://www.ufmg.br/festivaldeverao/2014/oficina/geografia-imaterial/
https://www.ufmg.br/festivaldeverao/2013/oficinas/o-espirito-do-lugar/

