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plano de voo e de chão

Instalação
Lambe-lambe
Galeria Cañizares
Brazil, 2022

plano de voo e de chão é o primeiro ensaio de um 

processo de investigação em desenvolvimento.  A 

obra nasce com uma viagem ao Senegal, nos 

deslocamentos pelo país, e envolve motoristas e 

outras pessoas que desejam ser fotografadas.

Propõe um exercício sobre narrativas não 

centralizadas, que podem se organizar a partir de 

diversos lugares de enunciação.





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


