em resposta a uma entrevista, a artista multidisciplinar
Grada Kilomba sugeriu: Creio que há uma nova geração que
precisa urgentemente de uma nova linguagem e que sabe que
as linguagens antigas não são críveis e não tem legitimidade.
Sabem que a glorificação colonial não é crível, sabem que a
demonização e a patologização de suas questões não é crível.
Os discursos normativos que nós temos na academia, nas estruturas, nos currículos e nos sistemas de arte não são mais
críveis nem compatíveis com o presente. É necessária uma
nova linguagem que pertença ao presente.
Somos um PROGRAMA que partilha deste mesmo incomodo.

01
o que é?

Práticas Desobedientes é um
programa de formação para
jovens artistas com foco em
aprendizagem coletiva e
pedagogias libertarias
baseado no Recôncavo da
Bahia;

Práticas Desobedientes utiliza
estratégias e metodologias
através dos processos de
criação em arte para construir
experiências interessadas em
liberação cognitiva,
desobediência epistêmica e
auto emancipação;

//.
.../

+metodologias
+aprendizagem coletiva
+liberDADE cognitiva
+autoemancipação
Práticas Desobedientes
é um programa conceitual
interessado na composição
de novas línguas
endereçadas ao presente;

01

02

03

04

LÍNGUAS E LINGUAGENS

EPISTEMOLOGIAS INCOMENSURÁVEIS

LIBERDADE COGNITIVA

SAÍDAS E SAÚDES

02
território
+ GRUPO DE PESQUISA
+intercâmbios
+labs
+residências
+projetos coletivos
+novas centralidades
.../
Práticas Desobedientes é um
projeto independente fruto das
ações de extensão da
Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia (UFRB),
concebido em formato de grupo de
estudos e segue trabalhando na
formação de jovens artistas a
partir do desenvolvimento de
linguagens e epistemologias
incomensuráveis;
Práticas Desobedientes deseja
dividir, multiplicar e pensar arte
contemporânea a partir de novas
centralidades para o
conhecimento;

+ práticas
de atelier 2019 - 2020

estamos em um território onde a experiência estética é um dos
elementos CENTRAIS para a compreensão de nossa
comunidade. Através do impacto DIASPÓRICO, arquitetônico,
histórico, religioso, musical, ritualístico, escultórico e
material temos a oportunidade de experimentar uma rotina
permeada por visualidades que reforçam a singularidade
expressiva em nosso dia a dia. DESDE A SUA CRIAção O PROGRAMA
já trabalhou com 25 jovens artistas e nossas ações
coletivas mobilizaram cerca de 600 pessoas com variados
interesses e formações, priorizando grupos locais,
estudantes acadêmicos, escolas secundaristas e AGENTES
culturais.

03
porque?
Línguas e linguagens,
saídas e saúdes passam
a permitir que o corpo
reaprenda seus próprios
meios de expressão.
1. Contribuir para a construção de leituras
e narrativas contemporâneas de regiões
marcadas por relevância histórica com as
do Recôncavo da Bahia;
2. Fortalecer a construção de projetos
contemporâneos voltados para o público
local (estudantes, escolas públicas,
centros culturais e grupos tradicionais);
3. Aproximar artistas em formação do
mercado de circulação, exibição e
distribuição de arte contemporânea no
Brasil, diminuindo abismos e gerando
impacto estrutural;
4. Fomentar a construção de metodologias
e epistemologias desde uma perspectiva
crítica, decolonial e emancipadora;

+ processos
coletivos em fotografia
e vídeo

2021
-

04
artistas
+jamile cazumbá
+allan da silva
+kaick rodrigues
+george teles
+michele nascimento
+marcos da matta
+arifrost
+julia imbroisi
+larissa neres
+ DANI DE IRACEMA
+RAFA RAMOS
+EMA RIBEIRO

+ processos
em performance

+ ações
com o território

+ pesquisas
em foto performance

+ laboratórios e
grupos de pesquisa

+ laboratórios e
grupos de pesquisa

+ pesquisas em
gravura contemporânea

+ pesquisas
em pintura e território

+ pesquisas em
gravura contemporânea

+ pesquisas
em corpo, voz e performance

+ pesquisas
em superfícies

+ pesquisas
em corpo, voz e performance

+ seminários
e leituras de poerfólio

2019
Diane Lima (BA)
Rebeca Carapiá (BA)
Castiel Vitorino Brasileiro (ES)
Ayrson Heráclito (BA)
Rosana Paulino (SP)
Helen Sebidi (África do Sul)
Kapela Paulo (Angola)
Georgina Maxim (Zimbábue)
Fernando Baldraia (RJ)

2020

05
COLABORAÇÕES
(2019 - 2020)
documentos artísticos
e educacionais que
priorizAM narrativas
rADICAIS E
MÚLTIPLAS.

Osmundo Pinho (BA)
Luana Vitra (MG)
Suzy Okamoto (SP)
máx willà morares (RJ)

instituições E PROJETOS
(2019 - 2021)
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Áfricas nas Artes
Instituto Goethe - Residência Vila Sul
Ipac - Cachoeira (BA)
IPHAN - Cachoeira (BA)
Fundação Hansen Bahia
SESC Con_Vida 2019
Prêmio de Arte e Educação SELECT
Plataforma EhCho - Socia Justice Center (UBC - CA)

2021
-

06
NÓS

OBG.
+www.praticasdesobedientes.com
+@praticasdesobedientes
+praticasdesobedientes@gmail.com
- 2019
Allan da Silva, André Luís,
Ari Frost, Eduarda Gama,
George Telles,
Jamile Cazumbá,
Kaick Rodrigues, Larissa Neres,
Lorena Leão, Marcos da Matta,
Michele Nascimento,
Rafael Santos, Vinny Nepomuceno.
- 2020
Allan da silva, jamile cazumbá,
marcos da matta,
michelle nascimento,
arifrost, julia imbroisi, kaick rodrigues,
larissa neres, george telles.
idealização e Coordenação: Tarcísio AlmeidA
COODEDENADORA ASSISTENTE: JAMILE CAZUMBá
cachoeira - bahia

