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Os ciclos da vida sempre nos aproximam da ideia de fim, ou 
extinção, mas e se os ciclos fossem feitos apenas de início- 
-meio-início? Nesta edição, compartilhamos algumas ideias 
que mobilizaram as conversas com as artistas Suttane 
Hoffmann e Walla Capelobo. Suttane encontra na busca pela 
sua própria voz novas formas de estar no mundo, sua coragem. 
Walla, através de uma relação íntima com os seres naturais, 
revela a sua condição de vivente, não submissa às dominações. 
A seguir, trechos das conversas, um pouco da trajetória de 
cada uma, imagens, perguntas e palavras geradoras que 
começam a mapear os percursos da residência #extinção.



SUTTANE HOFFMANN 

PROGRAMA 01 #EXTINÇÃO
ARTISTA RESIDENTE



Durante a graduação em Artes Cênicas, em paralelo às 
pesquisas de teatro, teve seus primeiros contatos com a 
fotografia e o universo das artes visuais. Desde então, vem 
desenvolvendo pesquisas como artista visual, tendo como 
base a fotografia artesanal e a colagem, atreladas às 
experimentações corporais, à escrita poética e de 
observação, aos desenhos, tintas, vídeos e inquietações.

(Muriaé, 1992)

SUTTANE HOFFMANN 

https://ia.art.br/residente-suttane-hoffmann/


Estes trabalhos são parte dos experimentos 
mais recentes de Suttane, que se empenha 
em buscar dentro de si permanências, 
memórias, ancestralidades e seres vegetais 
que povoam suas lembranças mais ternas, 
carregadas de significado e poder. A artista 
busca resgatar os elementos que a 
constituem como sujeito do mundo: a 
comunidade, a mulher, a artista, a mãe, a 
semente que insiste em germinar.  

O QUE EM NÓS DESEJA SE MOSTRAR?

>>>  
COLAGEM ANALÓGICA E XILOGRAVURA 
SOBRE PAPEL AQUARELA 
SUTTANE HOFFMANN

>>>  
CIANOTIPIA E BORDADO SOBRE PAPEL 
SUTTANE HOFFMANN



“Eu trago um pouco a cianotipia e começo a trazer 
o bordado, a frase está bordada, as raízes 
também. Essa imagem condiz com o meu desejo 
de me mostrar mais. Embora eu não esteja na 
imagem, ela diz respeito às minhas raízes, a esse 
processo de conhecimento e entendimento de 
onde eu vim [...] a partir do momento em que eu 
começo a trabalhar dentro do papel, da tinta, da 
linha, eu vou trabalhando as questões aqui dentro.”

>>>  
COLAGEM ANALÓGICA E XILOGRAVURA 
SOBRE PAPEL AQUARELA 
SUTTANE HOFFMANN



ESCUTE…
O CANTO DAS RAÍZES,  
OS RUÍDOS DA MEMÓRIA,  
O TOQUE DOS PÉS 
NAS FOLHAGENS.

>>>  
"SEMENTEIRA" -  A DANÇA QUE A RAIZ FAZ COM A 
TERRA ENQUANTO CRESCE 
COLAGEM ANALÓGICA E TINTA ÓLEO SOBRE PAPEL



“Bem, contrariando o dicionário e a expectativa quase nula 
diante dessa política de controle e extermínio, encontrei 
outro sentido para a palavra geradora: talvez a extinção não 
queira dizer somente sobre o fim de algo ou alguém, seja ele 
proposital ou não. Talvez [...] nas entrelinhas também quer 
dizer sobre o nascimento. Sobre algo que viveu, livre para 
viver a própria vida, e morreu, livre para viver a própria 
morte, dando assim espaço para surgir qualquer coisa depois 
disso, em solo mais fértil. Feito um grito que sai quando não 
se imaginava ter voz, ou um medo que morre dentro do peito 
e abre espaço para a coragem.” 

#EXTINÇÃO O NASCIMENTO

>>>  
COLAGEM ANALÓGICA SOBRE PAPEL 
SUTTANE HOFFMANN



COTIDIANO . MUNDO . FOGO . ENTIDADE . 
PODER . FINITUDE . CORPO . MEMÓRIA . 
VOZ . PLANTAS . ANCESTRALIDADE . 
MULHER . MÃE . CONEXÃO

PALAVRAS 
GERADORAS 
[PARA COLECIONAR]



WALLA CAPELOBO
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Walla Capelobo é mata escura e lama fértil. 
Afrotransfeminista e anticolonial. Pesquisadora e 
artista que cria na espiral do tempo que cruza sua 
vida. Na busca de ser semente crioula capaz de 
regenerar terras invadidas. 

(Congonhas, 1992)

WALLA CAPELOBO

https://ia.art.br/residente-walla-capelobo/


Na série Não seremos extintas, a artista nos convida a 
conhecermos um conjunto de seres fabulados, viventes 
de uma terra amaldiçoada, o pântano primitivo — 
Anhangabaú — onde foi instalada uma cidade colonial. 
Suas fabulações se materializam na cerâmica através do 
elemento terra/barro, esse ser que detém em si todos os 
tempos pregressos e futuros.

COMO NOS COLOCAMOS DIANTE DO VIVO?

>>>  
SÉRIE NÃO SEREMOS EXTINTAS 
2021



“No ano de 2021 iniciei uma série de nome Não seremos 
extintas, tendo como substância a ideia de que a terra/barro 
são uma espécie de máquina do tempo, ao carregar em si 
todas as decomposições das existências, onde tenho fabulado 
sobre as impossibilidades de dominação total e morte dos 
seres escuros.”

“Tenho elaborado imageticamente que as extinções são 
impossíveis, [...] tudo permanece aqui para ser transformado 
com o tempo, o tempo geológico que não necessariamente é o 
tempo da humanidade.”

>>>  
SÉRIE NÃO SEREMOS EXTINTAS 
2021



PERCEBA 
O VIVO… COMO SE MOVIMENTA 

COMO SE TRANSFORMA 
COMO SE REGENERA

>>>  
COMPOSTEIRA 
SÉRIE COMPROMISSO COM OS CICLOS 
2021



“O tema das extinções é muito caro ao meu trabalho que está 
implicado com as lutas por libertações anticoloniais, o fim da 
supremacia branca nos modos ontoepistêmicos de ser, estar 
e conhecer o planeta. O desencanto da natureza, sua 
transformação em commodities e a partir dessa realidade 
fabulações de regenerações em terras invadidas. Abordo 
sobre vivenciarmos a sexta extinção em massa planetária e a 
urgência de imaginação fertilizada pela memória, suas 
dobras sobre as impossibilidades do desaparecimento, 
aniquilação e dominação total.” 

#EXTINÇÃO INÍCIO - MEIO - INÍCIO

>>>  
PARA LEMBRAR DOS TEMPOS SEM CERCA: 
INHAME Y MANDIOCA

https://youtu.be/MSd4ODP38ps


PELE . DIAMANTE . MONTANHA . TERRA . 
BARRO . FERRO . VERMELHO . CORPOS . 
NATUREZA . RIOS . MINÉRIO . SERES . 
FABULAÇÕES . MEMÓRIA . CICLOS . 
INFINITUDE

PALAVRAS 
GERADORAS 
[PARA COLECIONAR]



ARQUIVO DE 
CONTEÚDOS/IA
Na seção de conteúdos do site do IA, você encontrará os links 
para todas as lives transmitidas pelo nosso canal do YouTube, 
caso não tenha participado ao vivo ou deseje rever alguma. 
São conteúdos que complementam as pesquisas e as 
práticas educativas dentro ou fora da escola. Os docentes 
podem usar para sua própria formação ou a dos alunos, 
compartilhar em sala de aula em trechos ou integralmente.

https://ia.art.br/ia-programa-de-residencia-artistica-2022-1o-semestre-conteudos-ia/


ARQUIVO DE CONTEÚDOS/IA

LIVE COM PESSOAS CONVIDADAS 
Série de transmissões em que os convidados apresentam um conjunto de 
ideias e trabalhos a partir de suas pesquisas em diálogo com a 
temática do programa, que é EXTINÇÃO.   
Na primeira, com participação de Frederico Filippi, artista visual premiado 
que conta com diversas exposições individuais e coletivas nacionais e 
internacionais, foi feita uma reflexão sobre a palavra EXTINÇÃO em relação 
às pesquisas e à atuação do artista em território amazônico.  
Christine Greiner, professora livre-docente do Departamento de Artes da 
PUC-SP, diretora do Centro de Estudos Orientais e autora de diversos livros 
e artigos publicados no Brasil e no exterior, foi nossa segunda convidada. 
Ela estuda, desde 2010, as políticas para a morte e a relação entre corpo e 
extinção. O desafio de Christine é reverter os estados de extrema 
vulnerabilidade em processos de criação a partir de fabulações.



LIVE COM ARTISTA CONVIDADO 
Frederico Filippi 
REALIZADA DIA 04.04.2022

ARQUIVO DE CONTEÚDOS/IA

LIVE COM ARTISTA CONVIDADO 
Christine Greiner 
REALIZADA DIA 18.04.2022

https://ia.art.br/ia-programa-de-residencia-artistica-2022-1o-semestre-conteudo-live-ia-programa-01-extincao-2/
https://ia.art.br/ia-programa-de-residencia-artistica-2022-1o-semestre-conteudo-live-ia-programa-01/


ARQUIVO DE CONTEÚDOS/IA

PROGRAMA EDUCATIVO 2022 / LIVE N.02 
TEMA: O QUE PODEMOS APRENDER COM AS ARTES VISUAIS SOBRE A EXTINÇÃO?  
REALIZADA DIA 03.05.2022 

Você, que faz parte da comunidade educadora, é nossa convidada ou convidado para 
adentrar e expandir as perspectivas sobre o tema. EXTINÇÃO é a palavra geradora 
das investigações e produções das pessoas artistas residentes do IA, Adriano 
Machado, Duo Paisagens Móveis (Bárbara Lissa e Maria Vaz), Jorge Lopes, Suttane 
Hoffmann, Tiago Aguiar e Walla Capelobo. As curadoras Tainá Azeredo e Valquíria 
Prates com a assistência de Pompea Tavares conduzem uma troca de ideias sobre o 
fomento às artes nos ambientes educacionais a partir desse contexto.



https://ia.art.br/ia-programa-de-residencia-artistica-2022-1o-semestre-conteudo-live-ia-programa-educativo/
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