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O projeto Filhas do atrito, foi um trabalho realizado no 
segundo semestre do ano de 2019 na Residência 
artística Linha em Porto Alegre. Conjuntamente com o 
acompanhamento curatorial, eventos e seminários 
relacionados a residência a artista desenvolveu a 
pesquisa dividindo ateliê. A exposição individual Filhas 
do Atrito, aberta dia 1 de outubro daquele ano, é o 
produto final ambas da experiência do espaço de 
produção dos trabalhos e de um novo tipo de 
pensamento visual na pesquisa da artista.  

A exposição Filhas do Atrito ocorreu paralela a primeira 
exposição individual da artista Da Alma e as coisas 
suspensas, na Galeria Mamute. Apesar de radicalmente 
diferentes as duas exposições abordavam questões 
essenciais na pesquisa. O interesse por suspender as 
estruturas, por materialidade e pelas relações entre 
espaço, objeto e pessoas/sujeito aparecem nas duas 
exposições. No entanto aqui se vê a relevância dos 
estudos sobre corpo, principalmente porque é uma 
exposição predominantemente de desenho. Uma 
parede de anotações e de desenhos aleatórios pretendia 
pensar as possíveis traduções de sensações físicas/táteis 
em grafismos. Outra parede com desenhos em tinta 
óleo tinham a escala de todo campo visual de quem 
estava diante deles. Cacos de vidro instalados no chão, 
em um formato constelar, alertavam ao caminhar. A luz 
do espaço da galeria reluzia nas paredes e nos objetos 
e formas, manchas nelas dispostos. Filhas do atrito era 
sobre processo, sobre estudo.   

Durante a Residência Linha a artista ainda foi parte 
outras duas exposições coletivas: a exposição 30 
semanas, coletiva aberta em janeiro de 2020 no espaço 
expositivo do Linha. E Desalinhos, uma exposição 
coletiva com curadoria de Carina Dias, Fernanda 
Almeida e Lucas Vilela na Casa Baka em Porto Alegre, 
Brasil.  
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À direita: Imagem que faz parte do processo de pensamento 
da pesquisa. 
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