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Artista visual, curadora e educadora. 

Mestre em Produções artísticas e investigação pela Facultat de Belles 
Arts da Universitat de Barcelona. Desde 2008 desenvolve projetos de 
exposições onde articula ações de curadoria, expografia e mediação em 
arte contemporânea. Cocriadora do projeto Pausa Onírica onde 
investiga as relações entre arte e saúde, arte e imagem, arte e coautoria. 
Como artista destacam-se  os prêmios Histórico de Realização em 
Artes Visuais do Edital ProAC LAB (2021), Edital SESI SP Galeria 
Artes Visuais (2013) e a residência artística Oficinas do Convento em 
Montemor-o-Novo, Portugal (2010).  

Investigo a palavra como gesto que nega o texto, contrariando a ideia 
de verdade, de documento ou conhecimento. Os objetos das minhas 
instalações são vulneráveis e demonstram a sua relação com o desejo 
ou a frustração. O desenho é lugar de expurgo, linguagem pré-verbal 
que nunca acaba de ser dita. As linhas conduzem a um permanente 
estado do estar sendo e vir a ser.   

Me interessam os deslocamentos entre categorias como artesanato, 
design e arte contemporânea. Considero que estou continuamente em 
trânsito entre os diversos agenciamentos que a produção artística 
proporciona. 

Célia Barros /

Bio



Investigo a palavra como gesto que nega o texto, contrariando a ideia de verdade, de documento ou conhecimento. 
Como gesto, a palavra não é, não dita, não define. Gagueja eternamente, espirra, tosse e respira. A palavra tenta.

Palavra
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Na pequena cidade de Caldas, no interior 
de Minas Gerais, onde residi por cinco 
meses, muitos jovens migram para os 
EUA à procura de oportunidades. Propus 
então uma mensagem, como as que 
seguem dentro de garrafas no mar, mas 
desta vez,  impressa num avião de papel.  

São 1000 dobraduras em forma de avião, 
reproduzidos em off-set e distribuídos 
nas escolas da cidade, diretamente às 
crianças. 

Ação / Site-specific

Dobradura em forma de avião 
impressão off-set b/n 
Caldas, MG 
2006
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Na pequena cidade de Caldas, no interior 
de Minas Gerais, onde residi por cinco 
meses, muitos jovens migram para os 
EUA à procura de oportunidades. Propus 
então uma mensagem, como as que 
seguem dentro de garrafas no mar, mas 
desta vez,  impressa num avião de papel.  

São 1000 dobraduras em forma de avião, 
reproduzidos em off-set e distribuídos 
nas escolas da cidade, diretamente às 
crianças. 

Ação / Site-specific

Dobradura em forma de copo 
impressão off-set b/n 
Caldas, MG 
2006
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Este projeto responde a uma provocação da artista e 
curadora Gris Garcia que  devido a um erro no seu 
visto, precisou refazer o trajeto inicial entre México e 
Barcelona. Como proposta de dar sentido a essa 
viagem Gris fez da sua mala de 23kg o contentor de 
uma exposição itinerante entre Barcelona e México. O 
conjunto das obras de cada exposição coletiva não 
deveria exceder os 23kg e 157 cm linerares permitidos 
pelas companhias aéreas.  

Un papel sin valor consite em 1000 papeis amassados 
com a frase “un papel sin valor” impressa, formando 
um quadrado no chão. Os visitantes podem pegar e 
abrir o papel para ler o seu conteúdo, levá-lo consigo 
ou simplesmente jogá-lo de volta para o quadrado que 
pouco a pouco se vai deformando.  

O papel (e o que nele está escrito) detém na sociedade 
ocidental, um supra valor. Ferramenta essencial para 
sociedades déspotas, processos coloniais, construções 
históricas, aprisionamento das verdades, delimita 
transações e trânsitos.   

“Un papel sin valor” é uma frustração. A sensação de 
descobrir algo sem valor, um gesto inútil.
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Exposição Mientras quepa en la maleta 
papel sulfite amassado e colocado no chão formando um quadrado 
xerox b/n 
Dimensões variáveis 
duração: 15 dias 
No Automático, Monterey, México,2011 
Lakka Studio, México DF, México, 2011 
Museo del Ambar, México, 2011



Instalação / Site-specific

Exposição Mientras quepa en la maleta 
papel sulfite amassado e colocado no chão formando um quadrado 
xerox b/n 
Dimensões variáveis 
duração: 15 dias 
No Automático, Monterey, México,2011 
Lakka Studio, México DF, México, 2011 
Museo del Ambar, México, 2011U
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Instalação / Site-specific

Exposição Mientras quepa en la maleta 
papel sulfite amassado e colocado no chão formando um quadrado 
xerox b/n 
Dimensões variáveis 
duração: 15 dias 
No Automático, Monterey, México,2011 
Lakka Studio, México DF, México, 2011 
Museo del Ambar, México, 2011U
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NO ENTIENDO é parte de projeto em processo que propôe 
a não compreensão como lugar para a criação. 

NO ENTIENDO pode ser lido de várias formas dependendo 
do repertório e das experiências de cada transeunte, desde as 
mais variadas situações políticas que ocorrem no espaço 
público. Pode sugerir um grito de dentro da instituição de 
artes, de quem não entende a si mesmo ou a seu próprio 
sistema, mas pode também simular as vozes externas de 
alguém que se sente excluído dos códigos particulares da arte 
contemporânea. 

Não entender é estar vulneravel. Mas pode significar 
também uma forma de exclusão: A recusa para entender o 
outro, negado-se assim a compartilhar existências.  

Neste projeto procuro pôr em evidência a condição humana 
de mútua incompreenção. Ninguém é inteiramente capaz de 
entender o outro, mas é no exercício da procura que se 
produz e cria pensamento.  

NO ENTIENDO funciona como um grito que produz um 
intercâmbio de lugares, invertendo a posição de detentor do 
conhecimento, sendo o próprio espaço artístico que não se 
compreende a si mesmo.

Recorte em vinil adesivado nos vidros da fachada externa 
Duração: 30 dias 
Exposição coletiva POGO 
Centre d’Arts Santa Monica 
Barcelona  
2012
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Poesia visual / intervenção urbana

Proposta de uso coletivo iniciada pela artista 
Rita Balduino num projeto de ocupação 
artística da Casa das Rosas. No contexto da 
Ocupação Ctrl+Verso foram projetadas imagens, 
poesias e videos de diferentes artistas. 
Intercaladas entre imagens de outros artistas 
propus uma tela branca com as palavras: NÃO 
ENTENDERÁS, NÃO ENTENDO e NÃO 
ENTENDI. 

Ocupação Ctrl+Verso 
Cooperativa da invenção 
Com a colaboração de Rita Balduino, Felipe Marcondes, Fabio Navarro, Laís Reis,  
Carmen Garcia, Anne Courtois, Lucila Tragtenberg, Fabio Fon, Mariana Perna 
Duração: 1 dia 
Casa das Rosas 
São Paulo 
2017
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Poesia visual / intervenção urbana

Explorando mais uma vez a ideia da “não 
compreensão como lugar de criação” num 
espaço de arte compartilhado com outros 
discursos artísticos. Assim, tal como realizado 
no Centre d’Arts Santa Monica, a obra 
reivindica para o espaço artístico uma postura 
autoritária de “não entenderás” tão própria dos 
processos criativos que buscam escapar à 
literalidade, mas também da crescente 
hermetização dos códigos culturais. 

Na Av. Paulista NÃO ENTENDERÁS pode ser 
lido de várias formas dependendo do repertório 
e das experiências de cada transeunte, desde as 
mais variadas situações políticas que ocorrem no 
espaço público. 

Ocupação Ctrl+Verso 
Cooperativa da invenção 
Com a colaboração de Rita Balduino, Felipe Marcondes, Fabio Navarro, Laís Reis,  
Carmen Garcia, Anne Courtois, Lucila Tragtenberg, Fabio Fon, Mariana Perna 
Duração: 1 dia 
Casa das Rosas 
São Paulo 
2017
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Poesia visual - projeto colaborativo
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Poesia visual - projeto colaborativo
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A revista Ctrl+Verso surgiu dentro da 
Cooperativa da Invenção como parte de 
um processo criativo e colaborativo. Cada 
artista propôs um ensaio visual que foi 
colocado em dialogo com as demais 
propostas. 

Não Entenderás, Não entendo e Não 
entendi surgem ao longo da revista, desde 
o inicio das propostas até a contracapa e 
são  acompanhadas de código QR onde é 
possivel acessar um audio que dá 
continuidade à proposta.  

Não entender mobiliza a maioria dos 
processos criativos que nos impelem a 
interagir com o que nos rodeia. Este 
trabalho se insere nas dinâmicas entre 
público e mundo, entre criadores de 
sentidos e escutadores de intenções. 

Ocupação Ctrl+Verso 
Cooperativa da invenção 
Rita Balduino, Felipe Marcondes, Fabio Navarro,  
Laís Reis, Carmen Garcia, Anne Courtois, Lucila Tragtenberg, Fabio Fon,  
Mariana Perna 
Duração: 1 dia 
Casa das Rosas 
São Paulo 
2017
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Para acessar os áudios: 

NÃO ENTENDERÁS 
https://www.youtube.com/watch?v=Xj22j8wFPas 

NÃO ENTENDO 
https://www.youtube.com/watch?v=hD7fCZGQ58c 

NÃO ENTENDI 
https://www.youtube.com/watch?v=Hd8nV8NowtY&t=15s
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Vinil adesivado na parede e vidros 
Duração: 1 mês 
Sesc -Espaço de Tecnologias e Artes 
São José dos Campos/SP 
2012 

Seguindo a investigação da não 
compreensão como lugar para a 
criação, no projeto Em verbo, elaboro 
pequenos textos a partir de 
provérbios populares e expressões 
cotidianas.  Em cada texto procuro 
contradizer a “sabedoria popular” 
contida em cada frase, criando 
pequenas histórias que não chegam a 
lugar nenhum.  

Na intervenção que realizei para o 
SESC os textos foram diagramados 
aparentando ser textos oficiais de 
abertura de exposição, legendas, 
sinalização, de forma a contrariar o 
carácter informativo e de “detentor 
do conhecimento” que estes textos 
costumam ter.  
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Pão pão, queijo queijo. 
Para bom entendedor, meias palavras bastam...............  Não vale a pena gastar meu latim.  
O papel aceita tudo, ainda que ao nome dos bois lhe faltem os pontos nos iis.   
A elas, que as joga o vento, há que deixá-las preto no branco.  
Porque se ele diz quero, então pode, e se tu calas consentes. 

Felizes das águas passadas que já não movem moinhos, 

Felizes nós também, que a cada conto computamos pontos. 



Instalação
O

 te
m

po
 e 

a m
on

ta
nh

a



Instalação
O

 te
m

po
 e 

a m
on

ta
nh

a

A instalação é formada por duas caixas 
forradas com espelhos instaladas na área de 
convivência do SESC São José dos Campos. 
No interior de cada caixa estão dois 
televisores somando um total de 4 videos. 
Em uma das caixas um ciclista sobre e 
desce uma montanha filmando com uma 
GoPro e o espectador experimenta o 
frenesi da velocidade. No interior da outra 
caixa um alpinista sobre a pedra do Baú, 
ícone da paisagem da região.  

No entorno dessa caixa espelhada, três 
displays de Led  
disparam poemas visuais ritmando a 
passagem do tempo. 

Esta instalação responde a um desafio 
proposto pelo Sesc Verão.

SESC São José dos Campos 
São José dos Campos, SP 
2014
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Mauris viverra condimentum 
euismod. Proin ultricies eget urna 
nec

Dobradura em forma de avião 
impressão off-set b/n 
Caldas, MG 
2006
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A instalação sonora foi realizada no 
banheiro da Casa das Rosas na Ocupação 
Ctrl+Verso da Cooperativa da Invenção. 

Ao entrar no banheiro o visitante é 
surpreendido com uma sequência sonora 
de diferentes vozes que oscilam entre o  
alivio, o prazer, a dúvida, o entendimento 
ou o arrependimento. No limiar do verbo, 
um conjunto de fonemas alternam-se em 
diversos ritmos provocando um 
desconcerto sobre o que pode estar prestes 
a acontecer. 

Foram criadas 12 partituras com 
onomatopeias de forma a sugerir diferentes 
estados: entendimento, memória, 
satisfação, gozo, dúvida, arrependimento, 
alivio, descer, aconchego, ouvir, suspiro, 
descoberta. Os interpretes leram as 
partituras  de forma livre com edição 
posterior do audio. 

Para acessar o áudio: 
https://www.youtube.com/watch?v=3AQS-gDdTV8 

https://www.youtube.com/watch?v=3AQS-gDdTV8
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Ocupação Ctrl+Verso 
Casa das Rosas 
São Paulo, SP 
2017
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Livro de artista /work in progress

Três cadernos com textos a partir dos 
diários condensam temporalidades 
entre cada excerto. Cada caderno é 
uma tentativa de expurgo de 
sentimentos limítrofes, mas que ao 
serem atravessados pelo tempo, 
permitem vislumbrar a saída.  

O primeiro caderno é um primeiro 
exercício de abranger em poucas 
palavras situações que demoraram 
anos e meses.  

O segundo caderno é uma repetição/
edição do primeiro. Tentativa de dar 
forma e cor, de manter o looping 
infinito da dor e da sensação de 
atravessar o mar. 

O terceiro caderno é um passo para o 
encontro. Nenhum dos cadernos está 
terminado, esperando que o tempo o 
faça. 
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Laís grafite e canetas coloridas sobre  cadernos sem pauta 
2016-2022
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Exposição “ A vida oculta dos nus” 
Galeria Poente 
São José dos Campos/SP 
2022
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Os objetos das minhas instalações são vulneráveis e demonstram a sua relação com o desejo ou a frustração. Me 
interessam os deslocamentos entre categorias pre-fixadas como artesanato, design e arte contemporânea. Considero 

que estou continuamente em trânsito entre os diversos agenciamentos que a produção artística proporciona.

Objeto
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“Célia Barros opera num 
território da intersecção entre a 
escultura e a gravura. Suas 
investigações e assertivas em 
mostras anteriores delineiam um 
percurso com o qual o presente 
trabalho apresenta-se como uma 
nova derivação. Mas neste 
momento, além das qualidades 
plásticas conquistadas na 
elaboração dos objetos-livros, a 
paresentação pública deste 
conjunto promove uma tensão 
tranformadora do espaço onde 
ele é disposto: “Biblioteca” é 
apresentado no interior de 
bibliotecas.  

Consultados, manuseados, 
recombinados e indagados pelo 
usuário de uma sala de leitura, os 
objetos de Célia Barros se 
confrontam com o ambiente. 
Pelas diferenças eles ativam as 
identidades reciprocamente - o 
corriqueiro e o inventido 
contidos e escondidos num livro - 
conferindo uma nova dimensão 
ao fascinante universo que 
constitui uma biblioteca.” 

Augusto Sampaio
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Dobradura em forma de avião 
impressão off-set b/n 
Caldas, MG 
2006

40 livros de madeia 
Dimensões variáveis 
Duração: 1 mês 
Biblioteca Latino-Americana Vitor Civita Memorial da América Latina, 
São Paulo,  
2007
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Estes livros foram desenvolvidos durante os 4 
anos em que morei na cidade de São Luís do 
Paraínga, no interior do estado de São Paulo. 
Com cerca de 10.000 habitantes esta ciddade 
mantém e reinventa uma série de tradições 
populares, como a devoção ao Divino Espírito 
Santo, o Carnaval de marchinhas, Festa 
junina, entre tantas outras expressões.  

Coletei restos de madeira junto ás 
marcenarias da cidade, nos quais depois criei 
incisões, pirogravei, carimbei e escavei, de 
forma a criar as imagens visuais. Ao todo, 
criei cerca de 80 livros de madeira, que expus 
em diversas bibliotecas públicas. A exposição 
consiste na distribuição dos livros de madeira 
pelas estantes da biblioteca, de forma que o 
visitante os encontra e manuseia quando está 
pesquisando entre as estantes.  

Atualmente os livros podem ser adquiridos 
em uma loja de artesanato da cidade de São 
Luís do Paraintinga.

Biblioteca 
40 livros de madeira 
Dimensões variáveis 
Duração: 1 mês 
Biblioteca Alceu Amoroso Lima, SP 
Fórum Cultural do Seixal, Lisboa 
Biblioteca de Odivelas, Lisboa,  
2006-2008

Exposição Outras Leituras 
40 livros de madeira 
Dimensões variáveis 
Duração: 1 mês 
Sesc -Serviço Social do Comércio 
São José dos Campos/SP,  
2008
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recipientes de cerâmica inspirados 
nos utensílios do contidiano que 
servem e contêm. Nas peças desta 
instalação a forma apenas alude a 
função, em que dar e receber parece 
ser um movimento constante. No 
video atuo como contentor e 
transferidor, num movimento 
perpétuo que cria uma identificação 
com o objeto. Sobre a mesa se 
desdobram os papeis que os objetos 
podem assumir.  

Para acessar o vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=SwTrkz9F5cs&t=1s
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Exposição O rumo das linhas inúteis 
Cerâmica, fotografia e  video-instalação 
Duração: 1 mês 
Yázigi São José dos Campos/SP 
2009
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Fazer inutilitários é pensar sobre a 
necessidade do fazer, o que representam os 
objetos e os gestos que os utilizam. Parece-
me que o fazer condensa muito de nossa 
maneira de fazer-nos humanos. Copiar, 
apropriar e seguir fazendo é continuar se 
transformando e buscando uma 
identidade.  

Inutilitários põe em relação o homem e 
seus artefatos. Estes resumem a sua 
necessidade de se expandir enquanto 
corpo, de reter enquanto informação, de 
conter enquanto matéria e espírito, 
permeáveis e temporâneos. Nossos potes 
são ferramentas simbólicas da nossa 
necessidade de fazer.  

Para acessar o vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=iZ8RxmEcbtw&t=6s

Exposição TechnéArs 
Aliança Francesa 
São José dos Campos/SP 
2009
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O projeto Inutilitários foi desenvolvido a 
partir do conceito de homo-faber 
pesquisado por Hannah Arendt e Henri 
Bergson que compreende a noção de 
humanidade como uma procura e uma 
construção de si mesmo, na qual os objetos 
e a tecnologia exercem um apel 
fundamental. é neles que se espelham 
nossas ambições e frustrações, sejam 
objetos de uso ordinário, instrumentos de 
trabalho, ou de uso sagrado como a religião 
ou a arte. 

Inutilitários sugere que os criadores dos 
objetos são os próprios usuários. As 
pessoas que consomem tecnologia na 
forma de objetos estão criando sua própia 
cultura.  

Exposição TechnéArs 
Aliança Francesa 
São José dos Campos/SP 
2009
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São 1000 potes de barro queimados 
até 5400  C (o momento em que a 
argila se transforma em cerâmica) 
formando um circulo no chão de 5 
metros de diâmetro. Os potes são 
preenchidos com água em diferentes 
níveis, o que gradativamente faz com 
se desmanchem e se convertam 
parcialmente em lama e ruína.  

Ao fundo lê-se a citação de Vilém 
Flusser. 

Espaço Galeria - Sesi Rio Claro 
Rio Claro, SP 
2014
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“Só há pouco tempo se compreendeu o que é o 
verdadeiro objeto da cerâmica, ou seja, a 
produção de formas vazias para informar o 
que é amorfo, fazer o que o Senhor fez no 
primeiro dia da criação. Este é o verdadeiro 
Big Bang: aprendemos finalmente a fazer os 
vasos. E a profecia diz: seremos destruídos 
pelo Senhor juntamente com nossos vasos, 
antes que nós sejamos capazes de fazê-lo como 
Ele ou até melhor. 

É assim que sucede com as interpretações. São 
propostas para serem refutadas, ou seja, para 
dar novas interpretações igualmente 
refutáveis.” 

Vilém Flusser 
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Tendo o pote como primeira definição de 
separação entre o dentro e o fora, concebemos 
a instalação como um registro do que pode ser 
a definição de fronteiras.  

Apesar de  o espaço como conceito ser 
abrangente e total, as fronteiras são mentais e 
ainda mais reais que qualquer realidade. A 
zona é um processo infinito de definição e 
redefinição de espaços, limites e aberturas.  

Durante a perfomance de três horas as duas 
artistas evidenciaram a fragilidade dos limites 
do pote, de entar dentro e estar fora. 

Projeto Terra Viva  
Shopping Colinas 
São José dos Campos/SP 
2010
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A partir de um convite para criar uma 
dinâmica espacial no espaço Piraquara, 
desenhei esta instalação, criando um 
espaço dinâmico com dispositivos 
interativos de experimentação do espaço. 
A instalação principal Eu cultivo, nós 
cultivamos tem como intenção evidenciar a 
importancia dos ciclos da terra e da 
agricultura que se traslandam para a 
culinária, música, dança e folclore em geral 
por diversos mecanismos dentro da 
comunidade. Sobre a mesa foram 
colocados pratos, copos, jarra, bule, 
travessas, galheteiro. Em cada recipiente 
cresce uma planta de uso medicinal ou 
culinário. A instalação servia como uma 
ferramenta de mediação a partir do qual se 
desenrolavam as conversas. 

Projeto Piraquara - Centro de Estudos da Cultura Popular 
São José dos Campos/SP 
2012
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A instalação incontinentes é 
composta por 10 copos de plástico 
realizados a partir de protótipos em 
massa de modelar e/ou desenhos. 
Aparentemente idênticos, os copos 
estão dispostos sobre uma prateleira e 
só quando você se aproxima é possível 
ver que o seu interior foi modificado︎︎︎ 
com formas orgânicas que remetem 
ao interior do corpo humano.  

O visitante é convidado a colocar um 
pouco de água nos copos que são 
incontinentes e, invariavelmente, 
vazarão o líquido.

Exposição “A vida oculta dos nus” 
Galeria Poente 
São José dos Campos/SP 
2022

In
co

nt
in

en
te

s 



Instalação

Exposição “A vida oculta dos nus” 
Galeria Poente 
São José dos Campos/SP 
2022

In
co

nt
in

en
te

s 



Instalação
In

co
nt

in
en

te
s 

Na psicanálise, o inconsciente consiste nos materiais reprimidos: “O 
inconsciente não é perder a memória; é não se lembrar do que se 
sabe” (LACAN, 2001). Para Sigmund Freud, os afetos não são reprimidos, mas 
somente deslocados. Os desejos, imagens e outros elementos do inconsciente 
normalmente encontram uma expressão verbal. Sendo estruturado em função 
do simbólico, o inconsciente é, em seu fundo, tramado, desenhado, encadeado, 
tecido de linguagem. 

A partir da linguagem artística Célia Barros dá forma à sua relação entre o 
simbólico e o imaginário. Diante do indizível, buraco do trauma, a artista se 
perguntou qual seria o caminho e percebeu, assim como Lygia Clark em “Baba 
Antropofágica”, que era preciso puxar o fio. Afinal, o buraco não tem fundo 
mas tem borda na qual uma superfície pode ser tecida ou desenhada, não para 
tamponar a dor, mas criar um espaço/tempo/superfície possível para a 
elaboração do vivido.  

Foi fazendo um trabalho para bordear o buraco da angústia que Célia produziu 
a série de desenhos “Qual é o caminho? ”. A artista se permitiu construir um 
processo de auto cura no qual o traço, a linha, conduzia o ritmo e a 
temporalidade do movimento de devir outra. Os desenhos de Célia Barros 
conferem relevo a coragem de quem se permite a reinvenção constante de seus 
próprios paradigmas, assumindo como sede e destino destes acontecimentos o 
corpo de suas obras.  

“Deixe escorrer” é o que nos propõe na obra “Os Incontinentes”, na qual 
co(r)pos nos conectam com nosso DentroFora. A artista transforma a ação 
banal de levar um copo d’água à boca em uma imensa aventura. Enquanto 
percebemos que o objeto foi criado para não conter, nosso olhar é direcionado 
para a intimidade do interior de um corpo outro. Algo do estranho e do 
familiar se presentificam na experiência, transformando o ordinário em 
sublime.  

Por fim, as palavras possíveis se apresentam através dos livros/cadernos de 
caráter confessional. O texto não nos limita a uma narrativa fechada, nos 
convida ao desnude e ao transbordamento poético do que em nós permanece 
oculto.  Desta forma, Célia Barros se transforma em mediadora poética das 
realidades e das coisas do mundo, entendendo a poesia como alicerce de todo o 
ato criativo/curativo.  

Elisa Castro 



O desenho é lugar de expurgo, linguagem pré-verbal que nunca acaba de ser dita.  

As linhas conduzem a um permanente estado do estar sendo e vir a ser.

Desenho
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A série de desenhos “Qual é o caminho?” teve 
inicio em 2016 durante um período de crise.  
O desenho em contraposição à escrita, numa 
tentativa de desenrolar o turbilhão de emoções 
que me impediam de seguir em frente.  
Cada desenho se inicia de um processo confuso e 
interno, como uma tentativa de escape: resistir ao 
enredo mental deixando evadir o que aprisiona.  

Após os primeiros traços onde surgem figuras 
passiveis de serem nomeadas, segue-se uma 
procura formal e consciente pelo híbrido, 
explorando num mesmo desenho diferentes 
analogias e correlações. 

Lápis de cor e canetas coloridas 
papel Canson 90gr 30 x 30 cm  
instalação variável 
2016-2022
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Exposição “ A vida oculta dos nus” 
Galeria Poente 
São José dos Campos/SP 
2022

A nudez que dá título ao projeto, vem pelo fato 
dos desenhos exporem sentimentos e formas que 
não fazem parte do mundo visível e identificável 
ou catalogável, como também por surgirem 
irremediavelmente no processo formas que 
aludem ao corpo a nu, aqueles órgãos com os quais 
ainda temos dificuldade de lidar na cotidineidade. 
Assim, a vida oculta dos nus, diz respeito a esse nu 
que vive e sobrevive sempre oculto, 
permanentemente na sombra, o qual antevemos 
mas cuja sociedade atual nos pede que, cada vez 
mais, permaneça velado, e consequentemente, 
incógnito. 

A morte, nos seus variáveis ciclos de finitude, 
manifesta-se reiteradamente nos 
desenhos.alternando entre a libido e a defunção; a 
gênese e o inanimado. Paisagem-ambiente-corpo 
se fundem com morte-mãe-mente. É outra vida 
oculta, nua e crua, que as linhas traçadas 
procuram vislumbrar, ainda que sem 
compreender. 
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Célia Barros /

Bio

+ 55 12 981361486 

@celiabarros@homensdesaia.net 
www.celiabarros.com 
@celocas__ 
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