
VENTO SUL é uma parceria entre o THE CEra PrOjECT 
e o ESPaçO ESPELHO d’ágUa (EEa), conta com a 
direção artística da curadora Inês Valle. 

VENTO SUL inclui exposições, filmes, residências artísticas, 
performances, e concertos. O programa centra-se na prática 
artística que se situa fora de narrativas eurocêntricas e 
ocidentais, e incentiva a interação e o diálogo entre artistas 
internacionais e audiências em Portugal.

Os ventOs dO sul trOuxeram a lisbOa um nOvO espaçO de prOgramaçãO cultural.

Criado pela curadora Inês Valle, the CEra PrOjECT apresenta-se como uma plataforma alternativa e itinerante 

de promoção cultural na cidade de Lisboa.  A programação “Vento Sul” apresenta as conversas performativas 

MEMÓRIAS DE TRACAJÁ entre a artista indígena brasileira Moara Brasil e quatro convidados onde conversam sobre 

o que significa ser “indígena”. Por cada conversa a artista criou uma obra que estará a venda e uma % reverterá para 

ajudar uma comunidade indígena no Brasil. Um projecto com a  visão curatorial de Inês Valle.  

Datas: de 25 Set – 6 Out 2020 / Local: ONLINE.

/ PRESS INFO  MarIadIaS@MI6.PT  | +351 919 091 061  



sObre O prOJectO 

A oralidade desempenha um grande papel de 
conexão e continuidade das memórias dos povos 
originários de Pindorama (Nome do Brasil antes 
de 1500). Narrar é ensinar o outro a escutar, a 
pensar e “ver com os olhos da imaginação”. É 
através da linguagem verbal que ele expressa suas 
experiências quotidianas de forma a entreter e\
ou repassar informações a seu povo. Por meio das 
narrativas orais requisitam a memória coletiva e 
(re)constroem a memória social, (res)significando o 
tempo, as relações de pertencimento e os vínculos 
sociais. A partir das narrativas nós informarmos 
quem somos, construímos nossas identidades 
sociais. Os indígenas que são contadores de 

histórias são os detentores da memória coletiva, 
da cultura e da tradição do seu povo. A partir 
disso será  indagado sobre como podemos recriar 
as nossas memórias? Como construir histórias 
de que em algum momento foram apagadas 
pelas narrativas dos colonizadores? Num convite 
intimista convidamos para um ato-escuta-memória 
online entre a artistas e convidados indígenas 
brasileiros sobre estas questões e o público será 
também convidado a participar na discussão. 

Um projecto com curadoria de Inês Valle, que 
aconcetece no ZOOM nos dias 24 e 29 de 
Setembro e 2 e 6 de Outubro, às 20h (PT)/ 16h 
(BRZ).

memórias 
dO tracaJá

1o.

/ PERFORMANCE / CONVERSAS COM

20h (PT) / 16h (BRZ)
25 Set – Dornélio da Silva
29 Set – Catarina Gushiken
2 Oct  – Sol Itaputyr
6 Oct – Cassis Bian

/ ARTISTA

MOARA BRAZIL

/ CURADORIA

INES VALLE

/ FILME DOCUMENTÁRIO
SOBRE A MARCHA DE MULHERES 
INDIGENAS
TBC (OUTUBRO)

/ LOCAL

ONLINE NO ZOOM

/// INFO 
 

MarIadIaS@MI6.PT
+351 919 091 061  | +44 758 702 8845

#ventOsulart

www.ceraprOJect.cOm
www.espacOespelhOdagua.cOm
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sObre a prOgramaçãO

O Tracajá é um réptil que vive até 90 anos, 
muito comum na Amazônia e também faz parte 
da cultura alimentar dos originários da região. 
Trouxe essa lembrança do Tracajá porque foi 
a última vez que falei com a minha avó, antes 
dela virar encantada. Ela me disse que quando 
meu pai nasceu, colocou-o dentro de uma 
casca de Tracajá pois não tinha onde colocar. 
E isso me despertou a vontade de ir atrás da 
minha memória ancestral para me encontrar no 
caminho da volta em que me perdi. Este encontro 
trago quatro convidados que também tem uma 
história parecida com a minha e que estão 
fazendo o caminho da volta, para se conectar 
com o seu povo originário :

25 Set–  Dornélio da Silva, meu pai, de Cucurunã/
Santarém/Tapajós. 

29 Set –  Catarina Gushiken, de Okinawa (Japão) 

2 Out  –  Sol Itaputyr, do povo Jeripancó/Alagoas, 

6 Out –  Cassis Bian, indígena em processo de 
retomada, no contexto da cidade. 

dias 29 Set, 2 e 6 Out: aberto ao público para 
assistir e participar com comentários no fim das 
conversas.

Horário: 20h de Portugal / 16h do Brasil

Local: Zoom (online) 

gratuito/ Lugares Limitados/ reservas: 
theceraproject@gmail.com ou Eventbrite

https://www.eventbrite.co.uk/e/memorias-de-
tracaja-uma-serie-de-performancetalks-com-
moara-tupi-tapajowa-tickets-122438094637

“VENTO SUL” de the CERA PROJECT é uma 
programação cultural com o apoio da DGARTES.



CADA OBRA DE ARTE QUE FOR ADQUIRIDA
ESTARÁ-SE A APOIAR UMA COMUNIDADE
INdígENa NO BraSIL

CITa - Conselho Indígena Tapajós arapiuns

Nós somos, 13 povos, 70 aldeias e 19 territórios 
indígenas.  Borari, Munduruku, Tupinambá, Tapuia, 
Arapium, Cumaruara, Tapajó, Maytapu, Arara 
Vermelha, Apiaka, Cara Preta, Tupayu Jarak.   

a razãO dE aPOIarMOS ESTa COMUNIdadE: 
Esses povos fazem parte da nação tapajowara, de 
onde se originou a família  da artista que tem origem 
Tupinambá e tapajowara, de Cucurunã. Localiza-se 
no Rio Tapajós, em Santarém, no Baixo Amazona

QUaL a rELaçãO QUE a arTISTa TEM COM a 
COMUNIdadE: 
Eu somo na luta com os povos indígenas em respeito 
aos meus ancestrais, os meus parentes são de lá, só 
eu que nasci na cidade. Quero dar continuidade a 
nossa história de pertencimento, de identidade, para 
que não tenhamos as nossas histórias apagadas 
pelo patriarcado colonizador.

EM QUE aSPECTOS SE Irá ajUdar a 
COMUNIdadE: 
Alimentação, materiais de limpeza, e também vai 
ajudar muitos artesãos que tiveram que parar de 
trabalhar e vender os seus artesanatos.
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NOTAS BIOGRÁFICAS

MOARA TUPI TAPAJOwARA (ARTISTA)

Tupi Tapajowara nasceu em Mairi Tupinambá 
(Belém do Pará), artista visual e comunicóloga 
formada pela Universidade Federal do Pará. 
Atualmente pesquisa sobre a sua genealogia e 
ancestralidade indígena com o projeto Museu 
da Silva, da comunidade tapajowara Cucurunã. 
Também desenvolve projetos de curadoria 
independente, ativista e colaborativa com 
indígenas em diferentes contextos no espaço 
Colabirinto, em São Paulo. Desde 2015 vem 
trabalhando com Arte &  Ancestralidade, e 
como se conectar com os nossos ancestrais 
por meio da criação artística. em 2019 decidiu 
se aprofundar melhor na origem da sua família 
paterna, da comunidade onde o seu pai nasceu. 
Iniciou um processo criativo de imersão em 
uma pesquisa totalmente independente sobre 
seus parentes que se originam da comunidade 
tapajowara Cucurunã (Baixo amazonas/Tapajós) 
que a fez criar um “Museu” itinerante e digital, o 
@museudasilva, que, além de tratar da pesquisa 
sobre sua genealogia familiar, procura revelar as 
consequências contemporâneas dos processos 
violentos da colonização . Atualmente está 
participando da Bienal de Sidney de Nirin (curador 

Brook Andrew). Em 2019 participou no Seminário 
de Histórias Indígenas do MASP, uma das 
convidadas para falar sobre o “Museu da Silva”, 
ao lado do curador Brook Andrew ; idealizou o 
“Agosto indígena” (2019/São Paulo - @colabirinto), 
foi convidada a participar do evento Teko Porã, na 
Expo coletiva “Re-antropofagia” com curadoria de 
Denilson Baniwa e Pedro Gradella (2019/Niterói- 
Centro de Artes da UFF). Já foi indicada ao Prêmio 
de Arte e Educação da Revista Select, em 2018, 
pelo projeto II Bienal do Ouvidor 63, ocorrido na 
maior ocupação artística de São Paulo. Moara 
Brasil é agora Moara Tupi Tapajowara. moarabrasil.
com

INÊS VALLE (CURADORA)

Diretora do the CERA PROJECT organização 
cultural para reflexão de questões do hemisfério 
sul, iniciada em 2016 em Londres e agora a 
acontecer com o apoio da DGartes em Lisboa 
e na Nigéria. Co-fundadora e diretora de VENTO 
SUL (Portugal) e de FRAT (Nigeria). Ela tem vindo 
a colaborar com diversas organizações no mundo, 
incluindo Argentina, Austrália, República do 
Congo, França, Nova Zelândia, Nigéria, Territórios 
da Palestina, Portugal, Ruanda, África do Sul, 
Reino Unido e Zimbábue, entre outros.  

inesvalle.com
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NOTAS BIOGRÁFICAS

CONVIdadOS a ParTICIPar NO PrOjECTO

DORNELIO SILVA 
Dornelio Silva é originário da comunidade 
tapajowara Cucurunã, de Santarém do Pará. 
Morou numa “república” de seminaristas 
santarenos no início da década de 1980 e 
envolveu-se com o movimento social. Estudou 
teologia em Belém e em 1984 retornou a 
Santarém e foi convidado para trabalhar no 
setor de jornalismo da Rádio Rural. Retornou a 
Belém para continuar seus estudos. Dornélio 
Silva é Mestre em Ciência Política (UFPA).  
Gosta de escrever e contar histórias. É pai da 
Moara.

SOL ITAPUTyR 
Sol Itaputyr nasceu em São Paulo, mas sua 
família é de Alagoas. Originária do povo 
Jeripancó, da aldeia Ouricuri. Vem trabalhando 
atualmente com o ativismo, retomada e 
ancestralidade indígena no contexto da cidade. 
Tem uma forte conexão com as medicinas da 
floresta que foram repassadas pela sua família 
de geração para geração. É mãe,cantora,com
positora,desenhista,dançarina. É integrante 
da Associação wika Kwara e do coletivo 
Originários. 

CATARINA GUSHIKEN 
Catarina Gushiken nasceu em São Paulo no 
ano de 1981, é artista visual. Seu modo de olhar 
o mundo vem de um lugar construído ao som 
do sanshin de seu jitchan e das delicadas 
danças de sua  batchan. A presença de sua 
ancestralidade asiática, uchinanchu, povo 
indígena de Ryukyu (hoje Okinawa/Japão), 
norteia seu caminho em direção aos saberes 
dos povos originários. 

CASSIS BIAN 
Cassis Bian, é indígena em processo de 
retomada, no contexto da cidade. É mãe, 
fotógrafa, performer e artista de rua e periférica. 
Atualmente mora na maior ocupação artística 
da América Latina, o Ouvidor 63. Atua em 
coletivos em São Paulo, como o Colabirinto. 
Sua trajetória artística se iniciou em 2014, na 
ocupação Ouvidor 63. Vem tecendo fios da 
memória e fragmentos de sua ancestralidade, 
construíndo sua identidade na luta indígena 
coletiva em contexto urbano. É integrante da 
Associação wyka Kwara
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/  IMAGENS DISPONÍVEIS
Imagens cortesia da Artista Moara Tupi Tapajo-

wara/ the CERA PROJECT.

/  PrESS & INfO
AlExAndRA dIAs 
mariadias@mi6.pt  
+351 919 091 061
+44 758 702 8845


