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AMIGO EAV  CADASTRE-SE CONTATO INTERNATIONAL ÁREA DO ALUNO

A ESCOLA CURSOS PARQUINHO LAGE INSCRIÇÕES AGENDA PROJETOS ESPECIAIS ACERVOS INFORMAÇÕES 

Foto: Camilla Rocha Campos

LIVRO XAXARÁ POR CAMILLA ROCHA CAMPOS

Programa de performance “Um berro, um sussurro” da Biblioteca | Centro de Documentação e Pesquisa – EAV Parque Lage

apresenta:

Livro Xaxará
 

por Camilla Rocha Campos
 

Terça . 10 de dezembro de 2019 . 19:00
 

Biblioteca | Centro de Documentação e Pesquisa – EAV Parque Lage
 

Aberto ao público | Gratuito

Livro Xaxará é uma performance em uma biblioteca feita para celebrar o conhecimento. O conhecimento que a violência dos livros não acessa, o

conhecimento que os livros podem fazer viajar, as palavras que cada livro compartilha, a relação mais intima com isso que, para além de um portal, pode

ser também um objeto mágico de transformação. Livro Xaxará celebra a imagem não acumulativa de palavras e todas as imagens que um livro pode conter

para fora da marca colonial. Uma performance que manipula a capacidade de um corpo levar uma coleção de livros dentro e na borda de si.

Proposição performance de Camilla Rocha Campos
 

Participação de Ana Beatriz Almeida, Keyna Eleison e Marta Supernova
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Camilla Rocha Campos é auto-revolucionária, artista, professora, escritora, mãe. Institucionalmente possui mestrado em Teoria da Arte (UERJ). Atualmente

é diretora da residência artística internacional CAPACETE e professora do programa de Deformação na escola de artes visuais do Parque Lage.

“Programa de performance “Um berro, um sussurro”.

Rua Jardim Botânico, 414
Jardim Botânico
Rio de Janeiro - RJ

cursos@eavparquelage.org.br
Tel 21 2334-4088
Whatsapp da Secretaria 
21 99232-8162
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