
Matilda inaugura novo espaço com exposição "Partículas", de Luiza de Alexandre 

 

 

Ao longo dos meses de setembro e outubro, a Matilda mergulhou em temas ligados à negritude 

e ao afrofuturismo, em busca de novos olhares que pudessem recontar e ressignificar a história 

a partir de seus verdadeiros protagonistas. 

  

Além de matérias, entrevistas e vídeos, a editoria Matilda convidou a artista Luiza de Alexandre 

para ilustrar a temática e tornar a abordagem mais rica. 

 

Entre os dias 10 de novembro e 10 de dezembro, é a vez de expor o resultado dessa 

colaboração e outros projetos autorais da artista. A data de abertura da exposição marca 

também a inauguração da Matilda Casa, espaço de trocas artísticas e experimentações, 

localizado no coração da Santa Cecília. 

  

Luiza de Alexandre ocupa a Matilda Casa com trabalhos criados nos últimos três anos de sua 

trajetória. Composta por colagens, desenhos, ilustrações e intervenções, a exposição 

“Partículas” representa seu momento de descoberta de novos traços, cores e experimentações 

para o futuro. 

 

Até os 18 anos, Luiza produziu colagens em Macaé (RJ), sua cidade natal. O período foi 

marcado por um longo exercício de estilo e investigação de técnicas mistas. Logo foi convidada 

para fazer colaborações com artistas em São Paulo, principalmente no meio da moda. Hoje, 

aos 20, ela produz e trabalha na capital paulistana. Já expôs na Galeria Recorte, no Espaço 

BREU e performou com o coletivo AEANFDC (Ambiente de Empretecimento da Arte Nacional a 

Favor da Descolonização Cultural) na SP-Arte/2018 e na Feira Plana. Atualmente, concentra-

se na pesquisa sobre ilustração e colagem de objetos. 

 

A abertura da exposição contará ainda com a performance  "Já ouviu falar que cabelo crespo 

não molha?", por Felipe Damasco. Um longo banho de mangueira é feito ao vivo. Entre jatos 

de água surgem o desconforto e o questionamento sobre aspectos comportamentais da 

sociedade. 

 

Felipe Damasco é artista visual de linguagem híbridas, performer oficial do projeto artístico 

"Bad do Bairro", com Bad Sista e Jup do Bairro, participa de produções com Linn da Quebrada, 

Coletivo AEAN, Chernobyl, a Festa e é residente na Ylê Namíbia 2018 (Residência Artística 

Coletividade Namíbia). 

 

O DJ set de Weslley Baiano finaliza o dia de abertura. 

 

 

Sobre a Matilda 

 



A Matilda é uma trinca de comunicação, que tem como propósito trazer significado às 

experiências humanas, por meio da intimidade. Construída sobre três frentes de trabalho — 

Agência, Editoria e Casa — a Matilda se fundamenta no exercício literário, na produção 

multimídia e na prática experimental (física, real e presencial). 

 

Site: http://matilda.my/ 

Instagram: @matilda.my 

Facebook: www.facebook.com/matilda.my.br/ 

 

 

Serviço: 

Partículas por Luiza de Alexandre 

Abertura: 10 de novembro, às 16h 

Período expositivo: 13 de novembro a 7 de dezembro 

Horário: terça a sexta, das 10h às 18h 

Endereço: Rua Martinico Prado, 222 

Entrada gratuita 

Classificação etária: livre 

http://matilda.my/
https://www.instagram.com/matilda.my/
http://www.facebook.com/matilda.my.br/

