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Patricia Gouvêa ocupa as Janelas da Abapirá com uma instalação de vídeo e colagem de vinil 
sobre tinta para tratar de temporalidade e resiliência, aspectos que aparecem constantemente 
em sua obra. A artista visual se utiliza de fotografia, vídeo-instalações e performance para 
discutir questões que permeiam a experiência humana no espaço e no tempo. Resiliência é 
uma instalação inédita para a ocupação até o início de abril de 2020. 
Através de uma imagem recortada e replicada de uma raiz que teima em resistir às ondas para 
sobreviver em um ambiente desfavorável, e de um mapa preto do Brasil circundado de um 
campo de cor e textura ocre, ela nos abre a experiência de conexão com essa resiliência 
brasileira e Latino-americana frente uma opressão que parece nunca acabar. 
Para o observador, as obras instaladas nas duas janelas – separadas por pilar de pedra erigido 
num Brasil ainda escravocrata – ganham uma potência estética ainda maior, e devem importar 
uma potencial reflexão a quem passa pela Rua do Mercado, no centro histórico do Rio. 
Esse trabalho ficará em exposição todos os dias úteis entre 13 de março e 15 de abril de 2020 
na Rua do Mercado 45, onde fica a Abapirá – Mercado de Textos e Imagens. 
 
 
 
Patricia Gouvêa é carioca e atuante no Rio de Janeiro. Artista visual, trabalha com fotografia, 
vídeo, instalação e intervenção urbana. Seu trabalho prioriza a fotografia e a imagem em 
movimento e suas possíveis interfaces, onde a noção de tempo constitui um dos principais 
eixos de pesquisa. Graduada em Comunicação Social (ECO/UFRJ), Especialista em Fotografia 
e Ciências Sociais (UCAM/RJ) e Mestre em Comunicação e Cultura na linha Tecnologias da 
Comunicação e Estéticas da Imagem (ECO/UFRJ). 
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Realizado pela Abapirá dentro do Projeto Janelas, com curadoria de Bia Monteiro, Guilherme 
Pinheiro e Glauco Adorno. 
 
A ocupação das nossas janelas é aberta a todos. Quem quiser participar pode mandar seu 
projeto através do e-mail: abapira@abapira.art 
Para mais informações acesse: https://www.abapira.art/projeto-janelas 
 


