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LUREBORDOSA
artista Visual



Sou Luciana Leite, a LuRebordosa. Me reconheço
como ARTEvista feminista, muralista, ilustradora,
curadora, arte educadora e produtora independente.
Nordestina nascida em Teresina/Piauí, descendente
de indígenas paraenses,  taurina, de Iansã, bruxa das
plantas, filha da grande Mãe e Nhandetsy. 

Graduada em Artes Visuais e Ciências Sociais, MBA em
História da Arte, Mestre em Antropologia e
Doutoranda em Educação, investigo o silenciamento e
a condição periférica das mulheres na história da arte
ocidentalizada, bem como os saberes, narrativas e
proposições de mulheres artistas e povos originários
de Pindorama. 

Minhas poéticas são atravessadas por memórias,
mulheres e afetos. Meu Ser artevista é uma aliança
anticolonial, um chamado ancestral. 

Olá,



Em 2022 realizei o projeto de MURALISMO"Kunhãgwé, pintando afetos e saberes
atravessados por Mulheres", contemplado pelo edital SIEC 2021. Teresina, PI. 



Recortes do mural coletivo "Kunhangwé, pintando afetos e saberes atravessados por Mulheres"



Participei do II encontro Municipal de Hip Hop de Teresina/PI, criando o mural  "Aliança Poty".



Pintei os murais "Joaninha do Parnaíba" e "Cora", na Oficina Esperanza, em Parnaíba/PI



Em 2021, convidada pelo CUIA - circuito urbano de intervenção artística -, produzi dois
murais no Mercado Central São José, o Mercado Velho de Teresina/ PI. 

Mural "Ydjara do Parnaíba" Mural "Pirá Kwery"



Participei da co-criação da pintura coletiva do mural "Korá rutsu" (o grade muro), na aldeia
indígena Tabaçu Reko Ypy, do povo tupi guarani Nhandewa, em Peruíbe/SP.
 



Confluindo com o mestre Negro Bispo e a comunidade do Quilombo Saco Curtume,
produzi o mural  "Quilombola de São João", em São João do Piauí/PI.



Em 2021 iniciei uma série de graffitis representado corpas gordas..



Praticante do muralismo desde 2014, o feminino, formas orgânicas e a natureza são
constantes em minhas poéticas, bem como o uso de tons de azuis, vermelhos e amarelos. 

Primeiros murais/graffitis produzidos e registrados. Teresina/Piauí. 2014.



Ilustrando
histórias
Ilustradora de sonhos e
histórias desde a infância, em
2015 comecei a ilustrar livros
profissionalmente. 



Através de ilustrações me expresso, comunico, exerço meu ARTEvismo e sou mais feliz!
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Transmissão: Canal “Década das Línguas Indígenas – Brasil”Transmissão: Canal “Década das Línguas Indígenas – Brasil”
https://youtube.com/channel/UCjaCzqw4QedkyJi_9Mr03jAhttps://youtube.com/channel/UCjaCzqw4QedkyJi_9Mr03jA

LIVE
de lançamento

Nada para nós sem nós!
Década Internacional de Línguas Indígenas no Brasil

18 de Agosto - 18 horas

DI
GI
TAL



Contatos

EMAIL
lufour@gmail.com

WEBSITE
https://www.lurebordosa.com.br

PHONE
(86) 9 9921-2276

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/lurebordosa


