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A Experimento Produções é guiada pela proposição. 
Comprometimento e criatividade, estratégia e sonho. 
Em atividade desde 2018, orientada à produção de 
obras, projetos e experimentos culturais, a Exp. des-
taca-se pela versatilidade de serviços prestados, da 
cooperação e escuta ativa e sensível nos diversos pro-
cessos que integram a prática de produzir e conceber 
um projeto cultural. Atenta ao compromisso com a 
visibilidade ampliada de processos autorais, à luz de 
questões contemporâneas como diversidade, coletivi-
dade, política e memória.

São quatro os eixos de abordagem — artes visuais, 
audiovisual, pesquisa e publicação —, com atuação no 
Brasil e no mundo. Dirigida por Rose Lima, a Exp. 
trama modos de conduzir e materializar o trabalho 
artístico, considera o movimento subjetivo de cada 
indivíduo, desde o surgimento da ideia e processo de 
criação à finalização e apresentação ao público.





Desenvolve projetos únicos e autorais com foco em 
concepção, administração, curadoria e coordenação 
em exposições e mostras de arte. De modo sensível e 
criativo, acompanha e dá suporte a artistas no desempe-
nho processual da produção de obras à articulação com 
exposições e propagação ao público.



Imburaninha

Imburaninha é um projeto de exposição internacional com 
acessibilidade dos artistas Edson Barrus (pernambucano, 
indígena atikumumã) e yann beauvais (francês, radicado em 
Pernambuco). Planejada para abertura em setembro de 2022, 
no Centre d’Art Ygrec, localizado em Aubervilliers, cidade 
satélite de Paris (França), a exposição tem como objetivo 
trabalhar a ideia dos vazamentos poéticos da imburana — pen-
sando a imburana de cambão não apenas como uma árvore, 
mas como uma causa e fonte de imaginação. Mais aqui.
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https://vimeo.com/214321965?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=39498760


Ensaio para um poema sem palavras

Somos atravessados por sentimentos e sensações muitas 
vezes indecifráveis, que não possuem nomes; esperamos 
por uma legenda, um diagnóstico, uma explicação pre-
cisa ou minimamente razoável que nos satisfaça sem 
o deleite da capacidade de entendimento profundo, de 
sensibilidades diversas, poéticas. A exposição Ensaio 
para um poema sem palavras reúne desenhos abstratos 
e poemas da artista pernambucana Clara Moreira, em 
cartaz de 7 de abril a junho de 2022, no Mercado Eufrá-
sio Barbosa, em Olinda. Clara, que utilizou a técnica 
de desenho em lápis de cor, desenvolveu essa série em 
pesquisa sobre a poética dos desenhos, sob orientação 
da pesquisadora e curadora Ariana Nuala, que assina o 
texto crítico da exposição.
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Mais valor que valia

A invenção de valores formados no período colonial que 
impactam nos dias atuais é um dos pontos importantes de 
discussão e mensagem escancarada na produção artística de 
Maré de Matos, que reúne obras-expressões em Mais valor 
que valia, sua primeira individual em São Paulo, com texto 

de Ricardo Aleixo. A exposição ficou em cartaz de 23 de feve-
reiro a 26 de março de 2022, na Galeria Lume. Nas obras, a 
relação equivocada entre desenvolvimento e devastação, que 
assola o estado de origem de Maré, Minas Gerais, e o país; a 
construção da ideia de valor articulada pelo capitalismo e as 
crises de valor que afetam a humanidade.
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Temporal

Quarta exposição solo de Ianah, Temporal é a primeira em 
que utilizou a técnica de pintura com barro, geotinta. Ocupou 
o MIA Café, em Recife, entre 14 de julho e 20 de setembro 
de 2019, com curadoria de Rose Lima. Diante de um cenário 
tempestuoso, Ianah se conectou com o presente através de 
portas e janelas para abraçar perspectivas distintas de um 

mesmo temporal. O questionamento pertinente de “não saber 
o que está por vir” apenas aguçou o lado sensitivo da artista 
que se inspira na Agroecologia para analisar as dificuldades 
do dia a dia com olhares distintos, buscando reciclar os medos 
em coragem, dificuldades em oportunidades, barro em tinta, 
madeira de demolição em arte.
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Eu não estou louca

Primeira exposição individual da artista Juliana Lapa, 
Eu não estou louca é composta por desenhos, foto-
grafias e objetos criados pela artista entre 2015-18. 
As obras, que seguem caminhos distintos, formam uma narra-
tiva bastante consistente e representativa do trabalho da artista, 
tecido a partir de sua relação com a natureza e as emoções. 

Vieram à tona questões sobre a saúde emocional da mulher, 
invasões mentais e físicas que vivemos, paisagens que eviden-
ciam tensões ou afetos do cotidiano. Esteve em cartaz na Torre 
Malakoff, em Recife, de 1º de setembro a 11 de agosto de 2018; 
o catálogo reuniu textos assinados por Pollyana Quintella e 
Maré de Matos.
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Da frequência no tempo

De Iagor Peres, a instalação Da frequência no tempo se 
dedica a pensar a forma das coisas no mundo como um pro-
cesso matérico que ocorre no tempo e em relação ao próprio 
meio ambiente em que estão inseridas.A obra é composta 
por contorno de formas retangulares e curvas feitas de ferro, 
que são cobertas por uma camada de pele material, uma 
corporeidade criada a partir de uma mistura alquímica de 

compostos sintéticos e orgânicos – não se decompõe ou apodrece. 
Com uma característica elástica, essa materialidade se desloca 
no espaço, respirando e movendo através de acordos táticos 
com a umidade, temperatura e gravidade de cada ambiente 
que habita. Ocupa o Parque de Esculturas de Vilha Velha 
(ES) por um ano, a partir de maio de 2022.

Escultura/instalação; metal, concreto e pele material; 6,55 x 
4,80 x 2,75 m.
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Nossa Senhora da Tripla Jornada

O painel de Nossa Senhora da Tripla Jornada está localizado 
na Vila Pirituba, São Paulo. Finalizada em junho do ano 
de 2021, a obra de Maré de Matos possui 90 m, disposta na 
empena de um edifício da comunidade, processo viabilizado 
pelo MAR - Museu de Arte de Rua, iniciativa da Prefeitura 
de São Paulo. O projeto reforça a importância da arte urbana, 
com a aplicação em grandes dimensões de obras em diferentes 
suportes (grafite, estêncil e fotografia), incidindo diretamente 
na paisagem urbana como um museu a céu aberto.

Mais detalhes em www.mar360.art.br.

Nossa Senhora da Tripla Jornada é a santa das pessoas que 
trabalham em jornadas triplas e muitas vezes estão exaustas 
sem perspectiva de descanso. É a santa que ampara a fé dos 
que não se acomodam e surpreendem o próprio tempo. É a 
santa das mulheres que trabalham fora e em casa. É a santa 
de quem movimenta o Brasil, em trabalhosfundamentais e 
muitas vezes invisíveis.

 
Muralismo; 16 x 6 m.
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http://www.mar360.art.br


Púlpito Público

Composta pela junção de três escadas dispostas em sentidos 
geográficos distintos, com quatro megafones fixados, Púlpito 
Público, de Maré de Matos, simboliza os caminhos que se 
cruzam e se encontram em uma plataforma discursiva comum. 
Um encontro entre o desejo de arte pública, a pluralidade de 
vozes e a visão dos percursos como encruzilhada. Com pro-
jeto arquitetônico de Gabriela de Matos, a obra fez parte da 

Mostra 3M de Arte (7 de novembro e 6 de dezembro de 2021) 
e está no Museu Afro do Brasil (SP). Além de seu caráter par-
ticipativo e do estímulo à possibilidade do encontro, a obra 
se desdobra como uma subversão do púlpito enquanto lugar 
do orador único, do representante e da autoridade. A artista 
convoca o público a protagonizar este espaço de poder.

Instalação; metal, madeira e tecido; 16,70 m (área ocupada) 
e 2,90 m (altura).
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Fundamento

De Maré de Matos, Fundamento nasce da observação do 
poder devastador que a colonialidade exerce sobre a vida. 
Também, sobre invenções de estatutos regulatórios que des-
consideram muitos modos de existência, é uma obra que 
tensiona a violência simbólica e celebra múltiplas existências, 
humanidades, subjetividades e o exercício da cidadania e alte-
ridade. Configura-se pelo desejo de estabelecer contato com 

sujeitos limitados pelo princípio da normalidade e aprender 
com o poder que estas existências têm de reconfigurar cami-
nhos. Esteve em exibição no 36º Panorama da Arte Brasileira: 
Sertão, no Museu de Arte Moderna (SP), e na exposição Mais 
valor que valia, individual de Maré.

 
 
Poesia multimídia; 500 x 300 cm.
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Atuante nas fronteiras do cinema ficcional e experi-
mental, aproxima-se da videoarte, do cinema político 
e não somente. Atenta à partilha do conteúdo, acredita 
no potencial da imagem como ferramenta prática-peda-
gógica. Dedica-se à circulação descentralizada, atuando 
a nível local-global, e vice-versa. Viabiliza práticas de 
formações, mostras e festivais para difundir e discutir 
a democratização da imagem, a fim de proporcionar a 
expansão de diálogos e da socialização em sociedade.



Onde está Mymye Mastroiagnne?

Proposta pela artista transmídia biarritzzz, a videoarte Onde 
está mymye mastroiagne? discute subjetividade e dissidências 
no mundo digital contemporâneo. A narrativa da personagem, 
mulher transexual que habita a virtualidade do jogo Second 
Life há 13 anos, atravessa o documental e faz questionar a 
própria ficção/realidade. O Brasil é o país que mais mata tra-
vestis e também o que mais consome conteúdos adultos online 
desses corpos. Direcionada a todos os públicos (+12 anos), 
inclui um debate urgente, através de uma estética familiar a 
toda população que utiliza a internet diariamente.
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Ricardo

Com direção de Gino Batidão, Ricardo é um projeto de ficção em 
curta-metragem, que conta a história do luto de Gino pelo faleci-
mento de Ricardo, em decorrência do HIV/Aids. Busca fomentar 
o debate sobre o tabu acerca do tema, estigmas sobre a infecção 
na década de 2010, homofobia e precarização do tratamento no 
Brasil, país que já foi referência mundial no combate à infecção. 
Pretende-se criar uma obra que trate do tema de forma leve, mas 
que atente a toda problemática do preconceito acerca da associação 
com a homossexualidade, que insiste em se manter ativo até os dias 
de hoje. São poucas as obras cinematográficas que tratam do tema 
por um viés não moralista ou estigmatizado, sendo a produção de 
filmes que abordam o tema incipiente no estado de Pernambuco, 
que concentrou a maior taxa de infecção no nordeste em 2015.
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Alguma coisa como plutônio

Projeto do curta-metragem do artista Raoni Assis, que leva o 
nome de um poema seu, Alguma coisa como plutônio, sobre 
um “dia normal” no Recife. A cidade e personagens são cap-
turadas por meios fotográficos e transformados pelo processo 
de rotoscopia. Enquanto o poema é narrado, o filme mostra 
imagens de um Recife em distopia, onde perambulam figuras 
por uma cidade quente, vazia e em ruínas. Cada um carre-
gando suas próprias trevas, apáticos e indiferentes, enquanto 
situações peculiares, implantadas com a animação, aconte-
cem. Personagens plácidos e tranquilos vivendo em suas vidas, 
espreitando o fim que virá com o superaquecimento. Uma 
história familiar, crítica à apatia social perante as mudanças 
climáticas que vivenciamos, ou ao menos uma pequena forma 
de se reconhecer e pensar a cidade.
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Maré

A 6ª Mostra Ambiental de Cinema do Recife – MARÉ traz 
um panorama sobre a perspectiva de um planeta em alerta. 
Nesta edição, no eixo cidades & conflitos, as consequências 
das mudanças climáticas e do aquecimento global; no eixo 
povos & territórios, as questões do marco temporal e a luta 
dos povos originários; e em ecossistemas & biodiversidade, 
um alerta sobre o acúmulo de plásticos nos mares e a mobili-
zação em torno da década do oceano. A mostra foi realizada 
entre 29 de novembro e 7 de dezembro de 2021, no Recife e 
em Fernando de Noronha. Em coprodução, a Experimento 
viabilizou a produção gráfica do festival e a produção das 
exibições presenciais no Teatro do Parque, incluindo proje-
ção na fachada do prédio, com a artista biarritzzz, e no Cais 
do Sertão.
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Práticas Numéricas Videodança

O projeto propõe uma oficina online de videodança, de 94 
horas/aula, a ser realizada em um período de seis semanas 
no qual quinze participantes contarão com assessoramento 
personalizado do videasta yann beauvais e assistência técnica 
de Gabriel Godoy. Uma vaga será destinada para acompanha-
mento individual de pessoa surda ou ensurdecida, portanto, 
um intérprete de libras mediará os encontros. A partir de uma 
história das relações da dança com filme e vídeo, os partici-
pantes selecionados terão auxílio teórico e prático para produ-
zir criações de videodança que serão exibidas coletivamente 
numa culminância aberta ao público. As quinze videodanças 
resultantes ficarão disponíveis em canal do YouTube.
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Videoarte para crianças

Videoarte para crianças, formação proposta por Lia Letícia, 
é uma oficina de artes visuais dedicada a crianças entre 7 e 
12 anos, para vivenciar a criação de obras a partir de jogos-
-brincadeiras. Em 2022, será realizada no território indígena 
Fulni-ô, em Águas Belas, e na comunidade quilombola Jardim, 
em Mirandiba; em 2023, segue para mais duas comunidades 
do interior de Pernambuco: território indígena Xucuru, em 
Pesqueira e comunidade quilombola Conceição das Crioulas, 

em Petrolina. Propõe um espaço de experimentação audiovi-
sual considerando essa atividade um exercício de apreensão 
e empoderamento sobre uma cultura cada vez mais baseada 
em imagens em comunidades de povos originários e saber 
tradicional – esse fenômeno pode ser constatado com o acesso 
de crianças já muito jovens a televisão e celulares. É também 
nessas comunidades que existe um campo fértil para a edu-
cação potencializar os saberes.
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MASTER - Curso de finalização para Cinema

O MASTER – Curso de Finalização para Cinema foi reali-
zado pela Gatopardo Filmes, em Recife e Caruaru (PE), entre 
fevereiro e março de 2019. Voltado para profissionais do setor 
audiovisual, o curso norteou a finalização de filmes, ensinando 
o processo que uma obra percorre desde a montagem à exibição 
em salas de cinema. A etapa sobre imagem foi ministrada por 
Matheus Farias, diretor, roteirista e montador; e a sobre som, 
por Nicolau Domingues, mixador e editor de som, ambos com 
larga experiência no cinema brasileiro. O encerramento se deu 
com uma masterclass de Eduardo Serrado, montador de filmes 
como Aquarius, Bacurau e Divino Amor.
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Contribui para a articulação teórico-prática na consoli-
dação de pesquisas e mapeamentos de contextos sociais 
específicos. Impulsionando o fazer coletivo, laboral e 
criativo - em rede -  direcionado (arte têxtil, poesia, artes 
visuais etc.), conduzindo registros sólidos para firmar 
trajetórias, amplificar vozes e memórias coletivas.



Mulheres que Tecem Pernambuco

Pesquisa cultural que consiste no mapeamento afetivo das mulheres que tra-
balham com materiais têxteis em Pernambuco, com a intenção de ampliar 
a visibilidade e protagonismo dessas mulheres. A partir da pesquisa e con-
sequente encontro, a plataforma de divulgação é desenvolvida apresentando 
as artesãs, especificidades têxteis e territórios. Entre 2017-18, foi realizada a 
primeira etapa dessa experiência, em três cidades pernambucanas: Lagoa do 
Carro (Zona da Mata Norte), com a Tapeçaria; Poção (Agreste Central) com 
a Renda Renascença, Tacaratu (Sertão de Itaparica), com a Tecelagem. Em 
2019, a pesquisa alcançou mais duas cidades: Passira (Agreste Setentrional), 
com o Bordado Manual, e Macaparana (Mata Norte), com o Crochê. Até o 
momento, histórias e fazeres de 31 mulheres estão reunidos aqui.
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http://www.mulheresquetecempe.com.br
http://www.mulheresquetecempe.com.br.


I Feira para Mulheres que Tecem PE

A I Feira de Mulheres que Tecem em Pernambuco é a 
primeira dedicada à venda e fruição do artesanato têxtil 
produzido por mulheres no Estado. O evento contará 
com oficinas, palestras e mesas redondas que colocarão 
em pauta o trabalho, temas e produtos feitos por essas 
mulheres, que representam o artesanato popular de suas 
cidades e resistem produzindo e mantendo sua cultura.

F
ot

os
: L

ai
s 

D
om

in
gu

es

F
ot

o:
 L

au
ra

 M
el

o



As Poetas do Pajeú

O projeto As Poetas do Pajeú nasceu da neces-
sidade de evidenciar a produção poética de 
mulheres fundamentais na formação cultural 
do Sertão do Pajeú, em Pernambuco. A ini-
ciativa conta com o incentivo do Governo de 
Pernambuco, através do edital do Funcultura, 
e pretende destacar a produção dos últimos 
100 anos, catalogada num acervo virtual de 
acesso gratuito. Com isso, a imersão da equipe 
de pesquisa e captação percorreu 17 cidades 
que integram a região, entre janeiro e maio 
de 2019, mapeando cerca de 150 poetas. Mais 
aqui e aqui.
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https://revistacontinente.com.br/edicoes/238/vem-ver-o-vento-que-e-o-verso-das-poetas-do-pajeu
https://www.youtube.com/watch?v=sjhssozmc0u


Potencializa a escrita autoral, ancorada em textos que 
registram e resgatam experiências que provocam e 
ultrapassam os limites tradicionais. Debruça-se num 
caminhar diverso, complementar a trajetórias criati-
vas, inovando a cada projeto e provocando o mercado 
editorial.



Sorte, saúde, felicidade

Projeto de livro da artista Juliana Lapa, Sorte, saúde, felicidade vai reunir desenhos que 
retratam pessoas idosas em Pernambuco, e pesquisa sobre formas de expressão e hábi-
tos, a partir de nuances sociais e econômicas. As pessoas idosas são fios condutores de 
identidade e resistência de uma sociedade, transmissoras de conhecimentos e histórias. O 
projeto busca trazer não só a imagem (e tudo o que ela pode carregar), como particulari-
dades e miudezas do cotidiano dessas pessoas, que conduzem um estilo muito próprio de 
se expressar através de suas vestimentas, costumes culinários, linguagem e hábitos. Além 
destes símbolos, os retratos buscam captar a anatomia dos corpos com suas expressões, 
traços marcados pelo tempo, olhares e posturas. Rugas e cavidades como paisagens dentro 
de paisagens. A ideia de desenhar vem da necessidade da artista de se relacionar com as 
pessoas e com o tempo. Sentar e retratar alguém requer que ambos se possibilitem ficar 
em silêncio, que haja cumplicidade no olhar. Buscar estabelecer uma relação mútua de 
confiança, a fim de captar miudezas e sinais e então colher o que sobressai dessa troca 
enquanto símbolo de resistência.
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Bcubico

O livro Bcubico é gestado em torno da experiência do espaço homô-
nimo (https://bcubico.com/), criado em 2011 por Edson Barrus e yann 
beauvais, e que existiu por quase cinco anos em Recife. A publicação 
tem por objetivo atestar a importância de uma experiência inédita no 
campo da exibição e compartilhamento de formas de arte contempo-
rânea, questionando uma história comum dos espaços expositivos. 
Com organização de seus idealizadores e editoração de .txt texto de 
cinema, o livro reúne textos de Ana Lira, Anthony McCall, Edson 
Barrus, eRikm, Jean-Michel Bouhours, Keith Sanborn, Malcom Le 
Grice, Matthias Müller, Nathalie Magnan, Peggy Ahwesh, Recombo, 
Ricardo Ruiz, yann beauvais, e outros atores culturais que se envol-
veram com o projeto. O lançamento do preview da publicação virtual 
ocorreu durante o Festival Dobra, em setembro de 2021.
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https://bcubico.com/


Uma aventura do velho baobá

A primeira edição de Uma aventura do velho 
baobá, história infantil de Inaldete Pinheiro de 
Andrade, foi lançada pela editora Pequena Zahar, 
com ilustrações de Ianah Maia e posfácio de Kiu-
sam de Oliveira. Essa é a segunda publicação 
infantil ilustrada por Ianah, cuja arte original foi 
produzida inteiramente em geotinta. Recomen-
dado para leitores das mais variadas idades — a 
partir dos três anos em leitura compartilhada —, 
o livro narra a jornada de um baobá que viaja do 
continente africano ao brasil para encontrar seus 
iguais: uma tecitura entre memória, ancestralidade 
e resistência, marcadores das diásporas negras.
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exposição

» Imburaninha (2022), Edson Barrus e yann beauvais. Produção 
executiva e captação de recursos. ENSAPC YGREC, França.

» Desculpe atrapalhar o silêncio de sua viagem (2022), Lia Letí-
cia. Produção, em parceria com Rosa Melo. RJ.

» Ensaio para um poema sem palavras (2022), Clara Moreira. 
Produção. Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, PE.

» Mais Valor que Valia (2022), Maré de Matos. Produção. Gale-
ria Lume, SP.

» Temporal (2019), Ianah. Produção executiva. MIA Café, PE.

» Eu não estou louca (2018), Juliana Lapa. Produção executiva. 
Torre Malakoff, PE.

» Vontade (2018), Cavani Rosa. Produção executiva. Atelier 
Cavani Rosas, PE.

 
obra

» Da frequência no tempo (2022), Iagor Peres. Produção execu-
tiva. Parque Cultural Casa do Governador, ES.



» Nossa Senhora da Tripla Jornada (2021), Maré de Matos. Pro-
dução executiva. MAR, SP.

» A emoção é um direito, Maré de Matos, em Carolina Maria 
de Jesus: Um Brasil para brasileiros (2021). Produção da obra. 
IMS, SP.

» Todo cuidado é pouco, Maré de Matos, em Por um sopro de 
fúria e esperança (2021). Produção de obra. MuBE, SP.

» Oralidade (2021), Maré de Matos, em Língua Solta. Produção 
de obra. MLP, SP.

» Mais Nascimento que Morte (2021), Maré de Matos. Produção 
de obra. Galeria Lume/SP-Arte.

» Púlpito Público, Maré de Matos. Produção executiva e produção 
de obra. MAB (2021) e Mostra 3M de Arte (2020), SP.

» Mural Aglomeração (2021), Ianah. Produção executiva. TPF,PE.

» Como aprender com o imprevisível (2020), Maré de Matos. 
Produção de obra. CCSP,SP.

» Ilustração para Folhetim Sesc Pompeia (2020), Ianah. Produção.

» Cercaviva (2019), Edson Barrus. Produção de obra. Museu da 
Cidade do Recife, PE.

» Fundamento (2019), Maré de Matos. Produção de obra. MAM, SP.

» Sertão Doce, Maré de Matos, em Cataclisma (2019) e Os da 
minha rua (2018). Produção de obra. Galeria Garrido e Museu 
da Abolição, PE.

» Anti-bandeirante, Maré de Matos, em Entremoveres (2019). 
Museu da Abolição, PE.

obra

» Onde está Mymye Mastroiagnne? (2022), biarritzzz. Produção 
executiva.

» Alguma coisa como plutônio (2022), Raoni Assis. Produção 
executiva.

» Ricardo (2022), Gino Batidão. Produção executiva.

série

» Armaré (2022), Coletivo Caranguejo Uçá, Biblioteca Comuni-
tária do Bode e Jacaré. Produção executiva.

formação/mostra

» Videoarte para crianças, Lia Leticia. Produção executiva. 
Mirandiba e Águas Belas (2022) e Quilombo Conceição das 



Criolas /Indígenas Xukuru (2022), PE.

» Maré - Mostra de Cinema Ambiental do Recife, 6ª ed. (2021), 
Bonsucesso Produções. Produção.

» Práticas Numéricas Videodança (2023), yann beauvais. Pro-
dução executiva.

» Mulheres que Tecem Pernambuco (2020), Clara Nogueira. 
Cultura em Rede SESC PE. Produção executiva.

» Master - Curso de pós-produção e finalização para cinema e 
vídeo (2019), Gatopardo Filmes. Produção executiva.

» Mulheres que Tecem Pernambuco (2022, 2020 e 2016), Clara 
Nogueira. Produção executiva.

» As Poetas do Pajeú (2022 e 2019), Maré de Matos, Rose Lima, 
Thays Albuquerque e Uilma Queiroz. Produção executiva.

» O fim da vida das coisas (2023), Iomana Rocha. Produção 
executiva.

 
feira

» 1ª Feira Mulheres que Tecem Pernambuco (2023-22), Clara 
Nogueira. Produção executiva.

» Bcubico (2022), Edson Barrus e yann beauvais. Produção exe-
cutiva e captação de recursos.

» Ilustração para Uma Aventura do Velho Baobá (2022), Ianah. 
Produção. Livro de Inaldete Pinheiro de Andrade, pela Pequena 
Zahar.

» Sorte, saúde e felicidade (2022-19), Juliana Lapa. Produção 
executiva e captação de recursos.



Alguma ideia que gostaria de realizar ou um projeto em 
desenvolvimento? Busca suporte para seguir pesqui-
sando ou impulso para organizar seu processo criativo? 
Deseja acompanhamento de seu trabalho artístico? Se 
conseguir organizar suas ideias e compartilhá-las, o que 
vai acontecer? Experimente.

» Acompanhamento de processos artísticos

» Inscrição em editais

» Materialização e execução de obras e projetos artísti-
cos e/ou culturais

» Produção executiva e administrativa
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