
 
 

 
 

 

REBU: exposição do programa público de Deformação 

 

No dia 20 de dezembro, às 18h, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage e a 

Galeria 5 Bocas expõem REBU 

A mostra reúne os trabalhos desenvolvidos pelos alunos do programa público de 

Formação e Deformação – Teteia ao longo de oito meses. Partindo de uma diretriz que 

orienta as práticas da EAV ao entender que a escola não é o único espaço possível de se 

aprender e fazer arte, a mostra acontecerá paralelamente em dois locais: nas Cavalariças 

(a partir de 20 de dezembro) e na Galeria Cinco Bocas, em Brás de Pina (a partir do dia 

18 de dezembro). 

Para Almeida da Silva, participar da turma de 2021 foi uma oportunidade de 

reestruturar o comportamento do seu trabalho em um mundo pandêmico: “o tema e a 

estrutura do próprio curso encaminharam todos para um aspecto de pensar o tempo e as 

cosmologias em seus diversos âmbitos. Esse processo foi muito importante pra mim e 

meu trabalho acabou se encaminhando para esse lugar de pensar invisibilidades e, 

consequentemente, ancestralidade”. 

VISITAÇÃO 

Espaço expositivo 1 
Cavalariças da Escola de Artes Visuais do Parque Lage 

Abertura: 20 de dezembro, de 18h às 22h 

Visitação: das 9h às 17h, de quinta à terça-feira, até 16 de fevereiro 

Obs: o palacete estará excepcionalmente fechado nos dias 18/12, 25/12 e 01/01/2022. 

Nos dias 24/12 e 31/12, a visitaçaõ será de 9h às 14h. Não é necessário agendamento 

para visitar a exposição ou a área verde, apenas para visitar o Palacete. 

Espaço expositivo 2 
Galeria Cinco Bocas, Brás de Pina 

Abertura: 18 de dezembro, às 16h 



 
 

 
 

 

Rua Taborari 881 – Bras de Pina 

Visitação: 10h às 20h, diariamente. É necessário agendar um horário previamente pelo 

e-mail: 5bocasgaleria@gmail.com 

ARTISTAS 

Allan Weber 

Almeida da Silva 

Ana Hortides 

André Vargas 

Anis Yaguar 

Bruno Magliari 

Carla Santana 

Elisa Maciel 

Esther Blay 

Loren Minzú 

Luiz Camaleão 

Mayara Veloso 

Patfudyda 

Derrete 

Tainan Cabral 

 

A realização da mostra REBU foi possibilitada pela Lei Municipal de Incentivo à 

Cultura e pelo apoio cultural da empresa Oi e Oi Móvel. 
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