
Nome do/a artista:
Deborah Moreira

Ano de nascimento. Local de nascimento e onde trabalha/ou:
Nasceu em 21 de julho de 1993, atuou como curadora da Galeria Corredor, e atua
como artista, pesquisadora, professora e curadora.

Formação
Possui formação em Artes Visuais na UFES (2016) e Mestrado em Artes no programa de
mestrado em Artes da UFES (2018). Em 2017

Palavras de conexão:
Reflexo, Cor, Pintura, Desconstrução, Construção, Interpretação, Teatro, Monólogo, Pop
Art, Impressão

Apresentação do coletivo/artista:
Em sua poética, explora ressignificações de estéticas do comum como também realiza
trabalhos com enfoque político, partindo de questões identitárias.

Título da obra:
Manifesto Maquiagem

Ano da obra:
2019

Apresentação da obra:
A artista Deborah Moreira apresenta em sua obra um vídeo com duração de 04’47’’,
fazendo referência aos tutoriais de maquiagem veiculados na internet. Faz uma
comparação entre maquiagem e pintura. Em relação à maquiagem, entende ser “algo



imposto ao feminino” (MOREIRA, 2019). E sobre a pintura, associa a “uma
expressividade majoritariamente masculina. […] Assim, o vídeo utiliza-se do manifesto
de arte concreta (com a palavra arte e pintura trocada por “maquiagem”) para criar
essas associações e discussões” (MOREIRA,2019).

Proposição educativa:
Proposta 1) Apresente o vídeo para os alunos, e depois da leitura estética, proponha
que façam um registro do rosto a partir da imagem refletida em um espelho. Com um
batom, desenhe as linhas do rosto refletidas no espelho, depois de finalizado, coloque
uma folha de papel sobre o espelho e imprima a imagem no papel.

Proposta 2) após assistir o vídeo com os alunos, apresente a obra Marilyn Monroe de
Andy Warhol. Proponha aos alunos pintarem com tinta um rosto de uma personalidade
que admiram, no formato de uma folha A4 dividida em quatro partes. Pode-se sugerir
tirar uma cópia em preto e branco em 4 imagens iguais, e terão que pintar cada uma
com cores diferentes, colando uma do lado da outra sobre uma folha.

Outros artistas que se conectam a este/esta artista
Hungry (isshehungry)

Links: aqui pode ser link do/a artista ou de outros artistas aqui citados.
Link para assistir ao vídeo
https://www.instagram.com/p/CQ9cNhUD80p/
Instagram da artista: https://www.instagram.com/deborah.amoreira/

Referências:
A drag queen futurista que está redefinindo os limites entre maquiagem e arte.
Redação Hypeness – 16/08/2017. Disponível em
https://www.hypeness.com.br/2017/08/a-drag-queen-futurista-que-esta-redefinindo-
os-limites-entre-maquiagem-e-arte/
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Instituição promotora da exposição
GAP

Para ver mais
https://gap.ufes.br/
https://www.instagram.com/gap.ufes/

Educativo elaborado por:
Sonia Maria de Oliveira Ferreira
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