
Nome do artista:
Kaique Cosme

Ano de nascimento. Local de nascimento e onde trabalha/ou:
Atua como pesquisador-educador e desenvolve trabalhos acerca da memória,
fotografia e política. Vive e trabalha em Vitória-ES.

Formação
Mestrando em arte e cultura no programa de pós-graduação em Artes da Universidade
Federal do Espírito Santo.

Palavras de conexão:
Palavra, Inspiração, Resistência, Força, Equilíbrio, Luta,Dramaturgia, Dança,
Movimento, Intervenção

Apresentação do coletivo/artista:
Kaíque Cosme é mestrando em arte e cultura no programa de pós-graduação em artes
da Universidade Federal do Espírito Santo. Atua como pesquisador-educador e
desenvolve trabalhos acerca da memória, fotografia e política.

Título da obra:
Espaço de resistência

Ano da obra:
2021

Apresentação da obra:
A fotografia revela a performance de Kaíque com um ato de resistência, tendo o corpo
como suporte para a palavra. A palavra resistência escrita sobre todo o corpo com



caneta vermelha, faz uma analogia ao vermelho do sangue sobre o corpo e a própria
resistência como o significado da palavra: “ato de resistir […] força que defende um
organismo do desgaste de doença, cansaço [...]”1

Proposição educativa:
Proposta 1) A partir da fotografia, converse com os alunos sobre o título da obra e as
palavras que ele escreveu no corpo. Porque ele resolveu escrever no corpo? O que
essas palavras representam? Sugira aos alunos que montem uma cena de dança
contemporânea, onde o corpo será resistência. O cenário e as cores também fazem
parte da dramaturgia da dança, bem como a música. Aguce a criatividade, apresente
músicas clássicas que tenham um ritmo e sons dramáticos para criar a tensão da cena.
Alguns sites tem a explicação sobre dança contemporânea como  o circo de soleil.

Proposta 2) Trabalhar a obra com os alunos fazendo referência às palavras de ordem
dos grafites que estão espalhados pela cidade. Peça que os alunos pesquisem,
fotografem. Tragam para a escola e discutam sobre as imagens e a representação das
palavras. Peça que cada um escolha uma palavra e criem letreiros diferenciados com as
palavras escolhidas, sobre papelão paraná ou esculpindo isopor. Pintem com as cores
que escolherem, e depois de pronto espalhem pela escola. Podem escolher palavras
que representem o momento em que estamos vivendo ou que almejamos, como
ESPERANÇA, ALEGRIA, EDUCAÇÃO, AMOR, dentre outras. Uma conexão pode ser feita
com imagens de letreiros espalhados pelas cidades do Brasil e do Mundo, como a
palavra HOLLYWOOD. Uma publicação no correio braziliense traz uma pesquisa de
várias cidades com letreiros diferenciados que podem servir de inspiração. Disponível
em
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/turismo/2015/12/25/interna_turis
mo,511800/letras-que-traduzem-amor-conheca-placas-turisticas-no-brasil-e-no-ext.sht
ml

Outros artistas que se conectam a este/esta artista
Circo de Soleil

Links: aqui pode ser link do/a artista ou de outros artistas aqui citados.
Instagram do artista: https://www.instagram.com/kaiquecosme
Dança contemporânea:
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/turismo/2015/12/25/interna_turis
mo,511800/letras-que-traduzem-amor-conheca-placas-turisticas-no-brasil-e-no-ext.sht
ml

1 1 https://www.dicionarioinformal.com.br/resist%C3%AAncia/
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