
Nome do/a artista (completo)
Kamilla Alves Pereira

Nome do artista: (como se apresenta)
Kamilla Pombs

Ano de nascimento. Local de nascimento e onde trabalha/ou:
Nascida em 26/08/1991, Central de Minas - MG, trabalhadora autônoma.

Formação (aspectos que o/a artista considera relevantes):
Licenciada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, atua
como Artista Visual com produção voltada à linguagem da fotografia.

Palavras de conexão:
Corpo, Dança, Isolamento, Pandemia, Fotografia, Negacionismo, Reflexo, Fôlego,
Coragem, Angústia, Vianda

Apresentação do coletivo/artista:
Licenciada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, Kamilla
Pombs atua como Artista Visual com produção voltada à linguagem da fotografia. Em
sua poética, toma o corpo como invólucro de sensações – dores, perdas e medos, entre
o real e o imaginário. Constrói então, imagens idílicas fortes, onde a leveza se faz
presente no limite do insustentável.

Título da obra:
2020 A Dança

Ano da obra:
2020



Apresentação da obra:
Série, “2020 A DANÇA”
A série “2020 A Dança”, é composta por 7 fotografias, divididas em 4 atos.
Ato 1 - A Dança.
Ato 2 – Fôlego.
Ato 3 – Isolamento.
Ato 4 – O reflexo do negacionismo.
O trabalho percorre e reflete o caminho da pandemia no cenário brasileiro e sua gestão
de crise. A cada ato, um recorte de um momento e uma emoção vivida durante o ano
de 2020 até os dias de hoje... (emoção essa, compartilhada por muitos).

Proposição educativa:
Promover através de videochamadas diálogos e grupos de estudos que envolvam os
temas que a artista trabalha na exposição. Esses que podem ser acrescentadas as
informações de cada um dos participantes por semana, mediante aos temas tratados.
Cada semana trazer uma pessoa que tenha fundamentos científicos e artistas que
possam através desses diálogos propor nas escolas, com a volta às aulas os mesmos
diálogos formativos e informativos. Trabalhar a comunicação e o conhecimento faz
parte de uma necessidade que a população necessita e, assim como a Kamilla,
trabalhar esses temas pela arte faz com que o mesmo alcance não somente um nicho
de pessoas que já estão habituados a esses diálogos.

Outros artistas que se conectam a este/esta artista:
Obra "Coexistência" do artista Eduardo Kobra. Para mais informações:
https://www.eduardokobra.com/shop/
Obra “Skyward” da artista Brooke Shaden. Para mais informações:
https://brookeshaden.com/gallery/

Veja também:
Instagram do/a artista
https://www.instagram.com/kamillapombs/
https://www.kamillapombs.myportfolio.com/

Educativo elaborado por:
Thaynara Machado e Álvaro de Souza

Ano:
2021

Parceria:
GAP / Disciplina de Ensino da Arte em Espaços Não Formais, ministrada pela Profa. Dra.
Adriana Magro (CE-UFES).
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