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Nos últimos anos, tenho tentado

entender o fascínio e a inação em torno da ideia
de apocalipse. Se por um lado, as imagens das
ficções se repetem como realidade, por outro,
parecemos 7 bilhões de pessoas esperando: ora
a salvação, ora o inevitável. Me interessa a ideia
de desestabilização do futuro, como possibilidade
de criação de outros desenlaces para os acontecimentos em curso. Trabalho produzindo lembranças do que ainda não aconteceu e alterando
o passado através de ficções. Investigo, assim, as
possibilidades de ruptura com o capitalismo.

No trabalho PIX (2021) escrevo um livro ficcional
em comprovantes de transações financeiras de
transferência de valores, realizadas via PIX. A história é protagonizada por uma mulher do campo
que vê todas as suas economias usurpadas pelo
Plano Collor e decide agir. Marcianas (2021)
é uma série de reels para Instagram desenvolvida por Paula Turmina e eu. Para a gravação dos
vídeos, criamos um filtro de Instagram que simula
Marte e convidamos pessoas a realizarem seus primeiros gestos no planeta, em diálogo com uma inteligência artificial. No trabalho Super Meteora
(2020) me visto de meteora e caio diversas vezes
ao longo de um dia de carnaval, apostando no poder de cada queda em convocar um fim do mundo
mais luminoso que este que vivemos. A performance foi realizada junto ao coletivo Tarantinas e
foi registrada pelas pessoas que encontramos pelo
caminho. Em Frase Verde (2019) proponho um
deslocamento e superdimensionamento, além de

uma cor para uma frase costumeiramente escutada nas ruas para justificar a barbárie. Através da
ironia, a frase deseja questionar o alcance da iniciativa individual diante da emergência climática.
Em Sem título (2020), junto ao Coletivo Tarantinas, proponho o ato de projetar enquanto ação
performativa de longa duração. As projeções
abordam temas como neoliberalismo, sociedade
patriarcal e crise climática, ocupando fachadas
de prédios do Rio de Janeiro e Natal. A primeira
etapa deste trabalho foi realizada entre março
de 2020 e fevereiro de 2021. Em Com quantos diários se faz uma quarentena? (2020)
convido mulheres a lerem seus textos cotidianos
e pessoais produzidos durante a pandemia da
covid-19 em lives de instagram. Todas as vozes
unidas narram os dias de pandemia de uma
maneira particular, mas também muito coletiva.
Essas leituras se desdobraram nos dois volumes
do livro Fazia Calor e Usávamos Máscaras.

PIX | 2021
Lara Ovídio | livro de ficção escrito na descrição dos comprovantes de
transações PIX
(trabalho em processo)

Marcianas | 2021
Lara Ovídio e Paula Turmina
série de vídeos, 9:16, cor, durações variáveis
(trabalho em processo)
para ver os vídeos clique aqui

Super Meteora | 2020
Coletivo Tarantinas
performance | 10h
(trabalho em processo)

Frase Verde | 2019
Lara Ovídio | instalação | bolinhas de plástico e arame | dimensões variáveis

Sem título | 2020
Coletivo Tarantinas
performance
projeções em espaços públicos
março 2020 - fevereiro 2021
para ver o teaser das projeções
clique aqui

Com quantos diários se faz uma
quarentena? | 2020
Lara Ovídio
Leitura performativa em mídia social
(live de instagram)
60min (cada)

Convidei aproximadamente 40 mulheres a lerem
textos íntimos produzidos durante a quarentena
em 3 lives no instagram de 60min cada, realizadas
entre 24 de junho e 12 de agosto. Desse material
se desdobram outros projetos e novas maneiras de
exibição.
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Textos: Andrea Pech, Edzita Sigoviva, Elisa Elsie, Enero y Abril,
Erika Lula Medeiros, Maíra Valério, Maria de Cristo, Maria Vitória
Canesin, Mariam Day, Mariana do Vale, Mariana Tesch, Mariana
Tokarnia, Mykaela Plotkin, Lara Ovídio, Ludmilla Alves, Priscila
Maia, Sofia Bauchwitz, Vanessa Ximenes

São Rafael Velha foi coberta de

água na década de 1980 para a construção da
Barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Apesar
das inúmeras tentativas da população, articulada
à igreja, de impedir o empreendimento federal,
as obras seguiram seu curso. Os restos da cidade
voltaram a aparecer em 2013 devido a uma seca
prolongada no Nordeste. Desde então, realizo
ações que desejam ora adiar o esquecimento, ora
mostrar a destruição proporcionada pelo progresso.
Pedras Não Flutuam (2019) é um curta-metragem em que se somam ações para lembrar:
a catástrofe, a perda, o irreparável. As mulheres
fazem crochê em volta de pedras que perderão
para a água. Os escombros resistem às tentativas
de apagamento, e se olhados de perto, se revelam monumentos. Só é possível lembrar daquilo que ainda existe (2020) é um conjunto
de imagens que instala o horizonte fragmentado
de São Rafael Velha. As imagens se constituem
das ações observar e apagar e contrapõem o
tempo geológico ao tempo da vida humana. Os
restos visíveis são mínimos e a ausência também
é imagem.

Pedras Não Flutuam | 2019
Lara Ovídio | vídeo, cor, stereo | 16:9 | 8’12” | para ver o vídeo clique aqui

Só é possível lembrar daquilo que ainda existe | 2020
Lara Ovídio | instalação | restos do horizonte da cidade apagada por uma barragem, impressão mineral sobre papel de algodão | 285X175 cm

Só é possível lembrar daquilo que ainda existe | 2020
instalação
restos do horizonte da cidade apagada por uma barragem,
impressão mineral sobre papel de algodão
285X175cm
*montagem realizada na Galeria Athena, para a exposição Até onde a vista alcança?
Curadoria de Fernanda Lopes.
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