
 

 

 
                                 Edital de Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 
  
A presente Comissão de Seleção foi instituída com nomes indicados pelo Fórum de Artes 
Visuais, Comitê de Emergência Cultural Lei Aldir Blanc Pará.  
  
Bruna Suelen tem sua principal experiência profissional advinda da participação em coletivos 
artísticos que consideram arte/política como pressuposto estético, e a primeira atuação 
profissional se deu em articulação cultural pela Rede[aparelho]-: que atuou na cidade de 
Belém por 12 anos incentivando a criação de um circuito cultural independente e livre, 
atuando sob o fundamento do faça você mesmo! Com cineclubes e rádio ao vivo (sem 
necessidade de transmissor de potência em watts) em ruas, praças, portos e terreiros da 
cidade, distribuíam conteúdo audiovisual sinalizando a valorização da cultura popular, raça, 
autonomia feminina, arte livre e propriedade intelectual. Nesta rede de convivência trabalhou 
com o midiativismo (mídia livre), e por meio de ação-direta aprendeu a manipular programas 
em software livre para edição de áudio e vídeos, além de edição de gráficos na produção de 
fanzines. Trabalhou como apresentadora em rádio comunitária entre os anos de 2007 e 2008. 
Desde 2010 é professora efetiva da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e leciona 
filosofia no município de Colares – ora com licença aprimoramento para o doutoramento em 
artes, pela Universidade Federal do Pará. 
  
Jean Ribeiro é artista visual e curador independente, faz curadoria de artistas-
gravadores(as), artistas de terreiro, periféricos(as) e afrodescendentes; é também gravador, 
escultor, fotógrafo e arte-educador. Já participou de várias exposições coletivas e individuais 
dentro e fora do estado, sendo selecionado, convidado e premiado em vários salões e editais 
públicos na área de artes visuais. Tem uma carreira de dezoito anos, sendo a maior parte 
dedicada à linguagem da gravura. Estudante de Licenciatura Plena em Artes Visuais, já fez 
ilustrações de livros, participou e também ministrou vários cursos, oficinas, workshops, 
capacitações, rodas de conversa sobre gravura em metal, xilogravura, estamparia afro, 
curadoria, fotografia, arte e cultura afrobrasileira. Participou de programas de TV, possui 
experiência com projetos culturais e artísticos. Xilogravuras em pequenas e grandes 
dimensões, vídeos de processos artísticos, suas obras de arte estão no acervo de coleções 
particulares e de instituições públicas e privadas. 
 
Natacha Barros é designer com Bacharel em Projeto de Produto pela Universidade do Estado 
do Pará (2008-2011, Belém), com pesquisa em Comunicação Expográfica. Pelo design possui 
as experiências em gestão, ambiente e gráfico. Em 2015 mudou-se para Marabá e desde 
então vem colaborando com o Instituto de Arte Vitória Barros, onde se ocupa das funções de 
curadoria e comunicação visual, gerência de demandas de público (ações educativas), de 
artistas (exposições) e institucionais (de informação e conteúdo). Foi facilitadora no curso de 
extensão Poéticas Expográficas: design e práticas de montagem em exposições de arte (20h), 
e co-curadora junto ao Prof. Me. Gil Vieira Costa, na exposição borda][superfície, ações 
desenvolvidas no âmbito do Prêmio Proex de Arte e Cultura 2014/2015 da Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará/Unifesspa. É membro fundadora do Memorial Mestre Nato, 
coletivo que busca salvaguardar as obras e memória do artista plástico belenense, Raimundo 
Nonato (1952 - 2014). 
 

https://aparelho.comumlab.org/

