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Proposta 18577 - TESSITURAS - Corpo-desvio: quais cidades-refugo me habitam?

Modalidade Projeto

Ação Eventual

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

CH Atividade 12

Periodicidade CH Semanal

Linha De Extensão  Artes integradas 

Resumo Projeto contemplado pelo edital "PIBExA Tessituras 2022" da proponente 
e graduanda da FAUFBA Júlia Domínguez da Silva (n. de matrícula 
217125005). O projeto propõe uma experimentação corporal que une o 
corpo e a cidade, proporcionando novos espaços e possibilidades de 
sentir, ocupar, perceber, imaginar e narrar. A experiência objetiva ocupar,
por meio da performance, a praça Aquarius no bairro da Pituba, em 
Salvador - lugar que passou por diversas reformas e processos de 
pacificação e homogeneização. O espaço será ocupado a partir do corpo-
desvio da proponente, investigando as cidades-refugo que a habitam. A 
performance-improviso pretende se inserir no espaço coletivo da praça 
através de elementos-refugo constituídos pelas indumentárias que serão 
criadas durante o processo. O processo contará com interlocução com 
usuários da praça e será registrado com imagens e áudios para, 
posteriormente, possibilitar a confecção de um foto-livro-relato. 

Público Qualquer pessoa interessada 

Local Praça Aquarius, Pituba, Salvador 



Período Período  Inicial   15/08/2022    Final   16/12/2022               Dias da 
semana:   Dom - Sex - Sab               Horario   14h-18h 

Parecer Projeto contemplado pelo edital "PIBExA Tessituras 2022" da proponente 
e graduanda da FAUFBA Júlia Domínguez da Silva e  propõe uma 
experimentação corporal que une o corpo e a cidade, proporcionando 
novos espaços e possibilidades de sentir, ocupar, perceber, imaginar e 
narrar na praça Aquarius no bairro da Pituba, em Salvador. O processo 
contará com interlocução com usuários da praça e será registrado com 
imagens e áudios para, posteriormente, possibilitar a confecção de um 
foto-livro-relato. 

A coordenação de extensão indica a proposta para aprovação da 
Congregação.

A Congregação  vota  _  à homologação.
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