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FINANCIAMENTO COLETIVO PARA “ELEMENTOS 2023” 

Exposição de artes visuais inspirada no livro do ativista indígena  

Ailton Krenak promove o uso de resíduos no fazer artístico:  

o upcycling art. Os artistas buscam financiamento coletivo  

até o dia 8 para realizar o projeto 

 Still do vídeo institucional



A Exposição Elementos 2023 é um projeto de exposição 
de Artes Visuais para exibir trabalhos na proposta de 
upcycling art –  obras que reusam cinco materiais que 
são descartados na natureza: madeira, metal, papel, 
plástico e resíduos têxteis.  
 
A mostra, agendada para o período de 13 de junho 
a 13 de agosto de 2023 no Museu Inimá de Paula, 
em Belo Horizonte, MG, necessita de financiamento 
coletivo e conta com a participação de diversos 
artistas independentes que se reuniram para a rea‐
lização do projeto.  
 
Como contrapartidas, foram criadas recompensas 
como arte doada pelos artistas participantes, convites 
para a vernissage, catálogo, obra de arte da série 
“Favelinhas”, de Monica Mendes, e ainda a logomarca 
no caso de empresa patrocinadora. 

As obras já foram selecionadas e a exposição trará 
uma narrativa inspirada no livro do ativista indígena 
Ailton Krenak, “Ideias para adiar o fim do Mundo”, 
propondo reflexões sobre a arte contemporânea e 
crítica à visão antropocena de que tudo na natureza 
está a serviço dos seres humanos. Temas como mu‐
danças climáticas, desmatamento e poluição ambien‐
tal serão explorados na exposição, idealizada pela 
artista e curadora Ligia Moregula. 
 
Os artistas estão confiantes de que esse projeto vai 
trazer uma reflexão sobre o fazer artístico, ao propor 
a inserção dos resíduos descartados na natureza, con‐
tribuindo para a redução do impacto ambiental, com 
a suprarreciclagem. 
 
O Museu Inimá de Paula, no Centro de Belo Horizonte, 
é o espaço que irá acolher a exposição. Foi pensado por 
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oferecer também medidas de acessibilidade. A cam‐
panha tem até dia 8 de fevereiro para atingir a meta de 
R$ 40 mil no financiamento coletivo e captar recursos 
para concretizar a exposição, o projeto de expografia e 
a confecção de catálogo das obras.  
 
ARTISTAS PARTICIPANTES 
Ana Maria Guimarães, Cecília Staubli‐Thibes, Cris‐
tiane Félix, Diego Medeiros, Diego Mendonça, Djalma 
Marcelino, Elania Matos, Eliane Guedes, Frau Mendes, 

Guilherme Martins, Karol Canto, Léo Piló, Ligia 
Moregula, Lisianny Marinho, Maria Amélia Fonseca 
Eugênio, Mila Castanheira, Monica Mendes, Regina 
Moraes, Rose Mary Andrade e Zildo Flores. 

 
SERVIÇO 
https://benfeitoria.com/projeto/exposicaoelementos2023 
Informações: exposicaoelementos@gmail.com  
(31) 99617‐7356 – Ligia Moregula 
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