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 JEANE TERRA 
Territórios, Rupturas e suas Memórias

Artista aborda a transitoriedade das cidades e o apagamento urbano,  
através do ressurgimento das ruínas de municípios submersos que por causa da seca  
são avistados fora da água. Mostra acontece a partir do dia 6 e até 12 de novembro,  

no Centro Cultural dos Correios, Rio de Janeiro

Série Cápsulas  
de Memórias,  
Gota Horizonte,  
Monotipia em vidro 
Foto: Divulgação
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A artista Jeane Terra, mineira radicada no Rio de 
Janeiro, apresenta um conjunto de 20 obras inéditas 
em “Territórios, rupturas e suas memórias”, resultantes 
de uma imersão nas cidades baianas de Sobradinho, 
Remanso, Casa Nova, Pilão Arcado e Sento Sé, durante 
a seca do Rio São Francisco. Após sua pesquisa anterior, 
no Pontal de Atafona, no norte fluminense, que está 
sendo tragado pelo mar, Jeane Terra quis trabalhar nas 
cidades inundadas para a construção da barragem So‐
bradinho e da usina Luiz Gonzaga. Foi na década de 
1970 que aquela região do sertão virou “mar”. Pelo 
menos 100 mil pessoas tiveram que deixar sua terra 
natal e se deslocaram para as novas demarcações ur‐
banas, levando apenas seus pertences e, em alguns 
casos, partes das construções de suas casas. 
 
Nesta nova mostra, Jeane Terra aborda a desterritori‐
alização. Ela registrou o ressurgimento das ruínas 
dessas cidades avistadas por conta da seca. A artista 
colheu depoimentos dos habitantes e buscou material 
para a produção das obras.  Esculturas, vídeos, esca‐
vação, fotografia, videoarte, monotipias aplicadas em 
“pele de tinta” – ou pintura seca – e instalações com‐
põem a exposição, com materiais que vão do vidro ao 
pau‐a‐pique e as “peles de tinta”, técnica criada e 
patenteada pela artista.  
 
Uma das instalações recria o interior de uma caixa 
d’água em ruínas, que a artista pode registrar por causa 
da maré baixa. Uma projeção de imagens, a partir de 
três ângulos diferentes da edificação, vai possibilitar ao 
público se sentir “dentro” da construção.  
Alguns destaques 

PINTURA SECA – PELE DE TINTA 
Jeane Terra desenvolveu em 2017 um processo singu‐
lar, atualmente patenteado, que chama de “pintura 
seca”, ou “pele de tinta”. Ela aglutina pigmentos de 
tinta de modo a obter um material com determinada 
elasticidade, em várias colorações. Quadriculando a 
tela como um bastidor de bordado em ponto‐cruz, téc‐
nica aprendida com sua avó, Jeane aplica centímetro 
por centímetro desta pele de tinta, obtendo um resul‐
tado surpreendente. “É um pixel analógico”, observou 
Paulo Herkenhoff. Para finalizar cada trabalho desses, 
a artista demora até quatro meses.  

 Pinturas secas (Pele de tinta)                Fotos: Divulgação
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Avançando neste processo, após meses de tentativas, 
conseguiu o equilíbrio adequado entre os materiais, ao 
que acrescentou pó de mármore, e produziu a pele de 
tinta em um formato maior. Assim, o que era elemento 
de superfície, passa a funcionar como tela, suporte 
para outras intervenções. Tornando ainda mais com‐
plexo o trabalho, descobriu uma forma de imprimir na 
tela de pele de tinta imagens colhidas em suas viagens.  
“Eu queria tatuar, inscrever esta memória na pele de 
tinta. Na transferência para a pele, a imagem se frag‐
menta, se dilacera, como a memória”, explica a artista.  
 
ESCULTURAS EM VIDRO 
Jeane Terra colheu água do Rio São Francisco para colo‐
car em esculturas de vidro, em uma transferência da 
paisagem viva carregada de memórias submersas. Esse 
vidro, moldado artesanalmente, possui curvas, nuances 
e também encapsula as esculturas. As monotipias 
translúcidas aplicadas no vidro revelam as imagens de 
“um sertão que grita e clama seu não esquecimento”.  
 
PAU‐A‐PIQUE 
Em seus dias percorrendo a imensidão “daquele sertão 
lindo e castigado”, a artista foi afetada fortemente pela 
paisagem das casas construídas em pau‐a‐pique, que a 
fizeram lembrar das construções que via no interior de 
Minas desde a sua infância. Essa arquitetura ligou sua 
memória mineira imediatamente à Bahia e Jeane Terra 
quis transportá‐la para as obras que irão compor o 
corpo da exposição.  

 
IMPACTO DO DESLOCAMENTO 
Ao ouvir os relatos emocionados dos habitantes da 
região, a artista resolveu abordar o impacto causado 
por esse deslocamento, as mudanças e transformações 
decorrentes da inundação da área de Sobradinho. “Há 
um universo simbólico, subjetivo, que não termina com 
a submersão, porque é uma identidade em movimento, 

Relíquia Gaiola, Monotipia em vidro e água do Rio São  
Francisco                                                    Foto: Divulgação
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e mantém nos novos locais de moradia a vinculação 
entre passado e presente. O afogamento dessas cidades 
afeta a relação das pessoas com a memória desses lu‐
gares que foram arrancados delas”, observa. 
 
CORPO‐CASA 
A artista gera novos sentidos à matéria corpo‐casa, seja 
ao utilizar escombros de casas e edifícios como objeto 
de trabalho e revesti‐los com peles de veludo, seja ao 
usar suas “peles de tinta” para reproduzir imagens que 
são transferidas direito na tela – por vezes, agregando 
outras técnicas, como o ponto‐cruz que surgiu da 
memória de sua avó bordando enxovais, em uma es‐
pécie de corpo‐pintura. 

JEANE TERRA 
Artista mineira (1975) radicada no Rio de Janeiro, fre‐
quentou diversos cursos na Escola de Artes Visuais do 
Parque Lage, no Rio de Janeiro, na Escola Guignard, em 
Belo Horizonte, entre outros cursos na área. Foi assis‐
tente de Adriana Varejão por dez anos. Sua pesquisa 
está atrelada à memória e suas subjetividades, investi‐
gando fragmentos e nuances da transitoriedade das 
cidades, do apagamento urbano, do crescimento de‐
senfreado das urbes e de sua ocupação. Trabalhando 
com diferentes suportes, se dedica especialmente à 
pintura, escultura, fotografia e videoarte. Com 13 anos 
de trajetória, participou de mostras individuais e cole‐
tivas no Brasil e no exterior. 

 
SERVIÇO 
Exposição Jeane Terra – 
Territórios, rupturas e suas memórias 
6 de outubro a 12 de novembro de 2022 
Centro Cultural Correios Rio de Janeiro 
Rua Visconde de Itaboraí, 20, Centro, Rio de Janeiro, RJ  
Horário: terça a sábado, das 12h às 19h 
Entrada: gratuita | Classificação: livre  
Informações (21) 2253‐1580  
E‐mail: centroculturalrj@correios.com.br 
A unidade conta com acesso para pessoas cadeirantes e 
limita a quantidade de visitantes, para evitar aglomeração. 
No local, é recomendado o uso de máscaras. 

Profundo, Óleo sobre tela 
Foto: Divulgação
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