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Apoio:

LOGO HORIZONTAL



Para Zé, meu pai, arquiteto 

de casas e sonhos.

Diana 

Para minha mãe, que 

mora dentro de mim.

Renata



Todos nós saímos da mesma casa.



Que casa é essa?



8

A b
ar

ri
g

a 
d

a 
m

am
ãe,

onde 
cr

es
ce

m
os

 e

cre
sc

e
m

o
s.

..



9

... até o momento em que não cabemos mais lá dentro e...

nascemos.

E, então, vamos para casa com mãe, pai, irmãs, 

irmãos, tios, tias, avós, avôs e quem mais couber.

Um monte de 
gente ou uma 

gente só!
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E como nascem 
as casas?



Dos sonhos, do desejo e da necessidade de ter um lugar 

para morar, das mãos dos trabalhadores, dos traços dos 

arquitetos, dos mutirões e das ideias dos artistas. 

Nascem dos tijolos, da palha, do barro, do concreto, 

do ferro, do papelão, de panos, lonas e plásticos. 

Tudo isso junto constrói diferentes lugares de viver.
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A artista-performer Eleonora Fabião 

convidou as pessoas para participarem de 

uma ação coletiva no Centro Municipal 

de Arte Hélio Oiticica. Nessa ação, o 

grupo passou sete dias construindo e 

desconstruindo com tijolos formas que 

saíam da galeria para a rua. 

Além dos tijolos, havia no espaço três 

livros da artista mostrando outras de 

suas ações. No final dessa experiência, os 

livros foram doados para a biblioteca e 

os tijolos usados para construir o último 

andar da Casa das Mulheres da Maré, no 

Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.




