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QUEM SOMOS
A Despina é uma organização cultural independente comprometida com o
desenvolvimento de plataformas de pesquisa, produção e intercâmbio nos campos da
arte e do ativismo cultural em atividade no Rio de Janeiro desde 2013.
Os projetos e ações desenvolvidos pela Despina têm como objetivo:
– criar um ambiente dinâmico e propício para o desenvolvimento e exibição de arte
– facilitar a experimentação e a inovação nas práticas artísticas contemporâneas,
estimulando o diálogo entre artistas e culturas
– apoiar e fortalecer as conexões entre arte e ativismo
– ampliar o acesso à arte contemporânea, fomentando a participação e visibilidade de
agentes historicamente marginalizados.
Despina já realizou projetos colaborativos e de intercâmbio com várias organizações e
instituições ao redor do mundo, como o Goethe Institut e o British Council, e é membro
da rede de parceiros do Prince Claus Fund.

http://despina.org/


HISTÓRICO
Corpos Estranhos: o Rio de Janeiro continua lindo e opressor foi realizado em 2019
como uma reação ao assassinato da artista Matheusa Passareli e a partir da nossa
permanente indignação diante da violência contra corpos submetidos a violações de
direitos e a condições precárias. Durante um mês, o espaço da Despina funcionou
como um centro de convivência e ativação coletiva, com um programa de residências e
uma agenda pública de ações e encontros voltados para jovens artistas em condições
de vulnerabilidade, entre elas pessoas trans, não binárias e negras.

http://despina.org/residencia-corpos-estranhos-2019/


PROJETO

suporte financeiro através de bolsa de pesquisa e verba de produção
encontros curatoriais individuais para o desenvolvimento artístico e profissional
encontros formativos coletivos
desenvolvimento de ações, intervenções e oficinas 
evento público com mostra de performances ao final do programa

Em 2023, marcando cinco anos sem Matheusa Passareli, propomos a realização de
Corpos Estranhos II, um programa formativo voltado para artistas trans, travestis e
não bináries.
Nesta edição, vamos lançar uma convocatória aberta para pessoas com este perfil e
que trabalhem com performance e artes do corpo. 
Serão selecionados entre 5 e 8 artistas. 
O programa inclui:



PARCERIA

Logomarca da Daniel Advogados em dimensões nunca menores do que as de
outros apoiadores em todos os materiais de divulgação do projeto 
Menção ao apoio recebido em todos os textos, releases para imprensa, 
 entrevistas e demais ocasiões de apresentação e divulgação do projeto. 

Realização de conversa com colaboradores no escritório da Daniel com o tema:
"Trabalho TRANSforma: desafios no acesso ao trabalho formal por pessoas
travestis e transexuais". Esta  conversa será coordenada por Wescla Vasconcelos,
Pedagoga, Pesquisadora, Mestra em Cultura e Territorialidades na Universidade
Federal Fluminense - PPCULT\UFF. 

A parceria entre a Despina e a Daniel Advogados visa a realização do projeto Corpos
Estranhos II em 2023. Como contrapartida ao apoio, propomos:
APLICAÇÃO DE MARCA

CONTRAPARTIDA CULTURAL



JUSTIFICATIVA
A desigualdade radical de acesso que permite a ocupação de espaços e a inserção no
campo da arte, provoca um abismo de invisibilidade sobre narrativas que partem de
corpos historicamente subalternizados. Este processo de apagamento e silenciamento
produz, mais do que uma dívida social, uma lacuna na produção cultural e intelectual
contemporânea. Com Corpos Estranhos II, propomos seguir na trajetória de
construção de um circuito de artes mais democrático e plural.
Para além disso, o projeto fornece ferramentas, espaço, suporte curatorial e recursos
para o desenvolvimento artístico e profissional da comunidade T, o grupo que mais
sofre violências e preconceito entre as pessoas LGBTQIA+, e também o que menos
tem acesso a trabalhos e empregos formais, fortalecendo indivíduos, gerando
visibilidade e oportunidades.



consuelo.bassanesi@despina.org

www.despina.org

@despina.rio

facebook.com/despina.org

http://despina.org/
https://www.instagram.com/despina.rio/
https://www.facebook.com/despina.org

