Portifólio Julia Naidin 2022

Currículo
Pós-Doutorado em Políticas Sociais na UENF- Campos dos Goytacazes - Edital Agenda 2030 Eventos
Climáticos Extremos (2021-) Pós-Doutorado em Políticas Sociais na UENF (2018-2020). Curadora e
co-fundadora e produtora da residencia artística “CasaDuna - centro de arte, pesquisa e memória
de Atafona” (2017-2021). Participa do grupo de pesquisa cênica Grupo Erosão (2018-2021) Editou o
número “Marcações e Mobilizações em tempos de Biopoder”, da revista do Collège International
de Philosophie. Doutora em Filosofia pela UFRJ (2012-2016) com bolsa PDSE na École des Hautes
Études en Sciences Sociales - (Orientador: Philippe Artières) Paris (2013-2014), e Mestra pelo mesmo programa (2010-2012), apresentando pesquisas sobre a filosofia ética, estética e poliítica na
obra de Michel Foucault.. Atuou como professora de filosofia no coletivo LGBT PreparaNem (20152017). Tese de Doutorado em processo de publicação.
www.casaduna.org
http://lattes.cnpq.br/8846085851544071

Palestra-performance “Paisagem Infiltrada” 2021

Direção do curta-metragem “Mar Concreto” (Concrete Sea) 2021
Festivais:
CinemAmbiente Environmental Film Festival. Italy
(2021)
Cine Ceará Festival de Cine Iberoamericano. Brazil
(2021)
http://www.kinorebelde.com/concrete-sea/

Oficina de Arte-Educação Ambiental - 2021

Link da oficina
https://youtu.be/DLKqDMvNT18

Minicurso - Interseções entre arte e natureza - 2021

Link do minicurso
https://youtu.be/NpukFsrRk0U

Produção e Curadoria do Museu Ambulante - Atafona 2021
Projeto Museu Ambulante Atafona 2021 - contemplado pelo edital “Retomada Cultural” da Secec-RJ no âmbito da lei federal Aldir Blanc
Link para o vídeo da ação: https://youtu.be/rSuKgqEwvAs
Link de reportagens sobre o Museu:
Record TV Interiores
Reportagem no portal TAB-UOL - 28/03/2021
https://www.youtube.com/watch?v=SmHSIOR3p4U

Mediação de lives Experiência CasaDuna - 2020
Durante a pandemia a CasaDuna não parou e realizou uma série de encontros virtuais com artistas, curadores e pesquisadores que colaboram com o projeto. Foram
conversas sobre arte ambiental, ecologia e arte educação.
As lives foram realizadas pela rede social do coletivo no Instagram @casadunaduna
Foram duas lives por semana de julho a agosto de 2020, ao todo foram 13 encontros.

Ações Internacionais
Em 2019 junto com Fernando Codeço realizei uma série de atividades acadêmicas
e artíticas relacionadas a CasaDuna na Europa, essas ações foram possíveis graças
a bolsa de estudos obtida por Codeço para o aprofundamento de seus estudos no
âmbito do doutorado em Artes Cênicas que foi realizado em regime de cotutela
nas universidades UNIRIO (BR) e UPJV (FR).

Berlin, nov 2019 - Master Class no ICI
Julia Naidin e Fernando Codeço apresentaram suas pesquisas com o projeto Ca-

saDuna no Intitute for Cultural Inquiry.

Paris, dez 2019 - “Zonas de Erosão” com Matière Revue
Intervenção Urbana com lambes de fotos de Atafona, a ação foi realizada nas “zonas” de Paris, regiões próximas ao Boulevard Périphérique de Paris. A ação foi fruto
de uma parceria da CasaDuna com o coletivo e residência de arte Matière Revue.

Hamburgo, nov 2019 - Exposição “Untold (Hi)stories
Fernando Codeço e Grupo Erosão participaram com o videoarte “Delírio do Caranguejo” da exposição coletiva “Untold (Hi)stories” que foi realizada na poject art

Hamburgo, nov 2019 - Simpósio “Untold (Hi)stories”
O Simpósio realizado na universidade HFBK de Hamburgo na Alemanha contou
com a participação da curadora Julia Naidin da CasaDuna

Paris, out 2019 - CasaDuna na La Centrale 22
Julia Naidin e Fernando COdeço apresentaram suas pesquisas e produções artí-

ticas na residência de arte La Centrale 22.

Curadoria em CasaDuna - 2019

Residência Coletivo Liquida Ação - Jul 2019

Em 2019 fiz a curadoria de diversas residência na CasaDuna, entre elas uma parceria
com a Escola Sem Sítio, realizada a partir de edital direcionado a alunos e ex-alunos da
escola que tem sede na Villa Aymoré no bairro da Glória do Rio de Janeiro.

Intervenção Urbana:”PAISAGENS INTER-URBANAS” no Festival de Inverno de São
João da Barra. Com Eloisa Brantes, Mauricio Lima e Thaís Chilinque

Andreia Pech

Maio de 2019 - Foco Grafite
João Paulo Racy

Tetsuya Maruyama

Intervenções das jovens grafiteiras Ana Clara Ferreira, Rachel Dias e Maria Clara
Tecidio e do grafiteiro francês 2Shy.

Atriz e produtora do espetáculo “Tempontal” do Grupo Erosão - 2018 e
Tempontal - Cortejo Teatral
TEMPONTAL é um trabalho processual e de pesquisa de linguagem livremente
inspirado no romance “O Mangue” de Osório Peixoto e na história e no imaginário popular de Atafona, com suas procissões religiosas e cortejos de carnaval. Há
ainda uma referência ao desaparecimento do antigo Pontal, trata-se de um jogo
cênico e alegórico que se utiliza de elementos do teatro de bonecos, do teatro de
formas e do teatro físico.
Em sua estreia em novembro de 2018 o espetáculo contou com a a participação
do coreógrafo Bruno Germano e seus alunos da escola de dança Associarthis, da
Banda Municipal de São João da Barra, sob o comando do Maestro Fred William e
dos assistidos do CAPS – Atafona, que confeccionaram as máscaras do espetáculo
em oficina de arte oferecidas pela CasaDuna.
Ficha Técnica
Direção: Fernando Codeço
Produção: Julia Naidin e Fernando Codeço
Dramaturgia: Grupo Erosão
Atores: Jailza Mota, Julia Naidin, Lucia Talabi e Victor Santana
Direção de Arte: Rafael Sanchéz
Cenotécnica: Paulo DH
Assitente: João Cruz
Maquiagem e fotos: Saullo Andreti
Identidade Visual e Adereços: Rudá Sanchéz
Designer Gráfico: Matheus Crespo
Participação no Cortejo: Dançarinas da Associarthis com coreografia de Bruno
Germano
e Banda Municipal de São João da Barra com maestro Fred Williams
Registro audiovisual: Kock Filmes
Produção audiovisual: Stella Tó Freitas

Curadoria e produção do projeto Erosões Visuais - nov 2018 a jan 2019
Erosões Visuais consistiu em uma residência artística seguida de duas exposições
que ocorreram respectivamente na Casa de Cultura Villa Maria em Campos dos
Goytacazes e na Casa de Câmara e Cadeia de João da Barra, município onde está
localizada a praia de Atafona.
Para a realização do projeto foram convidados 9 artistas de diferentes regiões do
Brasil. Participou também do projeto o Grupo Erosão, coletivo de teatro e performance que tem sede na CasaDuna. Além disso, durante a resiência, foram realizados eventos culturais, seminários acadêmicos, ações educativas com estudantes de escolas públicas da região e oficinas de arte com os usuários do Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS) de Atafona.
Erosões Visuais foi uma proposta aberta, processual, que buscou produzir através
da arte um campo de encontros entre artistas, estudantes, educadores, pesquisadores e a comunidade local, propondo uma reflexão sobre a erosão costeira para
além de seus sentidos de perda e destruição, mas como um chamado para a reflexão e a tomada de consciência política e ambiental.
O projeto contou com o apoio institucional da UENF através do Programa de Pós
Graduação em Políticas Sociais, da Casa de Cultura Villa Maria, da Prefeitura de
São João da Barra e do Subsolo Laboratório de Arte de Campinas.
Ficha Técnica
Exposições:
Casa de Cultura Villa Maria – de 01 a 30 de nov de 2018.
Casa de Cultura João Oscar – de 30 de nov a 10 jan de 2019.
Curadoria: Andrés Hernandéz, Fernando Codeço e Julia Naidin
Direção de Produção: CasaDuna
Artistas Residentes: Alba Corte, Anjo Amauri, Caroline Valansi, Danilo Garcia, Fernando Codeço, Jéssica Filipe, Mariah Leal, Mariana Moraes, Victor Santana e Grupo Erosão.

Casa de Cultura Villa Maria - Campos dos Goytacazes

Casa de câmara e cadeia - São João da Barra

Intervenções na paisagem - Atafona e SJB

Eventos, seminários e ações educativas

Cortejo teatral Tempontal e oficinas no CAPS

Outras curadorias de residências em 2018
Carol Cony - Ago 2018

Sarogini Lewis - Maio 2018

Junia Azevedo - Maio 2018

Eventos Verão na CasaDuna - 2017 -2018
No verão de 2017 para 2018 a CasaDuna oferceu uma série de eventos em sua primeira
sede na Av. Atlântica em Atafona. Foram shows, saraus, cabarés, oficinas e bazar de artesanato.

Curadoria da exposição Atafona Museu em Processo - 2017 -2018
Nessa primeira exposição, apresentamos nosso acervo permanente, com o material histórico cuidado pelo poeta e artesão Jair Vieira nos últimos 40 anos na cidade. Apresentamos
também registros iniciais do Projeto Muxuango, coordenado pelos pesquisadores João
Almeida e André Pinto, que pretende um trabalho de registro e investigação sobre os antigos moradores da Ilha da Convivência Contamos também com os trabalhos fotográficos
de Fred Alvim, Jéssica Filipo, Flavio Bacellar, Mariana Moraes, Rodrigo Sobrosa, Elisael Pereira Barros, Renata Lamenza, e Victor Aquino.

A proposta desta exposição parte da concepção do espaço de memória e cultura como um agente aberto, dinâmico e colaborativo. Damos início a um
“mural interativo” idealizado para receber fotos de família em Atafona, registros pessoais, objetos históricos, que possam ser deixados para a composição
deste espaço de memória coletiva.
Atafona: museu em processo, significa trazer a lembrança de que toda narrativa, cada escombro e cada história desta praia, está no processo de tornar-se
vestígio, de dar o testemunho e o depoimento de um tempo vivido para um
tempo que virá. Fala também de uma exposição que se manterá em processo, aberta a novas propostas e contribuições. Contamos com a co-curadoria
de André Pinto, museólogo e agente cultural local, que tanto nos ajudou com
a datação do acervo do seu Jair, com o encanto das histórias sanjoanenses e
com o amor pela terra.
No evento de inauguração da exposição foi realizada uma palestra sobre o
processo de erosão costeira em Atafona com o cartógrafo Gilberto Pessanha.
Exposição de fotografia e arte contemporânea.
CasaDuna, Atafona, 2017/2018.
Curadoria: Julia Naidin, Fernando Codeço e André Pinto.
Artistas: Fred Alvim, Jéssica Filipo, Flavio Bacellar, Mariana Moraes, Rodrigo
Sobrosa, Elisael Pereira Barros, Victor Aquino, Renata Lamenza, Fernando Codeço, Caroline Valansi, Camila Krantz e Renata Passos.

Curadoria da residência com Renata Lamenza - agosto de 2017
Renata Lamenza é performer e bailarina, brasileira, vive e estuda na Bélgica, onde desenvolve uma pesquisa sobre corpo e figurino.
Fotos: Julia Naidin e Fernando Codeço
Links para os sites da artista:
http://relamenza.wixsite.com/talktome
https://relamenza.carbonmade.com/

Curadoria com Camila Krantz e Renata Passos - dezembro de 2017
A dupla de artistas realizaram intevenções com poesia nas ruínas de Atafona e
também realizaram um videoarte que foi projetado no bar do Nico durante a residência.
Fotos: Fernando Codeço
Link para o site das artistas:
http://zonabissal.wixsite.com/abismo/duna

Curadoria e produção do Cineclube de Atafona
O CIneclube funcionou na primeira sede da CasaDuna, na Av. Atlântica 400 em Atafona,
de setembro de 2017 a janeiro de 2018, com sessões quinzenais.

Produção do evento de inauguração da CasaDuna com Teatro, Cinema e Educação
Data: 24 de junho de 2017
Local: CasaDuna – Av. Atlantica, 400, Atafona
Programação
16h Palestra interativa ambiental
Com Luiz Henrique (Lulu)
17h hediOndez
Cena em processo inspirada em Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues
18h Vento cineclube
Curta: Atafona em ruínas
de Frederico Alvim
Longa: Na Boca do Mundo
de Antonio Pitanga
19h palco livre para música e poesia

Clipping
2020
Reportagem Blog Culturália link acessível em:
https://www.culturaliajornalismo.com/post/as-muitas-casaduna

Reportagem no portal UOL Ecoa por um mundo melhor e Mongabay Brasil
link acessível em:
https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/noticias-da-floresta/2020/08/06/atafona-a-cidade-que-o-brasil-vem-perdendo-para-o-mar.htm

2019

Reportagem na TV - Jornal RJ Record - Por Patrícia Bueno e Imgens de Mauro Ferreira

2019

2018

2017

