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 A Wozen é um projeto de 3 brasileiros do Rio de Janeiro, que se mudaram para Lisboa em 2015, e con-
siste em uma mistura de galeria de arte experimental com uma residência artística, um estúdio de tatuagem 
contemporâneo e um forte programa de educação para o público, produzindo uma grande variedade de ativida-
des em todo o ano, como exposições, apresentações, workshops, uma escola de arte emergente de verão para 
crianças, encontros de música, palestras abertas, festivais de rua, lançamentos de livros, aulas de yoga e qualquer 
exercício que acreditamos que possa melhorar a empatia e o conhecimento sobre os indivíduos.
 Nosso propósito fundamental é usar Arte como uma ferramenta para alcançar a evolução cultural e so-
cial, pois acreditamos que essa foi sua principal atribuição pelos séculos, e para o atingirmos, conferimos grande 
ênfase ao nosso programa de atividades, o qual é focado na educação para artistas, não artistas e, especialmente, 
crianças. Residentes e artistas convidados são encorajados a dividir seus conhecimentos em workshops, aulas, 
exercícios criativos e expressivos para o público em geral e colecionadores, tornando-se uma Escola de Arte cola-
borativa para as novas mentes. Isto permite uma significativa interação entre comunidade e o estúdio, de forma 
a quebrar as barreiras invisíveis que alienam a maioria dos espectadores do entendimento e apreciação da arte 
contemporânea.
 Nosso objetivo é apoiar diferentes vertentes projetuais, sem depender da venda de obras de arte para 
legitimar nosso trabalho e manter nosso espaço financeiramente sustentável, pois assim temos a viabilidade de 
dar oportunidade de produção, educação e visibilidade à grande demanda de artistas, aprendizes e voluntários 
que acreditam no nosso propósito e não se vêem representados por galerias e espaços artísticos tradicionais e 
exclusivos. A principal meta é a manutenção e desenvolvimento da prática artística dos residentes, que também 
investem pessoalmente sua energia na busca por outros suportes de diferentes fontes (privadas e públicas), 
concretizando a mentalidade colaborativa do projeto. Queremos com isso devolver a comunidade local em forma 
de oficinas educativas e experiências culturais diversas, sem limites de idade, aptidão, classes ou territórios. Até 
agora os apoios aos projectos se deram por meio do uso do espaço, sem qualquer custo para os artistas. Estes 
trazem seus respectivos materiais, e contam com poucos básicos fornecidos pelo espaço.
 A Wozen produziu 15 exposições até esta data (março18), apresentou 52 artistas, de 15 diferentes nacio-
nalidades, e uma exposição sem fins lucrativos com desenhos/memórias de crianças refugiadas na Grécia - apoiada 
pela Unicef Portugal. Nas primeiras exposições, em 2016, exploramos o conceito Wozen, misturando diferentes 
artistas e mídias em projetos coletivos que ocuparam ambos lados da galeria. Em 2017, iniciamos o movimento de 
“slow down” (desacelerar), de forma a abordar uma gama maior de conceitos mais específicos, como raça, gênero, 
idade, movimento global e comportamentos humanos. Convidamos artistas novos e de retorno à galeria, para ex-
posições individuais e colectivas. Dividimos a Wozen para formar um espaço de exibição e um atelier de produção, 
oficialmente iniciando a residência com Francisco Vidal e também encorajando os outros artistas a trabalharem 
dentro do espaço, com o propósito de produzir localmente 100% da arte apresentada dentro da galeria. Somos 
guiados pelo processo e acreditamos em uma curadoria ativa e colaborativa; bem como na liberdade de formato, 
e chegamos à conclusão de que o calendário tradicional de exibições é rígido, cansativo e monótono, por ser foca-
do na velocidade, números e resultados, ao invés da criação e expressão artística. 
 Após o término da residência de um ano de Francisco Vidal (nov17), o estúdio foi reorganizado para abri-
gar a primeira Residência de Inverno. As residências acontecem por ciclos sazonais em 2018, pois pretendemos 
estudar como cada estação climática afeta o trabalho e as interações com os artistas e público. Para cada período, 
os artistas terão 3 meses (variável) para trabalhar diariamente dentro do nosso território sem fronteiras, compar-
tilhando espaço, idéias e utopias com outros artistas, curadores e público. A residência artística na Wozen é um 
período de experimentação processual não temático. Os artistas que aqui residem estão alinhados com nosso 
propósito de estúdio galeria, e pensam de maneira glocal - atuando na comunidade do entorno com pensamentos 
globais, trazendo a questão da arte como educação e força para a mudança de paradigmas do mundo em declínio.  
 Além das dinâmicas próprias de cada artista, demandamos o contato com o público local por meio de 
workshops ou quaisquer atividades que se relacionem com o processo artístico. Não demandamos resultados aca-
bados, e sim um empenho do artista para sair da sua zona de conforto para investigar seu papel nesta residência e 
comunidade. Encorajamos a participação de artistas de fora da residência de forma a engrandecer o processo do 
residente, oferecendo também uma visão de alguém que está fora da investigação. O calendário de exibições de 



cada temporada será definido coletivamente conforme a evolução das respectivas residências. Nossa curadoria valoriza 
trabalhos inovadores e relevantes, pois acreditamos que relações próximas e orgânicas com artistas são a melhor maneira 
de criar interesse no seu trabalho.
 O site da Wozen conta com um blog, e esperamos a cooperação dos artistas como melhor lhes convier, como 
forma de exercício de comunicação, e também relato de processos e situações que aconteceram na residência, assim 
continuamos a contar a história juntos e de diferentes perspectivas.
 As exibições da Wozen são hoje consequências espontâneas de uma troca de ideias linear e consciente, que surge 
das relações pessoais e geralmente imprevisíveis entre os artistas, galeristas e a comunidade envolvida no projeto em 
questão. Espectadores e colecionadores também são parte das exibições, já que tem igual oportunidade de acompanhar 
o processo dos artistas durante as residências, construindo um entendimento uma conexão mais profunda das obras de 
arte.
 Pode-se observar em nosso portfólio/curriculum e website, bem como concluir depois desta breve e honesta 
apresentação que, ao unir trabalho árduo e decisões pragmáticas, encontramos um modelo básico para alcançar um nível 
elevado de produção, educação e atuação no meio artístico sem a necessidade de grandes recursos, porém este sistema 
é realmente mantido pelo comprometimento e paixão de todos os colaboradores envolvidos nos projetos da Wozen. Por 
toda experiência inicial independente, temos certeza que podemos potencializar qualquer apoio financeiro para aumen-
tar o alcance e a influência da nossa rede cultural, reforçar nosso vínculo com a comunidade e proporcionar novas possibi-
lidades de criação a cada vez mais artistas de Lisboa.



Projetos // Exibições:

Maio 16 | Flecha 

Bettina Saboia (BRA), Claude Charlier (FRA), David Petroni (ARG), Murta (PT), Regg Salgado (PT), Rique Inglez (PT, BRA), 

Samina (PT), Tomás Toste (PT) e Violant (PT).

Agosto 16 | Glocal

Artitas: Burry Buermans (BEL), Fidel Évora (CPV), Francisco Vidal (PT, ANG, CV), Giulio Vesprini (ITA), Hugo Inglez (BRA), 

Jenna Wenna Bobenna (ENG), Malenga (MOZ), Nuno Alecrim (PT), Paula Plim (BRA) e Pedro Batista (PT).

Setembro 16 | Conjunção

Alexandre Baltazar (BRA), Marcelo Macedo (BRA), Olav Lorentzen (BRA), Peu Mello (BRA) e Rafael Uzai (BRA).

Outubro 16 | Se Uma Janela Dá Para o Céu e a Outra Para o Inferno, a Porta Abre Para Onde?

Pérola Maia Bonfanti (BRA).

Outubro 16 | Sob a canção sob o amor 

Wesley Combone (BRA)

Novembro 16 | Universo Surreal 

Alegria del Prado (ESP/MEX), Anna Doro (ALE), Carla Pinheiro, Heitor Correa (BRA), Jorge Charrua (PT), João Pedro Lome-

lino (PT), Lu Fortes (BRA), Nikolaus Fablrinner (ALE), Nuno Silas (MOZ), Cristiano Mangovo (ANG), Margarida Fleming (PT), 

Sandra Simões (Incógnita) (PT), Salvador Salazar (PT), Sebastião Lobo (PT) e Thomas Mendonça (PT), Teresa Costa Gomes 

(Murta) (PT) e Madalena Braga (PT).

Fevereiro 17 | Drawfugees

Iniciativa independente sem fins lucrativos desenvolvido pelo jornalista brasileiro André Naddeo e que conta com o apoio 

de voluntários e da Unicef Portugal.

Março 17 | IN<SIDE>OUT 

Murta (PT)

Abril 17 | Territórios

Utopia Luanda Machine - Francisco Vidal (PT, ANG, CV)

Reino Angolar Utopias e Territórios - Kwame Sousa (ST)

Maio 17 | Na cama com o inimigo

Manuela Pimentel (PT) e JAS (PT)

Maio 17 | “Splendid stories of disorders”

Diane Giraud (FRA)

Junho 17 | Transhumanizar Transfigurar

Gianguido Bonfanti (BRA) e Pérola Maia Bonfanti (BRA)

Setembro 17 | “Luuanda Rising”

Francisco Vidal (PT, ANG, CV)

Março 18 | The Abscense of Awareness: concrete, fluor, lava

Binau (PT), Joana Gomes (PT) e Salvador Salazar (PT)



Atividades // Wozen + Colaboradores:

Workshop | Tinta ao Tinto

02.09.16 | Pigmento Natural por Pedro Batista

09.09.16 | Corta e Cola por Burry Buermans

28.10.16 | Criação de Mandalas por Rique Inglez

18.11.16 | Aquarelando por Combone Wesley

13.01.17 | Apropriação de Personagens por Margaria Fleming

24.03.17 | As camadas da memória por Murta

21.04.17 | African power por Kwame Sousa

17.11.17 | Retratos a Retalho por Ana Teresa Magalhães (Andaime Cooperativa Cultural)

16.02.18 | Apropriação, Criação e Desconstrução por Binau, Joana Gomes e Salvador Salazar

Educação | Setembro 16 | Summer School (Andaime Cooperativa Cultural + Francisco Vidal)

04.09.16 | Papel açafrão

11.09.16 | Ferramentas de riscar

18.09.16 | Plantas tintureiras

25.09.16 | Retratos a retalho

02.10.16 | Habitáculos

09.10.16 | Sons da terra

Música | 19.02.17 | Sofar Sounds 

Educação | Escola de Papel com Andaime Cooperativa Cultural + Francisco Vidal

06.05.17 | Round 1

20.05.17 | Round 2  

17.06.17 | Round 3

Educação | Perestroika

20.04.17 | Apresentação do Projecto Educação Alternativa dos Empreendedores e Criativos do Futuro

9, 16, 23, 30.05.17 | Introdução ao Processo Criativo, Economia Colaborativa, Inovação e Propósito Evolutivo.

16, 25.11.17 | The week after webSummit // Habilidades do profissional 2020 e Mindset criativo

10.03.18 | Criatividade como estratégia de Negócio

Educação | Oficinas Andaime Cooperativa Cultural (facilitadas por Ana Teresa Magalhães)

15.10.17 | Nós e abrigos (Cultrua)

22.10.17 | Retratos a retalho

12.11.17 | Pintura inquieta

17.11.17 | Tinta ao tinto

26.11.17 | Geografia geométrica

Música | 15.11.17 | Matter of Love

Saúde | Novembro 17 | Yoga: Art and Flow

11, 18, 26.11.17 e 03.12.17

Música | W.A.S.P.S. (Wozen Awesome Sunday Pocket Sessions) - Concertos acústicos intimistas na Wozen

30.04.17 #1 |  2112 

05.11.17 #2 | Octave Lissner

03.12.17 #3 | Leo Middea

Workshop | Artistas em Residência

26.08.16 | D.I.Y. Serigrafia experimental por Francisco Vidal

24.02.18 | Vamos criar monstros? por Binau, Joana Gomes e Salvador Salazar

17.03.18 | Traumatismo por Binau, Joana Gomes e Salvador Salazar



Residências Artísticas

Março 16 | Marco Zero

Valério Smaeli (PT)

Agosto 16 a Novembro 17 | Residência Utopia Luanda Machine

Francisco Vidal (ANG, PT)

Março 17 a Maio 17 | Residência Territórios

Kwame Sousa (ST)

Dezembro a Março 18 | Residência de Inverno 

Binau (PT), Joana Gomes (PT) e Salvador Salazar (PT)

Março a Maio 18 | Residência de Primavera

Cristiano Magovo (ANG)

Projetos Externos // Outside Projects:

Agosto 17 | Prayer for the Amazon - Site-specific Art

Rique Inglez (BRA, PT)

Outubro 17 | Cultrua

Festival Independente de Cultura. Colaboradores de produção + realização da atividade “Nós e abrigos” com parceria de 

Ana Teresa, do Coletivo Andaime Cooperativa Cultural.

Estágios não remunerados:

Julho/Agosto 17 | Marcela Bressan (BRA) - Erasmus Program x Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Outubro/Fevereiro | Maria Júlia Reis (BRA) - Estágio pelo Serviço de Apoio à Criação de Emprego e Estágio a COFAC 

(Cooperativa de Formação e Animação Cultural, Crl)

Novembro 17/Março 18 | Constantin Botezat (RO) - Erasmus Program x Universidade de Arte e Design (Cluj-Napoca, 

Transylvania, Romênia)

Janeiro/Março 18 | Svenja Berfuss (ALE) - Erasmus Program x Humboldt Universität zu Berlin



PRESS // Publicações: 

12.07.16 | http://culturadeborla.blogs.sapo.pt/wozen-inaugura-estudio-galeria-com-3423459 - Materia sobre abertura

08.08.16 | http://www.redeangola.info/uma-summer-school-criada-por-francisco-vidal-exposta-em-lisboa/ - Rede Angola 

sobre SummerSchool Francisco Vidal

14.08.16 | http://www.sabado.pt/gps/palco-plateia/artes-plasticas/detalhe/dez-artistas-juntam-se-para-exposicao-sem-

-fronteiras

17.08.16 | https://www.almostlocals.com/wozen-galeria-de-arte-em-lisboa/ 

16.10.16 | http://arte351.com/2016/10/16/wozen-galeria-de-lisboa-recebe-perola-maia-bonfanti/ - Materia sobre a Uni-

verso Surreal - Perola Bonfanti

21.08.16 | https://oglobo.globo.com/ela/luxo/por-que-tantos-cariocas-estao-elegendo-portugal-como-segunda-ca-

sa-19957098 - OGlobo 

01.12.16 | http://lookmag.pt/blog/universo-surreal-delirio-absurdo-na-wozen/ - LookMag sobre Universo Surreal

10.01.17 | https://www.timeout.pt/lisboa/pt/arte/wozen - Timeout

01.02.17 |  http://observador.pt/2017/02/01/tracos-de-uma-infancia-a-exposicao-que-mostra-desenhos-de-criancas-refu-

giadas/ - OBSERVADOR sobre Drawfugees

02.02.17 | http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2017-02-02-Desenhos-com-sonhos-medos-e-esperancas-de-meninos-refugiados-

-em-Lisboa - SIC Drawfugees

03.02.17 |  https://www.tsf.pt/sociedade/interior/o-drama-os-sorrisos-e-os-desenhos-dos-miudos-refugiados-5647458.

html - Refugiados

19.02.17 |  http://tracker-magazine.com/sofar-sounds-lisboa-wozen-fotos/ - Sofar sounds Fotos

10.05.17 |https://www.rtp.pt/play/p3059/e287999/rumos - Territórios; Kwame e Francisco Vidal

17.05.17 | http://visao.sapo.pt/actualidade/visaose7e/ver/2017-05-17-Cidade-em-movimento-ha-dez-novas-galerias-

-de-arte-em-Lisboa - Materia Visão

02.07.17 | http://br.rfi.fr/europa/20170630-brasileiros-galeria-arte-lisboa

Outubro/Novembro17 |  http://www.difmag.com/assets/dif_118-.pdf - DIF #118

18.10.17 |https://www.rtp.pt/play/p3059/e311383/rumos - Johnny e Rique; Wozen

Novembro17 | https://www.itinari.com/10-great-contemporary-art-galleries-in-lisboa-og8k - Itinari

05.11.17 | https://www.dn.pt/artes/interior/luanda-e-uma-pequena-lisboa-so-que-pode-faltar-luz-e-o-papel-cavali-

nho-8894820.html - Diário de Notícias Xico

28.11.17 | https://nit.pt/tag/wozen - Nit


