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Jadson Rocha. Mapas para um país desencontrado (Brasil Novo - PA refletido em Novo Brasil - GO, e vice-versa). 2020. Objeto. Ponta seca

sobre versos de espelhos e base de madeira. 15x10x10 cm.



(detalhe Brasil Novo) (detalhe Novo Brasil)

Os desenhos, feitos nos versos, atravessam os espelhos, multiplicando-se infinitamente entre eles, ainda que de forma meramente visível. (ver capa)



Jadson Rocha. Mapas para o que há de novo no país (interseção entre Brasil - PA e Novo Brasil - GO). 2020. Objeto. Ponta seca sobre gesso 

e base de madeira. 12,5x20x14,5 cm.



Jadson Rocha. Se soubesse partir, se pudesse ficar. 2020. Instalação. Sal grosso, barbante e suportes para rede de tênis de mesa. Dimensões

variáveis.



Jadson Rocha. sem título [série “firmes castelos de cartas”]. 2017. Objeto. Porcelana e barbante. 7,5x30x13 cm.



Jadson Rocha. Parede nômade. 2020. Instalação. Fotografias digitais de paredes vazias, impressas em papel fotográfico comum (5x5 cm

cada), fita crepe e grafite. Dimensões variáveis.

vista parcial da obra instalada



Jadson Rocha. Ciúmes. 2017. Livro de artista. Caixa de madeira, cinzas do cerrado, luvas de conservação museológica sujas de cinzas e 

fotografias de áreas queimadas. 5,5x14x14 cm (caixa). 



(detalhe – interação com público)



Jadson Rocha. Viajo solito. 2017-2020. Instalação. Fotos 3x4, linha de costura, porta-fotos de plástico e sal. 7x90x120 cm.



(detalhe)

As fotografias 3x4 foram feitas em estúdios especializados em fotos para documentos, em diversas cidades da Colômbia. A pedido do artista, uma das cópias de cada

conjunto foi assinada pelo fotógrafo contratado, enquanto os versos de outras fotos foram preenchidos com trechos de um caderno de viagem. Com a passagem do tempo,

as imagens se transferiram naturalmente para o plástico.



Jadson Rocha. Posso provar que houve um castelo. 2020. Instalação de parede. Fotos 3x4 cm, areia e suportes de madeira. 8x75x3 cm.



(detalhe)
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Educação

- 2020, A Pilastra (DF), acompanhamento de processos com Mariana Destro e Gisele Lima;

- 2018, NAVE Arte/Projeto/Pesquisa (DF), laboratório de acompanhamento com Yana Tamayo;

- 2017, Universidade de Brasília – UnB, intervenção, instalação e performance com Gê Orthof;

- 2016, Universidade de Brasília – UnB, materiais em arte com Iracema Barbosa; 

- 2014, Caixa Cultural Brasília, oficina de fotografia com Denise Camargo;

- 2014, Elefante Centro Cultural (DF), história da arte contemporânea com Moisés Crivelaro;

- 2011, Universidade de Brasília – UnB, Ciências Econômicas.

Exposições coletivas

- 2019, vagalumes(coquetel de montagem), curadoria de Aline Cibele e Rafael Reche, UnB, Brasília-DF;

- 2018, Se eu fosse dizer que é aqui, curadoria de Yana Tamayo, NAVE, Brasília-DF;

- 2018, Invenção, movimento – Experimento, curadoria de Ana Paula Barbosa e Sormani Vasconcelos, 

deCurators, Brasília-DF;

- 2017, livre para todos os públicos: classificação indicativa, curadoria de Rodrigo Cunha, Espaço Piloto, 

Brasília-DF.
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