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Bianca Foratori é artista visual, natural de Jundiaí-SP
e atualmente vive em São Paulo capital. Em sua
poética aborda a memória como um dispositivo de
reconstrução de narrativas silenciadas, investigando
questões relacionadas à decolonialidade, gênero,
raça e cultura. Busca unir fontes de pesquisa diversas
como peças de um quebra-cabeças que conecta
passado, presente e futuro, ou tradição e
modernidade, utilizando acervos familiares,
memórias afetivas e o imaginário popular em seu
repertório.

SOBRE

ww.biancaforatori.com
instagram.com/bforatori
bforatori@gmail.com



Sem título (2021)
São Paulo - SP
Acrílica sobre parede
5,5m x 4m



Copo Memória (2021)
Acrílica sobre parede
112m x 2,6m
Sesc 24 de maio

Corpo Memória é uma provocação à
construção colonial do saber que
inferioriza contribuições de povos
africanos e indígenas. Ao homenagear
a multiartista Raquel Trindade e
reafirmar a oralidade e a corporeidade
como formas legítimas de produção
de conhecimento, tanto quanto a
escrita, relembramos que corpo e
mente são indissociáveis nessas
tradições. Como guardiã das culturas
populares e afro brasileiras, Raquel
tinha apreço pelo conhecimento
propagado através da fala, da dança,
da festa. Seus aprendizes contam que
ela não se agradava que escrevessem
as letras, e sim, que repetissem os
cantos até que aprendessem de fato.
Em seu corpo abrigou a memória de
uma cultura viva que resiste.



O verdureiro (2021)
Acrílica sobre tela
100cm x 90cm

"O verdureiro, recupera um espaço de sociabilidade feminina e popular, a
chegada dos vendedores de legumes, verduras e frutas na rua, oferecendo seus
produtos para sua avó e outras mulheres do bairro. Nestas ocasiões se
estabelecem espaços de trocas comerciais, mas também de negociações, risos,
sociabilidades. Havendo um relativo poder das mulheres para negociar e
determinar os valores dos produtos com os comerciantes."

(Texto de crítica por Raquel Barreto)



Feito à mão (2021)
80x50cm
Díptico
Acrílica sobre tela

"Feito à mão é formado por um díptico, que traz duas
mulheres de tez marrom, com rostos expressivos, em
uma paleta de cores quentes e terrosas. Os
elementos centrais são os adornos que cada uma
carrega - um colar e um par de brincos - os dois
vermelhos. A história da elaboração dos adornos e
de uma série de produções que foram nomeadas, de
forma essencialista, como “atividades femininas”,
“manualidades”, incluindo aí tapeçaria, bordado,
costura entre outras. Encobre, na verdade, a criação
artística (anônima) das mulheres. Permite pensar a
respeito de possibilidades que muitas encontraram
para expressarem sua criatividade, desenvolverem
suas poéticas e construírem suas inscrições no
mundo. Nas palavra de Alice Walker: “Foi assim que
as nossas mães e avós, na maioria das vezes
anonimamente, transmitiram a chama criativa, a
semente da flor que elas jamais esperaram ver”."

(Texto de crítica por Raquel Barreto)



Mani Oca (2021)
Acrílica sobre tela
1,50m x 0,90m

 “Mani Oca rememora uma cena familiar, feita da mesma gestualidade na
lida das tarefas do cotidiano, de um mesmo movimento de corpo.
Repetido inconscientemente por sua avó e mãe no preparo dos alimentos.
Ao nomear a obra de mani oca, o nome original na língua tupi para
mandioca, base da alimentação dos povos indígenas, a artista remete a
profunda relação deste alimento com a ancestralidade indígena,
principalmente feminina. Segundo uma conhecida lenda, o primeiro pé de
mandioca floresceu quando Mani, uma menina indígena que nasceu
muito branquinha, faleceu dormindo em sua rede, e foi enterrada dentro
da própria oca. No local, que era regado todos os dias, floresceu uma
planta, marrom por fora e branca por dentro, nomeada como mani oca."

(Texto de crítica por Raquel Barreto)



Iakaré (2021)
Acrílica sobre tela
1,50m x 0,90m

"Iakaré também recupera o nome tupi para o jacaré. A pintura apresenta
Helena Meirelles, a tia avó de Bianca, uma artista do Mato Grosso do Sul,
conhecida como a dama da viola. Em função das interdições da época, ela
precisou abandonar a família para conseguir se dedicar à música, sua arte e,
assim, cultivar seus jardins. Em função de sua singularidade, muitas histórias
se formaram a seu respeito, uma delas envolve seu “encontro” com um
jacaré, no pantanal, enquanto lavava roupa."

(Texto de crítica por Raquel Barreto)



Guardiã do Japi (2020)
Mural - Jundiaí SP



Sem título (2021)
Guache sobre papel
21x30cm



Ouro e sangue (2018)
Acrílica sobre tela
35cmx45cm

Raízes (2018)
Acrílica sobre tela

35cmx45cm



Laços (2018)
Mobile photography



Visões [selfportrait] (2019)
Digital collage



2018 “Mostra Delas” - Galeria Fernanda Perracini Milani, Jundiaí - SP
2018 “Dentro do Espelho” - Armazém Garnizé, São Paulo - SP
2018 “Pretas InCorporações” - Pinacoteca Diógenes Duarte Paes, Jundiaí - SP
2018 “Obìnrins” - Estação Cultura, Campinas - SP
2019 “Corpos Estranhos” (individual) - Oficina Cultural Alfredo Volpi, São Paulo - SP
2019 “Agosto Indígena” - Espaço Cultural Colabirinto, São Paulo - SP
2021 "Terra Indígena Digital" - (coletiva online, locação na aldeia Tekoá Itakupé       
         Jaraguá, São Paulo) Colabirinto
2021 "Ocupação Olhares Inspirados - Raquel Trindade, Rainha Kambinda" - SESC 24          
        de maio, São Paulo - SP
2021 "A mão invisível" (individual) - 31º Programa de Exposições Centro Cultural São
Paulo, São Paulo - SP

EXPOSIÇÕES



2021 Pós graduação - Especialização em Arte-Educação, SENAC SP
2015 Graduação em Design e Negócios da Moda, Centro Universitário Anhanguera

FORMAÇÃO

2021 Clínica Geral - Grupo de acompanhamento, Ateliê 397
2021 Relações entre cultura visual e projetos de trabalho, Centro de Pesq. e Form. SESC
2020 Cinco artistas negros no acervo do MASP com Hanayrá Negreiros, MASP Escola
2019 Extensão em Produção Cultural, FESPSP
2014 Ilustração digital, SENAI-SP
2008 Formação em Adobe - Photoshop, Illustrator e InDesign, SENAC SP

CURSOS
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