
C l i p p i n g



Um encontro artístico, voltado para exposição de processos, circulação de trabalhos, 
laboratório de intenções, música, artes plásticas, vídeo, cinema, grafite, fotografia e 
teatro. Já participaram mais de 1000 artistas em todas as edições.

Mixto Quente (25 edições, de 2006 a 2019)



Mixto Quente 
(25 edições, de 2006 a 2019)



Intervenção urbana na região da Luz envolvendo artistas 
variados, crianças de rua e pessoas que vivem na 
"Cracolândia". Curta-metragem. Independente.

Onde está o craque? (2007)

Projeto proposto pelo Itaú Cultural, 
Rumos Homenagem. 
Video-intervenção com música em 
homenagem a Smetak, Itamar 
Assumpção e Sabotage.

Verdim (2009)

Produção independente. O livro que foi produzido a partir 
dessa intervenção foi aprovado pelo edital Proac Livros de 
Arte, Secretaria Estadual de Cultura, em 2009.

Enquadro I: Domingas (2008)



Aprovado pelo edital Rumos - Vídeos experimentais, 
Itaú Cultural. 

Enquadro II: Tiaguinho da Redenção (2010)

Projeto de teatro junto ao Coletivo Negro, pela Lei 
de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo, 
que culmina com um espetáculo de teatro e um 
curta-metragem.

O Homem Comum (2013)

Produzido junto ao projeto “O Homem Comum”, com o Coletivo 
Negro, pelo Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo.  

Enquadro III: Água de Bica (2013)



Ficção entrecortada com intervenções artísticas e depoimentos históricos de antigos e novos moradores, 
comerciantes e estudiosos da região da Vila Leopoldina. Um documentário sobre a ocupação do bairro e suas 
transformações pelo mercado imobiliário. Contemplado no Edital Doc Bairros da Secretaria Municipal de Cultura.

Leopoldinas (2013)

Projeto criado em conjunto com o Instituto Goethe: 
a sede se transformou num campo de várzea, lugar 
de encontro para assistir aos jogos da Copa, e para 
refletir sobre o papel social, político e cultural deste 
esporte no atual contexto brasileiro: vearios artistas 
aliados foram convidados a participar do projeto 
através de intervenções e ações diretas.

Varzeanas (2014)



Este vídeo foi realizado para o projeto Heróis Tombados/Gefallene Helden, dentro do 'Festival 
Varzeanas - Cultura de Futebol, do Goethe Institut São Paulo, junto a Roberta Estrela D’Alva.

Herói Tombado (2014) 

Supeito/Respeito foi uma intervenção 
feita durante o Festival Agô – Arte 
Negra Contemporânea.

Suspeito/Respeito (2014) 



Intervenções realizada durante a Copa do Mundo 
de 2014, junto a outros coletivos no Projeto Copas 
12 Cidades em Tensão. Exclusão, gentrificação, 
especulação imobiliária foram os temas 
abordados através das intervenções Território 
FIFA, Território Brasil e Pipa- Correio. 

Território FIFA (2014)
Instalação produzida em conjunto com a fundação Mauricio 
Grabois, com audios, recortes, frases, poesias da época da 
ditadura, pedidno a abertura de todos os arquivos da Ditadura.

Arquivo Morto Vivo (2014)

Ocupação de intervenção com lasers e relógios de rua pela 
democratização da mídia. Independente.

Ocupe a Midia (2015)



Cidadania nas Ruas da Luz - projeto que existe desde 2014 em parceria com a Secretaria Municipal dos Direitos 
Humanos e cidadania (SP), que visa fortalecer o exercício da cidadania por meio de ações artísticas e sociais 
com a população do bairro da Luz. Intervenções urbanas com grafite, poesia, microrroteiros, roça urbana 
e exibição de filmes e rodas de conversas são algumas das ações que estão sendo desenvolvidas no projeto.

Casa Rodante (2014- 2015)



Não Pise nos Mortos foi uma intervenção feita para a série Causando na Rua, de Tata Amaral, em Osasco, 
por causa da chacina de Osasco. Ações para discutir o racismo estrutural na sociedade brasileira.

Não Pise nos Mortos (2016)

Em parceria com a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos (SP), este projeto nasceu para promover a 
valorização do espaço público através de ações artísticas e intervenções urbanas na Praça Kantuta, Canindé.

Casa Latina (2015-2016)



Utilizando um ateliê móvel, foi montado um estúdio nas ruas do bairro da Luz, região da Cracolândia, em diferentes pontos a 
cada semana. Ao longo do trabalho, murais foram produzidos com fotos, poesia, grafite, stencil, lambe-lambe, textos 
memoriais e microrroteiros dos moradores, com suas histórias de vida. Contemplado pelo edital ProAc Artes Integradas, da 
Secretaria de Estado de Cultura

Vidas em Obras (2016-2018)



Em parceria com os Jornalistas Livres foi criada uma rede de mais de 300 artistas 
com intervenções por todo Brasil e exterior.

Rede de Intervenção contra a Redução da Maioridade Penal (2017)

 Ocupação do SESC Florêncio de Abreu, 
em conjunto do Núcleo Zona Autônoma, 
reconhecendo o território através de 
conversas, apresentação de videos, 
oficinas, intervenções.

Territórios em Construção (2017)



Criação de viveiros de hortas urbanas em 
pontos estratégicos da cidade. Independente.

Jardins Piratas (2017/2018)
Projeto que incluiu oficinas, intervenções; Rodas de Conversa, Intercâmbio 
com artistas estrangeiros. Contemplado pelo ProAc Território das Artes

Territórios Confluentes (2017)



Produção de material para o programa Linhas 
Abertas sobre o trabalho de direito a cidade atraves 
de intervenção feita na Praça Aberta, espaçø de 
gestão colaborativa no Vale do Anhangabaú.

Linhas Abertas (2018)

Murais em homenagem a Marielle Fanco, em 
Pinheiros, ao Mestre Moa do Catendê, na avenida 
São João, e Paulino Guajajara, no Instituto Goethe, 
assassinados brutalmente. Produzidos em 
parceria com Zito, Microrroteiros da Cidade, 
Paulestinos, Coletivo Transverso e outros artistas.

Mural Homenagem (2018-2019)

Encontro com outros espaçøs colaborativos para troca 
de ideias, estrategias e técnicas de gestão. Casadalapa, 
Condominio Cultural, Casa dos 3, Casa Japuanga, Teatro 
de Bolso, Casa Amarela

Conversa entre Casas (2018)



Intervenção e produção de video contra a retirada 
de direitos e para discutir os preconceitos.

Banho de Sangue (2018) 
Com curadoria de Dudu Tsuda, destival de arte experimental, 
com apresentações, performances, projeções, trabalhos de 
video, fotografia, arte tecnológica.

Mostra Alea Experimental (2019 - 2 edições)



Leituras coletivas de livros importantes de temas 
contemporâneos, como:  Caliban e a Bruxa, de Silvia 
Federici; Os Argonautas, de Maggie Nelson, entre outros.

Clube do Livro (2018-2019)

Trabalho de intervenção de 
documentação da ocupação 
LGBTQIA+ do Largo do Arouche, 
com mesas de conversa, 
intervenção urbana, entrevistas, 
ações diretas com a comunidade. 
Contemplado pelo edital Proac de 
Artes Integradas.

Famílias do Arouche (2019)

 Exibições de filmes brasileiros contemporâneos seguidas 
de rodas de conversa a respeito dos temas abordados, com 
a participação dos realizadores e especialistas.

Cine-Viveiro (2018-2019 - 5 edições)



Produção da série de 5 episódios Enquadro 5x5 (2017), contemplado pelo PRODAV - Tvs 
Públicas; filmado nas 5 regiões da cidade de São Paulo: Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro. 

Enquadro 5x5 (2017)



Trabalho de intervenção em parceiria com o Instituto Wladimir Herzog e Ocupsação 
9 de Julho - MSTC para lembrar a luta pelos direitos humanos e contra a ditadura.

Territórios da Memória (2019)

Discutindo o meio-ambiente em tempos de pandemia, trabalho de intervenção nas calhas da Marginal Tietê, 
pintando frases de 70m de comprimento, com falas de liderancas importantes das nações indígenas do Brasil, 
como Ailton Krenak e Davi Kopenawa. Produzido em parceira com a Secretaria Municipal de São Paulo.

Natureza Marginal (2020)



Ocupação Funarte (coletiva), Galeria Virgilio/Barco (coletiva), Galeria Marta Traba (Memorial da América Latina), 
Galeria Mais (São Paulo), Galeria da Faculdade de Belas Artes de São Paulo (São Paulo), Galeria Reocupa (Ocupação 
9 de Julho), Burgos 1 (coletiva, Funarte), Participação da ativação de Bené Fonteles na 32ª Bienal de São Paulo.

Exposições



Espaço de troca e desenvolvimento de trabalhos artísticos: Daniel Scandurra (São Paulo-Brasil); Frente 3 de Fevereiro (Brasil); 
Daniel Bozhkov (Bulgária), Tetsuro Fukuhara [Japão/Performance/Butoh]; Projeto Futura (França); Coletivo Nido Textil (Chile): 
Daniel Bozhkov (Bulgaria): Claudio Zecchi (Itália), Rafael Arcanjo (Vale do Ribeira), Marie O Donath,  Teatro de Sombras (Suiça), 
Collectif de La Bascule (França), Luanna Jimenez - O Homem Verde (Brasil), Pular o Anúncio – Ocupe a Mídia (Brasil), Barbara 
Veiga, O que eu preciso (Brasil), Espetáculo Heresia, de Cris Lozano (Brasil); Sexo Ágil, de Karina Buhr (Brasil) 

Residências















Exibido no Festival de Berlim, brasileiro 'Meu Nome É 
Bagdá' fala de garotas no mundo do skate
Filme de Caru Alves de Souza, filha de Tata Amaral, está na mostra Genera-
tion

    Luiz Carlos Merten, enviado especial
    28 FEV2020
     

    BERLIM - Ao redor da Berlinale, e na entrada do mercado, o filme brasileiro 
com maior exposição no 70.º festival, é o de Caru Alves de Souza. Cartazes - um 
outdoor - anunciam My  Name Is Baghdad. Caru é filha da cineasta Tata 
Amaral, mas já tem obra própria. Ela participa da mostra Generation com seu 
filme sobre uma garota que precisa superar o preconceito para se afirmar no 
universo machista do skate.
    Meu Nome É Bagdá - o projeto começou a surgir para Caru há cinco anos. 
Inicialmente, era uma adaptação - do livro Bagdá, o Skatista. Tatiana era uma 
prima do personagem principal. Caru inverteu o gênero - fez de Tatiana/Bagdá 
a sua protagonista. Na fase de pesquisa ela conheceu Grace Orsato e suas 
amigas. Garotas no universo do skate. O projeto começou a mudar. Virou sobre 
a ocupação das ruas pelas mulheres. Bagdá é submetida o tempo todo às 
pequenas violências praticadas contra as mulheres. No próprio grupo, há um 
mano que a desrespeita. Com suas novas amigas, ela vai para cima dele.

    Filmado, e montado, como um documentário, o filme tem uma estrutura 
forte, na qual a música - a trilha - tem seu papel. Grace, a atriz, é andrógina. 
Cabelo curto, vestida de homem. Numa abordagem da polícia, é desrespeitada 
- uma tragédia de todos os dias para quem vive na periferia. Um gay, uma trans 
e Bag são acuados no campo de futebol. Caru permite-se uma liberdade poéti-
ca. Há muito rap no filme, mas o trio reage ao som de Over the Rainbow, só que, 
em vez de Dorothy, Bag incorpora o Leão Covarde, que descobre sua força.

    A sala lotada reagiu na medida. E o desfecho é belo. Afirmação do empodera-
mento - A Vizinhança do Tigre, do grande Afonso Uchôa, em versão feminina, ou 
feminista. Sete anos após De Menor, Caru Alves de Souza volta ao longa e 
assina um dos melhores filmes brasileiros - o melhor? - desta seleção da 
Berlinale.



Links de Matérias:

Links da casadalapa:
https://casadalapa.net/
https://www.facebook.com/casadalapasp/
https://www.instagram.com/casadalapa/
http://casadalapa.blogspot.com/
https://twitter.com/casadalapa
https://territorioscasadalapablog.wordpress.com/

https://www.youtube.com/channel/UCUCMxwwm6xdxvdTEgRmfNxQ
https://www.facebook.com/rodante.luz/
https://blogcasalatina.wordpress.com/author/casadalapa/
https://www.facebook.com/pg/casalatina.kantuta/posts/
https://acasadalapa.wordpress.com/2017/08/05/mixto-quente/

https://www.facebook.com/SPTV/posts/2638066702944100/
https://www.naborda.com.br/2020/06/01/casa-da-lapa-pandemia/
https://www.hypeness.com.br/2015/03/selecao-hypeness-25-centros-culturais-alternativos-em-sao-paulo/
https://www.sisemsp.org.br/redederedes/artigos/nucleo3/a7.html
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/museu-de-arte-de-rua-capital-ganhara-novas-obras-de-arte-urbana
http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/espaco/1365/
https://www.archdaily.com.br/br/764005/casa-rodante-nil-cidadania-nas-ruas-da-luz?ad_medium=gallery
https://www.itaucultural.org.br/fernando-sato-coletivo-casadalapa-enquadro-rumos-cinema-e-video-2009-2011
https://18razoes.wordpress.com/tag/casadalapa/
http://coletivonegro.com.br/blog/dia18-coletivo-negro-e-casadalapa-realizam-1a-conversa-afiada-com-salloma-salomao-jovino-da-silva/
https://cargocollective.com/juliodojcsar/Enquadro-5x5-casadalapa
https://www.flickr.com/photos/satocasadalapa/
http://dudutsuda.com/medoeconfianca/?p=66
https://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/09/1683305-polo-cultural-lapa-paulistana-atrai-punks-artistas-e-casa-de-shows.shtml
http://buzum.com.br/intolerancia/
https://spladob.wordpress.com/2011/04/04/casadalapa-e-a-balada-em-sp-resiste/
http://www.usp.br/tusp/?p=461
https://www.sympla.com.br/farinha-com-acucar-ou-sobre-a-sustanca-de-meninos-e-homens__251214
https://tvuol.uol.com.br/video/metropolis--casa-da-lapa-mostra-seu-projeto-enquadro-04021A3570D8A16326
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/promocao_do_direito_a_cidade/programas_e_projetos/index.php?p=218626
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2016/06/casa-rodante-da-luz-promove-festa-junina-para-pessoas-em-situacao-de-rua-7342/
https://mam.org.br/evento/14a-semana-nacional-dos-museus-conversa-com-alexis-milonopoulos-e-casa-rodante-politicas-publicas-e-prati
cas-culturais-na-cracolandia/



Links de Matérias:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/noticias/?p=198163
http://www.elguialatino.com.br/site/2015/06/1a-edicao-do-projeto-kantupac-na-praca-kantuta/
http://www.usp.br/agen/?p=214966
https://portal.aprendiz.uol.com.br/2015/07/28/ocupacao-do-espaco-publico-e-ativismo-urbano-sao-temas-de-debates-em-sao-paulo/
https://issuu.com/sescsp/docs/issuu_separata_junho_2017/117
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/11/1705535-o-ativismo-urbano-e-o-valor-de-uso-do-espaco-publico.shtml
http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles%2Farticle_2.php&obj=255&vol=10
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2020/02/28/filme-brasileiro-e-premiado-na-berlinale.htm
https://oglobo.globo.com/cultura/brasil-ganha-primeiro-premio-no-festival-de-berlim-24278413
https://www.msn.com/pt-br/cinema/noticias/filme-brasileiro-%C3%A9-premiado-na-berlinale/ar-BB10xpNT?li=AAvYLb1&srcref=rss
http://uiadiario.com.br/sp/evento/mixtoquente/
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27159/tde-02082019-112917/publico/CaueAugustoMaiaBaptista.pdf
http://43.mostra.org/br/filme/9989-DIZ-A-ELA-QUE-ME-VIU-CHORAR
https://guia.folha.uol.com.br/cinema/documentario/diz-a-ela-que-me-viu-chorar-cinusp-paulo-emilio-butanta-2478285068.shtml
https://oglobo.globo.com/rioshow/diz-ela-que-me-viu-chorar-critica-24078792
https://tvbrasil.ebc.com.br/doctv/episodio/zumbi-somos-nos
https://issuu.com/invisiveisproducoes/docs/zumbi_somos_nos_livro_v2_1
https://catracalivre.com.br/cidadania/zumbi-somos-nos-a-identidade-em-questao/
https://tvbrasil.ebc.com.br/interprogramas/2018/04/enquadro-5x5
https://catracalivre.com.br/cidadania/a-casa-das-artes/
https://manjericaofilmes.com.br/project/enquadro-5x5/
https://vozesdobairro.wordpress.com/tag/lapa/
https://revistatrip.uol.com.br/trip/a-obra-e-a-marca
https://jornalistaslivres.org/os-18-mortos-na-manifestacao-da-esquerda/
https://www.correiodoestado.com.br/noticias/museu-recebe-mostra-de-cinema-e-video/111593/
http://impulsohq.com/quadrinhos/resenhas/resenha-hqb/resenha-hqb-enquadro/
http://www.naborda.com.br/2017/08/08/vidas-em-obras/
https://www.belasartes.br/site/acontece/noticias?n=2031
https://www.funarte.gov.br/funarte/encontro-%E2%80%98arte-cul-
tura-saude-e-territorio%E2%80%99-reune-coletivos-agentes-e-instituicoes-das-regioes-de-santa-cecilia-luz-e-bom-retiro-sao-paulo/
https://revistamarieclaire.globo.com/Comportamento/noti-
cia/2013/12/por-dentro-dos-coletivos-como-funcionam-os-grupos-que-reunem-pessoas-por-motivos-artisticos-politicos-e-profissionais.html




