
sé galeria segaleria.com.br 
info@segaleria.com.br 

 segaleria

al. lorena, 1257 
vila modernista - casa 2 
são paulo - sp  
cep 01424-001

TADÁSKÍA
noite dia 

 
curadoria
Clarissa Diniz





Born in 1993 in Rio de Janeiro. Lives and works in Rio de 
Janeiro and São Paulo. 

Formerly known as max wíllà morais, she is an artist, trans, 
and a writer. Her universe of imagination is backed by visible 
and invisible things. Whether in drawings, photographs, ins-
tallations, textile works, or apparitions, Tadáskía establishes a 
relationship with the matter that can arise!from the encounter, 
creating Afro-diasporic imaginations and syncretic spiri-
tuality around her. In her drawings of volatile and sensitive 
qualities, often made with simple materials, such as nail polish 
and colored pencils, live groupings that are sometimes com-
plementary, sometimes dissident. On the surfaces that are cut 
and torn, the artist suggests other notions of time and space in 
the face of binarisms, also presenting questions in the fields of 
form, line, and color.

Tadáskía has earned a degree in visual arts from the State 
University of Rio de Janeiro (UERJ, 2016) and is pursuing a 
master’s degree in education from the Federal University of 
Rio de Janeiro (UFRJ, 2019-2021). She is also a fellow at the 
School of Visual Arts Parque Lage (EAV Parque Lage, 2014 
and 2019). She took part in exhibitions including Casa Carioca 
(Museu de Arte do Rio de Janeiro, 2020-21), curated by Joice 
Berth and Marcelo Campos; Esqueleto (Paço Imperial, Rio 
de Janeiro, 2019-2020), curated by Analu Cunha, Marcelo 
Campos and Maurício Castro; and Estopim e segredo (EAV 
Parque Lage, Rio de Janeiro, 2019-2020), curated by Gleyce 
Kelly Heitor, Ulisses Carrilho, and Clarissa Diniz. She held a 
duo exhibition with Leonilson at the Auroras art space (São 
Paulo, 2020). More recently, Tadáskía took part in the exhibi-
tion Hábito/Habitante (EAV Parque Lage, 2021),  
curated by Ulisses Carrilho; and the collective exhibition Uma 
história natural das ruínas (Pivô, São Paulo, 2021), curated by 
Catalina Lozano.

Nascida em 1993 no Rio de Janeiro. Vive e trabalha no Rio 
de Janeiro e em São Paulo.

Antes conhecida como max wíllà morais, é artista, trans 
e escritora. Seu universo de imaginação tem lastro nas coisas 
visíveis e invisíveis. Seja em desenhos, fotografias, instalações, 
trabalhos têxteis ou aparições, Tadáskía se relaciona com a 
matéria disponível a partir do encontro, criando ao seu entorno 
imaginações afrodiaspóricas e uma espiritualidade sincréti-
ca. Em seus desenhos de qualidades voláteis e sensíveis, feitos 
muitas vezes com materiais simples, como esmaltes de unha 
e lápis de cor, habitam agrupamentos ora complementares 
ora dissidentes. Nos suportes repartidos e rasgados, a artista 
sugere outras noções de tempo e espaço diante dos binarismos, 
igualmente apresentando questões aos campos da forma, da 
linha e da cor.

Tadáskía é graduada em artes visuais pela Universida-
de Estadual do Rio de Janeiro (Uerj, 2016), mestranda em 
educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, 
2019-2021) e bolsista na Escola de Artes Visuais do Parque 
Lage (2014 e 2019). Participou das exposições Casa Carioca 
(Museu de Arte do Rio de Janeiro, 2020-21), com curadoria 
de Joice Berth e Marcelo Campos; Esqueleto (Paço Imperial, 
Rio de Janeiro, 2019-2020), com curadoria de Analu Cunha, 
Marcelo Campos e Maurício Castro; e Estopim e segredo (EAV 
Parque Lage, Rio de Janeiro, 2019-2020), com curadoria de 
Gleyce Kelly Heitor, Ulisses Carrilho e Clarissa Diniz. Realizou 
a exposição em dupla com Leonilson no espaço de arte Auroras 
(São Paulo, 2020). Mais recentemente, Tadáskía integrou a 
exposição Hábito/habitante (EAV Parque Lage, 2021), com 
curadoria de Ulisses Carrilho, e a exposição coletiva Uma histó-
ria natural das ruínas (Pivô, São Paulo, 2021), com curadoria de 
Catalina Lozano.
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Tadáskía

à tarde, 2022
MW344

tinta a óleo, carvão e azeite

Dimensões variáveis

Única

. 

Laura Nakel





Tadáskía

arranjo ( da família Esteiras), 
2022
MW361

palha e arame

Dimensões variáveis

Única

. 

Laura Nakel









Tadáskía

Olha o passarinho! com minha 
tia  Gracilene Guarani, minha 
mãe Elenice Guarani, meu pai 
Aguinaldo Morais, meus primos 
Breno Moraes e Lucas Moraes e
minhas amigas Aline Besouro e 
Lorran Dias, 2020
MW352

Fotografia 35mm

Dimensões variáveis

Ed. 3

. 

Laura Nakel



Tadáskía

la luna creciente II, 2022
MW348

spray, carvão e pastel oleoso 

sobre tecido

208 x 150 cm

Única

. 

Laura Nakel







Tadáskía

sem título, 2021
MW313

pastel oleoso, carvão e spray 

sobre papel

100 x 72 cm

Única

. 

Laura Nakel



Tadáskía

sem título, 2021
MW312

carvão, spray e esmalte de unha

sobre papel

100 x 72 cm

Única

. 

Laura Nakel



Tadáskía

sem título, 2021
MW311

carvão, pastel oleoso e esmalte 

de unha sobre papel

100 x 72 cm

Única

. 

Laura Nakel



Tadáskía

sem título, 2021
MW310

carvão e pastel oleoso sobre 

papel

100 x 72 cm

Única

. 

Laura Nakel



Tadáskía

a brincadeira, 2021
MW309

pastel oleoso e lápis de cor 

sobre papel

100 x 72 cm

Única

. 

Laura Nakel



Tadáskía

sem título, 2021
MW308

carvão, pastel oleoso e esmalte 

de unha sobre papel

Única

. 

Laura Nakel



Tadáskía

ayé com minha mãe Elenice 

Guarani, 2020

MW351

vídeo

4m

. 



Tadáskía

linha dourada (da família Curva),

2012-2022

MW340

cascas de ovo e linha sobre 

prato e banco

50 x 30 x 30 cm

. 





Tadáskía

día caluroso con llúvia I, 2022

MW346

spray, carvão e pastel oleoso 

sobre tecido

214 x 140 cm

. 





Tadáskía

ovni II, 2022

MW347

spray, carvão e pastel oleoso 

sobre tecido

210 x 140 cm

. 





Tadáskía

Vestindo estrelas com minha 

mãe Elenice Guarani, com 

minha vó Maria da Graça e 

minha tia Gracilene Guarani, 

2019

MW349

(tríptico) fotografia 35mm

Dimensões variáveis

. 



Tadáskía

to show to hide Trepadeiras, 

Zumbidas e Gruda-gruda em 

casa, 2020

MW383

fotografia 35mm

60 x 90 cm

. 



Tadáskía

to show to hide Zumbidas com 

minha vó Maria da Graça e 

minha mãe Elenice Guarani, 

2020

MW384

fotografia 35mm

60 x 90 cm

. 



Tadáskía

to show to hide Zumbidas e 

rastejantes com minha vó Maria 

da Graça, minha mãe Elenice 

Guarani e minha irmã Hellen 

Morais, 2020

MW382

fotografia 35mm

60 x 90 cm

. 
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Tadáskía

ovni I, 2022

MW353

spray, carvão e pastel oleoso 

sobre tecido

210 x 140 cm

. 





Tadáskía

día caluroso con llúvia II, 2022

MW359

spray, carvão e pastel oleoso 

sobre tecido

205 x 140 cm

. 





Tadáskía

la luna creciente I, 2022

MW360

spray, carvão e pastel oleoso 

sobre tecido

196 x 150 cm

. 





Tadáskía

quick journey night I, 2022

MW354

spray, carvão e pastel oleoso 

sobre tecido

209 x 142 cm

. 





Tadáskía

quick journey night II, 2022

MW345

spray, carvão e pastel oleoso 

sobre tecido

210 x 140 cm

. 





Tadáskía

morning ray I, 2022

MW358

spray, carvão e pastel oleoso 

sobre tecido

216 x 143 cm

. 





Tadáskía

morning ray II, 2022

MW357

spray, carvão e pastel oleoso 

sobre tecido

204 x 114 cm

. 





Tadáskía

escura iluminada II, 2022

MW356

spray, carvão e pastel oleoso 

sobre tecido

213 x 142 cm

. 





Tadáskía

escura iluminada I, 2022

MW355

spray, carvão e pastel oleoso 

sobre tecido

218 x 146 cm

. 
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IN
IZ JANELAS E ESTRELAS

Não o vi, pra mim ele não apareceu. Ainda assim, às vezes me 
pego pensando se ¿teria me permitido ver? caso tivesse pas-
sado pelas minhas mãos, inscrito nos versos de tantas folhas 
brancas, o texto-gesto-manifesto O educativo está presente1, 
duramente vomitado e lindamente escrito por Tadáskía em 
2016, quando era educadora do Museu de Arte do Rio, onde eu 
também trabalhava.

Ela costumava inseri-lo por entre as folhas que ficavam ao 
lado das máquinas copiadoras do Museu: uma pilha de papeis 
que, por algum motivo considerados fracassados em suas 
qualidades, ali estavam para servir como rascunhos. Por entre 
eles se revelava – na mesma medida em que se escondia – o tal 
manifesto.

Infelizmente, não o vi, não o li, não cruzei com ele. Restou 
como uma aparição que, para mim, permaneceu desaparecida. 

Hoje sei que, na obra de Tadáskía, nem tudo se mostra e se 
esconde a toda hora, a todo mundo.

*
E se eu o tivesse lido? O que poderia ter feito acerca da distri-
buição das janelas?

*
Ela trabalhava 44h horas por semana, quase todas vividas no 
espaço fechado da galeria, sem acesso à luz natural, à rua, à 
imagem do fora. Sem janelas.

Eu trabalhava as mesmas horas, mas recebia mais. Além 
do que informava o contracheque, recebia o direito às janelas. 
Entrava e saía da galeria, do escritório, do acervo, da reunião. 
Minha mesa estava na sala frondosamente janelada da Escola 
do Olhar, prédio destinado à equipe de educação que, ironica-
mente, em sua maioria estava trabalhando na galeria: o espaço 
eminentemente fechado que supostamente deveria ser o terri-
tório de atividade da curadoria.  

1.  Disponível em https://jandirjr.wordpress.com/2018/10/22/de-autoria-de-
-max-willa-morais-estas-paginas-tem/. 

WINDOWS AND STARS
I never saw it, it never appeared to me. Still, sometimes I find 
myself wondering if ¿I would have allowed myself to see it? if 
it had passed through my hands, inscribed in the backs of so 
many white sheets, the text-gesture-manifest O educativo está 
presente1, harshly vomited and beautifully written by Tadáskía 
in 2016, when she was an educator at Museu de Arte do Rio, 
where I also worked.

She used to insert it among the sheets that stood next to 
the copying machines at the Museum: a pile of papers that, for 
some reason considered failures for their qualities, were there 
to serve as scratch paper. Among them the manifesto revealed 
itself, to the same extent that it hid itself.

Unfortunately, I never saw it, I never read it, I never came 
across it. It persisted as an apparition that, for me, remained 
missing.

Today I know that, in Tadáskía’s work, not everything re-
veals or hides itself at any time, to anyone.

*
What if I had read it? What could I have done about the 

distribution of windows?
*
She worked 44 hours a week, almost all of them lived in the 

closed space of the gallery, without access to natural light, to 
the street, to the image of the outside world. No windows.

I worked the same hours but was paid more. In addition 
to what the paycheck stated, I received the right to windows. 
I went in and out of the gallery, the o!ce, the collection, the 
meeting. My desk was in the abundantly windowed room of 
the Escola do Olhar, a building occupied by the education team 
whose members, ironically, were in their majority working at 
the gallery: the eminently closed space that was supposed to be 
the territory of the curatorship’s activity. 
 

1.  Available at https://jandirjr.wordpress.com/2018/10/22/de-autoria-de-
max-willa-morais-estas- paginas-tem/.



Se eu tivesse lido O educativo está presente, já há anos teria 
notado que Tadáskía procurava por janelas. Que ansiava fazer 
cumprir o direito a tê-las.

*
Poucos dias atrás, enquanto conversávamos sobre noite dia – a 
primeira individual de sua trajetória, realizada na Sé, galeria 
que tem fortalecido sua caminhada –, ela me disse: “eu vi o 
Atlântico da janela do avião”. Estamos em 2022.

*
Em 2018, Tadáskía fez um trabalho que apareceu e desapare-
ceu no tempo-espaço. Uniu janelas da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, onde então estudava. 

Eram duas janelas iguais, mas em estados diferentes – uma 
com vidro, outra sem –, encontradas e depois devolvidas ao de-
pósito de móveis da instituição, que foram momentaneamente 
conectadas por dobradiças através da ação de Tadáskía e Jorge 
Pereira, funcionário da serralheria da Uerj. 

A obra foi produzida para uma de suas primeiras participa-
ções em exposições de arte. Foi isso que ela apresentou: janelas. 
A artista as fez aparecer e depois desaparecer por entre o cubo 
branco da galeria da universidade.

*
Quando Tadáskía trabalhava sem janelas, não via a luz do dia 
se transformar. Sentia e contava o tempo a correr pesado no 
relógio enquanto seu corpo pouco se movia, restrito ao espaço 
expositivo o qual passava a inevitavelmente compor. Naqueles 
anos, como educadora do Museu de Arte do Rio, lidava com 
uma forçada fratura entre tempo e luz. 

Quando batia o ponto e saía do trabalho, o dia já havia 
virado noite: 18h. A passagem do tempo coincidia com a saída 
de seu corpo do ambiente do cubo branco – onde durava 
para sempre um pálido e gélido dia – para o calor da noite a 
céu aberto, sob o qual avistava as estrelas que a iluminavam 
quando cruzava as envidraçadas trincheiras do Museu.

*
Em 2019, Tadáskía posa ao lado de outras mulheres de sua 
família vestindo estrelas. A mesma veste vermelha bordada 
com miçangas estrelares recobria seu corpo, o de sua avó Maria 

       If I had read O educativo está presente, I would have noticed 
years ago that Tadáskía was looking for windows. That she 
yearned to see the right to them enforced.

*
A few days ago, while we were talking about noite dia – the 

first solo exhibition of her career, held at Sé, a gallery that has 
been supporting her journey –, she told me: “I saw the Atlantic 
from the plane window”. We are in 2022.

*
In 2018, Tadáskía created a work that appeared and disap-

peared in space-time. She joined windows at Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, where she studied at the time.

They were two identical windows, but in di"erent states 
– one with glass panes, the other without –, found and later 
returned to the institution’s furniture warehouse, which 
were momentarily connected by hinges through the action of 
Tadáskía and Jorge Pereira, an employee at the university’s 
metalworking workshop.

The work was produced for one of her first participations in 
art exhibitions. That’s what she presented: windows. The artist 
made them appear and then disappear through the white cube 
of the university gallery.

*
When Tadáskía worked without windows, she did not see 

the light of day change. She felt and counted the time, heavily 
crawling on the clock while her body barely moved, restricted 
to the exhibition space which she inevitably became a part of. 
In those years, as an educator at Museu de Arte do Rio, she was 
dealing with a forced fracture between time and light.

By the time she clocked out and left work, the day had 
already turned into night: 6pm. The passage of time coincided 
with the exit of her body from the white cube environment – 
where a pale and icy day lasted forever – to the heat of the night 
under the open sky, in which she could see the stars that illu-
minated her as she crossed the glassy trenches of the Museum.

*
In 2019, Tadáskía poses alongside other women in her 

family, all wearing stars. The same red robe embroidered with 
star beads covered her body, that of her grandmother Maria 



da Graça, o de sua mãe Elenice Guarani e o de sua tia, Gracilene 
Guarani.

Ao fazê-lo, reunia para sempre suas corpas ao céu. Realiza-
va o desejo que Carolina Maria de Jesus registrou em seu diário 
no dia 15 de maio de 1958: “...A noite está tepida. O céu já está 
salpicado de estrelas. Eu que sou exótica gostaria de recortar 
um pedaço do céu para fazer um vestido.”#

*
Semanas atrás, ao viajar para a Espanha – sua primeira vez 
fora do Brasil – por ocasião de uma residência artística intuída 
e cuidadosamente programada por Maria Montero, Tadáskía 
viajou numa aeronave cujas janelas foram fechadas pela tripu-
lação.

Foi somente em seu retorno que ela pôde, da janela do avião, 
sobre o Atlântico e sob o céu, ver o dia virar noite e as estrelas 
salpicarem a paisagem à sua frente. Desta vez, ela também 
estava no alto, em meio a elas.

**

DESENHO E MUNDO
noite dia se estabelece na força de tal passagem do tempo, da 
luz, do Atlântico. Atmosfericamente vivenciada pela artista por 
ocasião de sua residência na Homesession (2022), em Barcelo-
na, essa transição que foi viagem e giro no globo tem, todavia, 
sido topológica e graficamente evocada por Tadáskía desde 
seus 18 anos. 

Vem mais ou menos daí seu hábito de bordar ovos com 
linhas de costura, criando uma trama que profetiza as muitas 
rotas que ela irá percorrer mundo afora.

*
Teriam surgido dos ovos cerzidos as libertárias curvas que 

tanto marcam o desenho da artista? 
*
Diante do mistério, ouso imaginar que os ovos podem por-

ventura tê-la seduzido a encurvar suas linhas porque parece 
evidente que Tadáskía se entrega às materialidades que convo-

da Graça, her mother Elenice Guarani and her aunt, Gracilene 
Guarani.

In so doing, she forever united their bodies with the sky. She 
fulfilled the wish that Carolina Maria de Jesus recorded in her 
diary on May 15, 1958: “... The night is warm. The sky is already 
sprinkled with stars. I, exotic that I am, would like to cut out a 
piece of the sky to make a dress.”

*
A few weeks ago, while traveling to Spain – her first trip out-

side Brazil – on the occasion of an artistic residency conceived 
and carefully planned by Maria Montero, Tadáskía traveled in 
an aircraft with windows that had been shut by the crew.

It was only on her return that she could, from the plane 
window, over the Atlantic and under the sky, see the day turn 
to night and the stars dot the landscape before her. This time, 
she was also high up, in the midst of them.

**

DRAWING AND THE WORLD
noite dia is established in the force of such passage of time, of 
light, of the Atlantic. Atmospherically experienced by the artist 
on the occasion of her residency at Homesession (2022), in 
Barcelona, this transition that was a trip and a turn around the 
globe has, however, been topologically and graphically evoked 
by Tadáskía since she was 18 years old.

This is more or less where her habit of embroidering eggs 
with sewing thread comes from, creating a plot that prophesies 
the many routes she will follow around the world.

*
Would the libertarian curves that so mark the artist’s draw-

ing have emerged from the embroidered eggs?
*
Faced with the mystery, I dare to imagine that the eggs may 

have seduced her to bend her lines because it seems evident 
that Tadáskía surrenders to the materialities she summons for 



ca para sua criação – forças que, em retribuição, a conduzem a 
outras formações, composições, arranjos.

A formatividade de sua obra está, por isso, generosamente 
habitada e coadunada a lápis de cor, esmaltes, delineadores, 
blushes, pós faciais, esteiras, dentaduras, tijolos, perucas, 
gravetos, cordas, ouro em pó, tintura, sprays, lápis sanguí-
neos, azeites, frutas, tecidos, arames, espumas, tintas, joias, 
miçangas, lonas, portas, copos, papeis, linhas de costura, grãos 
de café, carvão, roupas, garfos, línguas, chifres, penas, garrafas, 
sacos plásticos, carnes, paredes, faixas, insetos, rasgos, janelas, 
poeiras, fotografias, corpos, corpas.

Presenças que não se tornam somente os materiais ou as 
técnicas empregadas em seus gestos, mas que são, fundamen-
talmente, o que lhes dá forma. É o que revela Hálito (2019), 
escultura-fotografia forjada no sopro úmido da sua família, 
que não apenas performa em sentido cênico, senão literal. Per-
-forma: dá forma através de. 

*
A central performatividade da obra de Tadáskía se dá, por 

isso, no desenho: o complexo ético-estético que dá corpo à con-
tínua formatividade de sua existência criadora. 

Território não planejado ou previsível para a artista, o dese-
nho tem sido seu laboratório formal. Quanto mais atravessado 
por outras presenças – com seus singulares movimentos, qua-
lidades, simbolismos, memórias –, mais experimental se torna 
seu desenhar. 

Na Espanha, passou a utilizar azeite como solvente da tinta 
a óleo que espraiou pelas paredes da Homesession, pintando 
um enorme desenho. 

*
Tadáskía desenha, portanto, com o que está ao seu redor. 
Em que pese que essa vocação possa ter historicamente 

surgido da impossibilidade de acessar materiais ou técnicas 
situados à distância de seu corpo e território, é primordial 
notar que a artista transformou tal contingência social em 
projeto estético-político: desenhar de forma contextualmente 
implicada é uma posição que nos lança na inseparabilidade 

her creation – forces that, in turn, lead her to other formations, 
compositions, arrangements.

The formativity of her work is, therefore, generously inhab-
ited and combined with colored pencils, nail polish, eyeliners, 
blushes, face powders, mats, dentures, bricks, wigs, sticks, 
ropes, powdered gold, tincture, sprays, sanguine crayons, oils, 
fruits, fabrics, wires, foams, paints, jewelry, beads, canvas, 
doors, cups, papers, sewing threads, co"ee beans, charcoal, 
clothes, forks, tongues, horns, feathers, bottles, plastic bags, 
meats, walls, strips, insects, tears, windows, dust, photographs, 
bodies.

Presences that not only become the materials or techniques 
used in her gestures, but also are, fundamentally, what gives 
them shape. This is what Hálito (2019) reveals, a photograph-
sculpture forged in the humid breath of her family, which not 
only performs in a scenic sense, but literally. Per-form: gives 
shape, through.

*
The central performativity of Tadáskía’s work takes place, 

therefore, in drawing: the ethical-aesthetic complex that em-
bodies the continuous formativeness of her creative existence.

An unplanned and unpredictable territory for the artist, 
drawing has been her formal laboratory. The more it is crossed 
by other presences – with their singular movements, qualities, 
symbolisms, memories –, the more experimental it becomes.

In Spain, she took to using olive oil as a solvent for the oil 
paint she spread on the walls of the Homesession, painting a 
huge drawing.

*
Tadáskía draws, therefore, with what is around her.
Despite the fact that this vocation may have historically 

emerged from the impossibility of accessing materials or 
techniques kept at a distance from her body and territory, it 
is essential to note that the artist has transformed this social 
contingency into a political-aesthetic project: drawing in a 
contextually implicated way is a position that launches us into 



entre corpo e obra, artista e matéria, racialidade e arte, gesto e 
gênero, dentre outros aspectos.

Ao fazê-lo, seu desenho politiza-se à revelia de certo pro-
tocolo contemporâneo que parece demandar, especialmente 
de artistas negres, que circunscrevam sua posicionalidade em 
termos de uma figuração identitária muitas vezes dependente 
do autorretrato.

Por seu turno, Tadáskia tantas vezes tem escondido o rosto 
e o olhar.

**

APARIÇÕES E DESAPARESCÊNCIAS
Se o desenho é performatividade na obra de Tadáskía, o que 
poderia aparentar ser uma performance quase sempre se con-
verte num jogo de aparição e desaparição. É o que nos advertem 
as fotografias to show to hide (2020), conjunto em contínua cria-
ção da qual fazem parte imagens das mulheres de sua família 
com os rostos encobertos por alguns dos arranjos da artista – 
trepadeiras, rastejantes, rabos.

*
Como percebe quem entra na exposição noite dia, a hiper-

bolicamente colorida pintura que ocupa as paredes da Sé é 
escancaradamente performativa. Ao acompanhar suas man-
chas, podemos sentir o movimento do corpo da artista, o tempo 
estendido em cada gesto, o atrito da parede que – roçando no 
pincel e no carvão – imanta o traço, a tinta e o espaço. 

Contudo, ainda que exale performatividade, a pintura não 
expõe aquela que a performou, tampouco se faz em performan-
ce. Para Tadáskía, a deliciosa e hedonisticamente afrontosa 
formatividade de sua pintura parece corresponder a uma estra-
tégica e fugitiva capacidade de desaparescência de si mesma.  

*
Tadáskía não é uma artista das identidades. Ela é, antes, 

uma feiticeira das aparências. Revela-se interessada no modo 
como as coisas, as gentes ou as formas transmutam aquilo que 
parecem ser. 

the inseparability between body and work, artist and matter, 
raciality and art, gesture and gender, among other aspects.

In doing so, her drawing becomes politicized in spite of 
a certain contemporary protocol that seems to demand, 
especially from black artists, that they circumscribe their po-
sitionality in terms of a manifestation of identity that is often 
dependent on the self-portrait.

For her part, Tadáskía has so often hidden her face and eyes.

**

APPARITIONS AND DISAPPEARANCES
If drawing is performativity in Tadáskía’s work, what could 
appear to be a performance almost always becomes a game of 
apparitions and disappearances. This is what the photographs 
of to show to hide (2020) warn us about, a set in continuous 
creation which includes images of the women in her family 
with their faces covered by some of the artist’s arrangements – 
trepadeiras, rastejantes, rabos.

*
As perceived by anyone who enters the dia e noite exhibi-

tion, the hyperbolically colorful painting that occupies the 
walls of Sé is blatantly performative. By following her marks, 
we can feel the movement of the artist’s body, the time ex-
tended in each gesture, the friction of the wall that – rubbing 
against the brush and charcoal – magnetizes trace, paint and 
space.

However, although it exudes performativity, the painting 
does not expose the one who performed it, nor does it manifest 
into performance. For Tadáskía, the delightful and hedon-
istically a"ronting formativeness of her painting seems to 
correspond to a strategic and fugitive capacity for self-disap-
pearance.

*
Tadáskía is not an artist of identities. She is, rather, a sor-

ceress of apparitions. She reveals her interest in the way things, 
people or forms transmute what they seem to be.

Her work is crossed by golden colors that pass for gold, por 



Seu trabalho está atravessado por cores douradas que se 
passam por ouro, por bicha que é bicho bicha também, por 
língua que é de boi de vaca, por esteiras que são desenho 
adorno, por roupas hoje secas amanhã molhadas, dentre outras 
situações e arranjos na iminência de sua própria metamorfose 
ou conversão.

Nesse processo, tem brincado com ambientes, corpo-
reidades e durações. Para a dilatação e transformação das 
aparências, Tadáskía age no espaço-tempo, fazendo existências 
aparecerem e logo desaparecerem, suavemente forçando-nos 
a transfigurar a forma como as identificamos. A artista assim 
incita-nos a um processo de contínua reidentificação que não 
quer alcançar uma imagem específica, senão potencialmente 
transicionar a imaginação ao infinito.

Compromisso com uma criação radical que passa neces-
sariamente por seu próprio corpo e imagem, aparecendo e 
desaparecendo por entre trabalhos que, como this that meus 
seios e this that meu rosto (2021), dão a ver sua experiência de 
transição de gênero num mundo igualmente transitório.

*
Habitar a passagem e a transformação tem sido, em sua 

obra, também um modo de produzir visibilidades e, no mesmo 
golpe, escapar de suas armadilhas. 

Nesse sentido é emblemática a fotografia Olha o passari-
nho!, sequência da aparição Suco preto e carne dourada (2019), 
quando a artista surgiu nas cavalariças da Escola de Artes 
Visuais do Parque Lage com sua mãe, pai, primos e amiga para, 
no espaço expositivo, comer aquilo que a intitulava. Após a 
ceia, posando na porta do lugar, a cada vez que o grupo ouvia a 
ordem “Olha o passarinho!” das pessoas que os assistiam e os 
almejavam fotografar, reviravam os olhos como forma silencio-
sa e efetiva de escapar à captura. 

Desaparecidos da foto, os olhares revolvidos levavam con-
sigo a possibilidade da apreensão identitária daquelas pessoas 
cujas írises em fuga resguardavam seus segredos e singulari-
dades. Hoje fixadas num papel impresso, aquelas existências de 
olhos revirados fazem valer o direito de, por fim, não coincidi-
rem com uma imagem qualquer de si mesmas.

bicho que é bicho bicha também, by tongues of bulls and cows, 
by mats that are drawings and adornments, by clothes that are 
dry today and wet tomorrow, among other situations and ar-
rangements in the imminence of their own metamorphosis or 
conversion.

In this process, she has been playing with environments, 
corporeities and durations. For the expansion and transfor-
mation of appearances, Tadáskía acts in space-time, making 
existences appear and then disappear, gently forcing us to 
transfigure the way we identify them. The artist thus leads 
us to a process of continuous re-identification that does not 
intend to reach a specific image, but potentially transition the 
imagination to infinity.

Commitment to a radical creation that necessarily passes 
through her own body and image, appearing and disappear-
ing among works that, like this that meus seios and this that 
meu rosto (2021), reveal her gender transition experience in an 
equally transitory world.

*
Inhabiting the passage and transformation has also been, in 

her work, a way of producing visibilities and, at the same time, 
escaping from their traps.

In this sense, the photograph Olha o Passarinho! - a sequel 
to the apparition Suco preto e carne dourada (2019), when the 
artist appeared in the stables of the Escola de Artes Visuais 
do Parque Lage with her mother, father, cousins   and friend in 
order to, in the exhibition space, eat that which entitled it – is 
emblematic. After the meal, posing at the door of the place, 
each time the group heard the call “Olha o passarinho!” from 
the people who watched them and wished to photograph them, 
they rolled their eyes as a silent and e"ective way of escaping 
capture.

Disappeared from the photo, the upturned gazes carried 
with them the possibility of apprehending the identity of those 
people whose fleeing irises guarded their secrets and singulari-
ties. Today, fixed on printed paper, those rolled-eyed existences 
finally assert the right to refuse to coincide with just any image 
of themselves.



**

NOMES, LÍNGUAS E PONTUAÇÕES
Olha o passarinho! também acontecia por meio da ambivalência 
das palavras, dos significados, da linguagem. Se, de um lado, tal 
expressão representa o momento do click da câmera, instante 
da captura fotográfica, o gesto de revirar os olhos nos convida a 
imaginar que as pupilas que se deslocam no momento do flash 
devem estar em busca de ver outros – quiçá interiores – passa-
rinhos.

*
Como se depreende, a investigação da linguagem como 

território de ambivalência e transformação tem perpassado 
toda a obra de Tadáskía, cujo próprio nome foi recentemente 
modificado. 

*
Não é raro ver a artista repetir sonora e quase material-

mente as palavras, como se as apalpasse no ar com a boca. Seu 
encantamento pelo sabor da língua e pela dimensão escultórica 
dos fonemas a tem atraído para outros territórios idiomáti-
cos. Variações do inglês, do português e, agora, do espanhol, 
demonstram que Tadáskía não só sabe que os sentidos mudam 
conforme as línguas (sejam de boi, a preta ou a materna), como 
também as palavras e as intenções de simbolização se trans-
formam quando implicadas noutros arranjos formais, noutros 
corpos, noutras perspectivas, territórios, espaços, tempos.

Como nos indica o uso que a artista faz da “/” ou a progra-
mática ausência de vírgulas nas conformações dos títulos e 
expressões de sua obra, também a linguagem é território do seu 
desenhar. Assim, Tadáskía experimenta formalmente a língua, 
redesenhando as variações, os interditos, as pausas e os cortes 
diferenciadores – e por vezes hierarquizantes – da pontuação 
e da tradução de modo a fabular um linguajar de desimpedidas 
transfigurações.

**

NAMES, LANGUAGES AND PUNCTUATIONS 
Olha o passarinho! also took place by means of the ambiva-
lence of words, meanings, language. If, on the one hand, such 
expression – which in Portuguese means ‘look at the bird!’- 
represents the moment when the camera snaps, the instant of 
photographic capture, the gesture of rolling the eyes invites 
us to imagine that the pupils that move away at the moment 
of the camera flash must be in search of seeing other birds – 
perhaps within.

*
As can be seen, the investigation of language as a territory 

of ambivalence and transformation has permeated the entire 
work of Tadáskía, whose very name has recently been changed.

*
It is not uncommon to see the artist repeating the words 

soundly and almost materially, as if she were feeling them in 
the air with her mouth. Her enchantment with the taste of 
language and the sculptural dimension of phonemes has at-
tracted her to other idiomatic territories. Variations of English, 
Portuguese and, now, Spanish, demonstrate that Tadáskía not 
only knows that the meanings change according to the tongues   
(whether the cow’s, the black or the mother tongue), but also 
the words and the intentions of symbolization are transformed 
when involved in other formal arrangements, in other bodies, 
in other perspectives, territories, spaces, times.

As the artist’s use of the “/” or the programmatic absence 
of commas in the conformations of the titles and expressions 
of her work indicates, language is also the territory of her 
drawing. Thus, Tadáskía formally experiments with language, 
redesigning the variations, the interdicts, the pauses and 
the di"erentiating – and sometimes hierarchizing – cuts of 
punctuation and translation in order to fable a language of 
unimpeded transfigurations.



**

NOITE DIA
Esta exposição é, assim, um enunciado sobre a passagem, a 
transição, a transformação. Como evidencia seu título, noite 
dia parte da contínua transmutação da luz e do tempo para nos 
tornar efêmeras cúmplices de mudanças que, sendo também 
sociais e ontológicas, são performadas desde a coluna vertebral 
da obra de Tadáskía: o desenho.

Desenhando, a artista experimenta as formas e o próprio 
tempo em transcurso, processo cuja formatividade ela faz 
questão de indicar ao organizar seus desenhos em grupos e 
famílias numeradas, provocando-nos a perceber seus fluxos, 
implicações, afecções.

Cada linha ou mancha da obra de Tadáskía é, assim, po-
tencialmente a próxima, a outra. Imantadas, convocam-se 
mutuamente em suas contaminações e variações. Na vultuosa 
abundância de seu desenhar, a artista cultiva uma poética das 
transformações que nos induz a pensar nas políticas que desi-
gualmente impedem que tenhamos, todes, o direito à mudança 
e à travessia.

*
Nessa direção, noite dia ecoa também a constatação de 

que, no avião que a permitiu cruzar o Atlântico e estar entre 
as estrelas, a artista fazia parte da pequena parcela de corpos 
não-brancos que o ocupavam. Por saber que a janela que a 
inebriava permanece inacessível a todas as suas, aos seus, Ta-
dáskía aqui produz seus feitiços de luz e de tempo.

*
Já eu, que no rito de abertura de noite dia estarei sobrevo-

ando o Atlântico, ao mirar o mundo pela janela, provavelmente 
me sentirei como se em frente à pilha de rascunhos da máquina 
copiadora do Museu que outrora nos uniu e, ao mesmo tempo, 
separou. 

Desta vez, conscientemente poderei celebrar a imensidão 
dessa artista que, com sorte, seguirá a me escapar – janelas, 
tempos e mundos afora.

27 de março de 2022

**

NOITE DIA
This exhibition is, therefore, an utterance about passage, 

transition, transformation. As its title shows, noite dia emerges 
from the continuous transmutation of light and time to make 
us ephemeral accomplices of changes that, being also social 
and ontological, are performed all the way from the backbone 
of Tadáskía’s work: the drawing.

Drawing, the artist experiences shapes and the very pas-
sage of time, a process whose formativeness she insists on indi-
cating when she organizes her drawings into numbered groups 
and families, provoking us to perceive their flows, implications, 
commotions.

Each line or mark of Tadáskía’s work is thus potentially the 
next, the other. Magnetized, they summon each other in their 
contaminations and variations. In the vast abundance of her 
drawings, the artist cultivates a poetics of transformations 
that leads us to think about the politics that unequally prevent 
us all from having the right to change and to passage.

*
In this sense, noite dia also echoes the realization that, 

on the airplane that allowed her to cross the Atlantic and be 
among the stars, the artist was part of the small portion of non-
white bodies that occupied it. Knowing that the window that 
inebriated her remains inaccessible to her people, Tadáskía 
produces in this work her spells of light and time.

*
As for me, who will be flying over the Atlantic during the 

opening rite of noite dia, when looking out the window at the 
world, I will probably feel as if I were in front of the pile of 
scratch papers by the Museum’s copying machine that once 
united us and, at the same time, separated us. 

This time, I will consciously be able to celebrate the immen-
sity of this artist who, with luck, will continue to escape me – 
throughout windows, times and worlds.

March 27, 2022
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ateliê aberto na residência Homesession Barcelona. Espanha, 2022
open studio at Homesession Barcelona residency, 2022.



vista da exposição Leonilson max wíllà morais. Espaço Auroras, São Paulo, 2021.
view of the exhibition Leonilson  max wíllà morais. Auroras, São Paulo, 2021.



vista da exposição Leonilson max wíllà morais. Espaço Auroras, São Paulo, 2021.
view of the exhibition Leonilson  max wíllà morais. Auroras, São Paulo, 2021.



vista da exposição coletiva Máquina Lírica. Curadoria de Pollyana Quintela. 
Galeria Luisa Strina, São Paulo, 2021.

view of the exhibition Máquina Lírica. Curated by Pollyana Quintela. Luisa Strina 
gallery, São Paulo, 2021.



vista da exposição Uma História Natural das Ruínas. Com 
curadoria de Catarina Lozano, Pivô, São Paulo, 2021.
view of the exhibition Uma História Natural das Ruínas. 
Curated by Catarina Lozano. Pivô, São Paulo, 2021.



vista da exposição coletiva O canto do Bode. Fundação Herdade de Comporta, Portugal, 2021.
view of the exhibition The Chant of de Goat. Comporta, Portugal, 2021.



catálogo da exposição O canto do Bode, 2021.
catalog of the exhibition The Chant of de Goat, 2021.



assista a entrevista de Tadáskía para  
Homesession Barcelona em  
 youtu.be/fPHPa7aEarI

watch Tadáskía’s interview for  
Homesession Barcelona at  
youtu.be/fPHPa7aEarI



https://www.youtube.com/
watch?v=GI8EZV5i9Zo&li
st=PLsurMDwvQuPy9157-
pbTuXBRIj9m6q5Qf&index=9

Uma História Natural das Ruínas: 
vídeo-registro 

A natural history of ruins
video recording
 
Catalina Lozano

Pivô Arte e Pesquisa 
2021

https://www.youtube.com/
watch?v=-dD2PlDHm6c&li
st=PLsurMDwvQuPy9157-
pbTuXBRIj9m6q5Qf&index=2

Entrevista com Tadáskía 

Interview with Tadáskía

Auroras 
2021

https://www.youtube.com/watch?v=GI8EZV5i9Zo&list=PLsurMDwvQuPy9157-pbTuXBRIj9m6q5Qf&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=-dD2PlDHm6c&list=PLsurMDwvQuPy9157-pbTuXBRIj9m6q5Qf&index=2
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