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Rafaela Jemmene, artista visual, artista-educadora, 
artista-pesquisadora. Doutora e mestre em Artes Visuais pela 
UNICAMP, em ambos os projetos contou com bolsa de Pesquisa 
Capes. Graduada em Artes Visuais pelo Centro Universitário Belas 
Artes de São Paulo (2008). Em 2016 desenvolveu investigações  
artísticas em um intercâmbio na Universidad Complutense de 
Madrid Espanha de setembro  de 2015 a  junho de 2016, com apoio 
de Bolsa Pesquisa CAPES. Desde 2005 participa de exposições 
em salões de arte, galerias e  espaços culturais, no Brasil e no 
exterior. Idealizadora  e uma das organizadoras da plataforma de 
arte impressa “sobrelivros” (2010-2017). Participa dos Grupos de 
Estudos:  “Pesquisas e Projetos Gráficos: entre livros de artista, 
gravuras e memórias” e “Estudos sobre Arte Pública-Brasil”, 
ambos da UNICAMP. Vive e trabalha em São Paulo. 
Atualmente investiga a noção de site-specific como método, 
seus desdobramentos e distensões conceituais. Em seu processo 
o  caminhar é entendido como procedimento impulsionador de 
pensamentos e ideias, é um ato participante no processo de criação. 
A apropriação textual e imagética é uma questão que investigada 
como possibilidade de elaboração de trabalhos poéticos, também 
é norteadora de seu processo criativo, considera a leitura como 
uma ação ativa e fomentadora de possibilidades de articulação 
de projetos e trabalhos. A publicação de artista tem sido entre 
outros meios, um que elegeu para conectar as possibilidades de 
montagem dos conteúdos investigados. Vive e trabalha em São 
Paulo.



O Autor de Quixote

Livro composto a partir conto de Jorge Luís Borges, 
intitulado Pierre Menard, o autor de Quixote. O conto 
foi reescrito  a partir do apagamento de alguns trechos, 
ou seja, foi realizada uma intervenção com grafite no 
livro, posteriormente as páginas foram fotografadas,  
manipuladas digitalmente e assim, a publicação foi 
construída. O livro usado para fazer este trabalho: 
BORGES, Jorge Luis Borges. Ficções. Porto Alegra: Abril 
Cultural, 1972, fotografia, impressão digital sobre 
papel pólen, 8 páginas, tiragem sob demanda, 2019.







Tomo I
Livro, impressão digital sobre papel e costura, 

2016/2017.

Este trabalho é uma publicação de artista em 
formato livro, pressupõe que poderá ser feita uma 
tiragem dele. É composto por citações de pensadores, 
artistas e pesquisadores sobre os temas que tem uma 
relevância nesta busca artística: espaço, tempo e 
lugar. A vontade ao fazer este trabalho era de criar 
um texto meu a partir do texto de outros autores, 
ou seja, na mescla, na polifonia criar um todo que 
pudesse ser lido. E assim ele pode ser visto e lido 
nas mãos dos usuários ou pode ser exposto aberto, 
ocupando aproximadamente mais 4 metros de 
comprimento, como uma linha de textos e conceitos, 
novamente a costura foi usada para juntar estas vozes, 







Matadouro 1887

Livro de artista,  impressão digital 
sobre papel pólen. 21 x 14 cm, 2015.

 Livro composto por desenhos (escaneados 
e digitais), fragmentos de textos da autora 
e outros, fotografias realizadas do livro: 
PEIXOTO, Nelson Brissac. Intervenções 
Urbanas: Arte/Cidade. São Paulo: Editora 
SENAC São Paulo, 2002. As fotografias foram 
manipuladas e modificadas digitalmente, 
estas tratam do período da arquitetura da 
Cinemateca, antes da reforma, quando ainda 
era um Matadouro ou no período de abandono.



Tatuí/94

Livro de artista composto por fotos e textos em espanhol, 
impressão digital sobre papel pólen e papel quadriculado, 

21 x 14 cm, 2015.

 Tatuí/94, é uma publicação realizada a partir de uma 
experiência em uma casa na região dos Jardins,na cidade 
de São Paulo, que na época estava com os dias contados, 
pois já se sabia que seria demolida, para em seu lugar ser 
construído um prédio. E neste contexto, pude trabalhar 
com a noção de site-specific como metodologia para 
a elaboração de um trabalho de arte. E também pela 
efemeridade de existência deste espaço me aprofundei em 
uma questão tão importante para mim, como a memória do 
lugar. Composto por fotos feitas pela autora, e fragmentos 
de textos de artista e escritores. Texto em espanhol.







Matadouro-Matadero: camadas de tempos visíveis

Montagem fotográfica, impressão digital sobre papel, 2019. 
Imagens: Arquivo pessoal e Archivo Regional de la Comunidad 
de Madrid. Trabalho realizado para o Jornal de Borda 6. O 
Jornal de Borda é uma publicação de cultura visual, que teve 
início em 2015. O periódico é extensão da pesquisa e da prática 
de Fernanda Grigolin.  O projeto gráfico do Borda são: de Lila 
Botter (edições um ao seis) e Karina Francis Urban (edição sete).



Entre la ausencia y la memoria

Série composta por 8 fotografias modificadas digitalmente, impressão sobre papel, cada impresso 21 x 43 cm, 2016.
foi realizada no ano de 2016, no espaço do Matadero Madrid. O dia estava muito ensolarado, e o desenho das sombras Fos 
prédios que compõe o complexo arquitetônico do Matadero foi o norteador das fotos. Posteriormente estas fotografias foram 
manipuladas digitalmente. Tirando os prédios e deixando somente as sombras. Extraindo a arquitetura com a intenção de deixar 
somente seu índice, deixar somente a marca de sua existência. A manipulação também trouxe ao trabalho uma visualidade 
gráfica, ação realizada, com o intuito de clarear o pensamento de que a memória é também formada por aquilo que não está, 
por aquilo que já esteve, mas que no momento é ausência. E pode ser trazido à tona por seus indícios, suas marcas de passagem.







Matadouro Díptico

Composto por fotografias manipuladas 
digitalmente, impressas em papel 
algodão. Dimensão de cada fotografia: 80 
x 80 cm, 2014.







Uno no impone un emplazamiento sino lo expone (Um não impõe 
uma localização, mas sim a expõe)

Trabalho realizado no Mercado Jesus de Gran Poder, na cidade de Madrid. No 
Luminária 2. 

De 05 a 19 de março de 2016. Áudio: Fragmento do áudio do filme: 
Michel Foucault par lui memê, direção: Philippe Calderon – Voz: Michel 
Foucault e som de porcos comendo. Instalado na câmara frigorífica do 
açougue. Livros Tomo I e Tomo II: impressão digital e costura sobre papel. 
Fotografias: Archivo Regional de Madrid: impressão digital sobre papel.

[…] la investigación de un emplazamiento específico es una cuestión 
que tiene que ver con la extracción de conceptos a partir de unos datos 

sensoriales existentes, a través de la percepción directa. La percepción 
es anterior a la concepción, cuando se trata de elegir o definir un 

emplazamiento. Uno no impone un emplazamiento, sino que lo expone, sea 
interior o exterior. 

(Robert Smithson).

Para a realização deste trabalho foi escolhido um posto de um açougue desativado. 
Este foi um fator importante para a concretização do trabalho ali proposto, porque 
as camadas de memória do lugar, as marcas no espaço, já faziam parte deste local, 
e por isso foi significativo evidenciar esta situação por meio do de um trabalho 
artístico. Porque a memória também pode ser construída pela ausência, pelo 
que já não está, mas que às vezes, persiste em voltar, como se fosse um fantasma 
de outra época, como uma recordação, distante no tempo. E assim evidenciar o 
espaço e suas marcas foi um norte para as escolhas que vieram posteriormente.

Neste trabalho o site-specific foi pensado e articulado como método, pois as 
investigações relativas ao contexto do lugar foram para a sua realização. Para 
isso foi necessária uma postura investigativa e crítica, no sentido de vivenciar 
e investigar o lugar, conhecer sua história e também conhecer seu entorno.







Sem título, site-specific tinta látex sobre parede, 
2009.

Relacionar as questões do meu trabalho com um 
determinado espaço. Esta foi uma das questões que 
foram propostas pela Casa Contemporânea, para os 
artistas que participaram das exposições que fizeram 
parte da inauguração da Casa, sobretudo, das edições das 
exposições intituladas ENTREATOS. E assim os projetos, 
Sem título (site specific – apresentado na ENTREATOS II).
Para a relaização deste site-specific as medidas 
utilizadas para os desenhos feitos diretamente na 
parede, foram as mesmas do vão da janela e do cofre, 
que foram rebatidas em todo o quarto. Ao fazer o 
desenho, em alguns lugares lixei a parede. Durante este 
processo, encontrei dois desenhos feitos há muitos anos, 
pois estavam na camada de tinta mais antiga. Eram 
desenhos de lareiras feitos a lápis, direto na parede 
parecia esboço; como se a pessoa que o fez não quisesse 
perder a ideia e o fez ali mesmo, na parede do quarto, 
deixando a possibilidade de realização de um desejo que 
não se efetivou naquela casa, pois ela não tem lareira.
O espaço no qual foi realizado o trabalho, era um quarto, no 
qual antes da reforma, havia  um cofre (este permaneceu) 
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