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Bordadura de Reminiscências

Bordadura de reminiscências morgana
 

Em mais de uma década de produção, a artista plástica e arquiteta 
paraibana Morgana Souto Maior revela a liberdade de experimentação 
através de diferentes meios e declara seu pertencimento ao mundo em 
suas intervenções provocativas e ao conectar a memória. Não apenas as 
suas, mas as ricas reminiscências que marcam o agreste paraibano. As 
pinturas rupestres, as casas de taipas, a luminosidade de um céu 
espetacular, os seixos, o algodão, pipas, festejos, a moviola, a música e as 
bandeirolas marcam o ritmo da experimentação sensorial da artista em 
sua infância na fazenda. São essas as cores, sons e texturas que pontuam 
de forma expansiva a obra de Morgana Souto Maior.

Após a sua mudança para o Rio de Janeiro e com a aproximação da 
arquitetura, a abordagem da artista estabelece uma conexão coerente, 
minuciosa e introspectiva com a arte.  A Artista  volta seu olhar para o 
morar daqueles que migram, passando a observar e investigar suas 
residências, a permanência de suas culturas, a  influência da modernidade 
digital  e suas atuais vivências. 
Passando a imprimir  em seus trabalhos um novo olhar para  as novas  
moradias e seus objetos  cotidianos.    

Na bordadura nas telas, em seu ato contínuo, ouve-se a persistência do fio 
que, lentamente, nos conecta e conduz  à ressignificação do fazer 
manual,  contemplativo,  evocado e partilhado pela artista.

                                            ( Beth Ardions  -  Rio de Janeiro | RJ, maio |2016 )

atelier



‘’ Sou um pouco das transformações do
 meu tronco, raízes, caules, folhas e sementes 
gerando sempre frutos...’’



‘’olhar para as cidades...’’

Rio de Janeiro, 2018
#morar | Urbes,  acrílica, reuso, bordaddos e colagem s/tela



‘’olhar para as cidades...’’
Rio de Janeiro, 2018
#morar | Ilhas,  acrílica, reuso, bordaddos e colagem s/tela



‘’olhar para as cidades...’’

Rio de Janeiro, 2018
0.60 x 1.60
#morar | Passeios,  acrílica, reuso, bordaddos e colagem s/tela



‘’olhar para as cidades...’’

Rio de Janeiro, 2018
díptico, 1.60 x 0.60
#morar | cities,  acrílica, reuso, bordaddos e colagem s/tela



‘’olhar para as cidades...’’
Rio de Janeiro, 2018
#morar | Abrigos,  acrílica, reuso, bordaddos e colagem s/tela



‘’olhar para as cidades...’’

Rio de Janeiro, 2018
#morar | Migração,  acrílica, reuso, bordaddos e colagem s/tela



séries - Bandeirinhas (raízes),2017

Colagem sobre tela crúa| bordados em algodão colorido da Paraíba



Varal dos sonhos - 2017 
díptico |séries - Bandeirinhas (raízes)

 tela crúa e barbante sobre mola em alumínio 



séries - Bandeirinhas (raízes), 2016
intervenção | reuso  | colagem | sobre patch



séries - Bandeirinhas (raízes), 2016

Pintura acrílica  | reuso|colagens | sobre patches



séries - Bandeirinhas (raízes), 2016

Pintura acrílica  | reuso|colagens | sobre patches



‘’ Projeto Mutare  =  A Arte mudando o tempo todo e interagindo com várias culturas...’’

MUTARE, “mudar, trocar de lugar”. 



PROJETO MUTARE  - INTERVENÇÕES

Maio| 2018
Intervenções pelas ruas| Paris  - França
Fotos -  por M. Lopes



PROJETO MUTARE  - INTERVENÇÕES

Maio| 2018
Intervenções pelas ruas| Amsterdan - Holanda
Fotos -  por M. Lopes



PROJETO MUTARE  - INTERVENÇÕES

Junho| 2017
Intervenções pelas ruas| Barcelona  - Espanha
Fotos -  por Eve Vasconcelos 



PROJETO MUTARE  - INTERVENÇÕES

Junho| 2017
Intervenções pelas ruas| Firenze  - Toscana, Italy
Fotos -  por Eve Vasconcelos 



PROJETO MUTARE  - INTERVENÇÕES

Maio| 2017
Intervenções pelas praias| Armação dos Búzios - RJ
Fotos -  por Aline Gama fotográfias



PROJETO MUTARE  - INTERVENÇÕES

Agosto| 2016
Intervenções durante as olimpíadas| Rio de Janeiro - RJ
Fotos -  por Aline Gama fotográfias



PROJETO MUTARE  - INTERVENÇÕES

Maio| 2016
Intervenções pelo bairro da Liberdade| São Paulo - SP
Fotos -  por Aline Gama fotográfias



PROJETO MUTARE  - INTERVENÇÕES
Agosto| 2015
Intervenções por Campina Grande - PB
Fotos - Gabriel Diniz



PROJETO MUTARE -INTERVENÇÕES

Paris, maio 2012
Intervenções por Paris durante o DESIGNER’S DAY
Fotos - Everaldo Lopes



EXPOSIÇÃO - “ morar “
Junho| 2017
Via GHIBELLINA 68R
Firenze| Toscana
Fotos -  por Eve Vasconcelos 



PROJETO | MUTARE |RAÍZES  

Atelier em Búzios,RJ |2015
Pintura acrílica  sobre tela |RAFS
tela 1.00 X 2.40



PROJETO RAÍZES  

Atelier em Búzios,RJ |2015
Pintura acrílica  sobre tela | bordados
tela 1.00 x 2.40



PROJETO RAÍZES 

Atelier em Búzios,RJ |2015
Pintura acrílica  sobre tel | bordados
telas   0.90 x 1.80



PROJETO RAÍZES 

Rio de Janeiro,RJ |2004
Pintura acrílica  sobre tel | bordados
telas   1.40 x 1.00 (díptico); 1.10 x 1.00 (díptico)



PROJETO RAÍZES 

Rio de Janeiro,RJ |Rupestres
Pintura acrílica  sobre tel | bordados
telas   0.80 x 1.60



Paraibana de Campina Grande e carioca de coração, radicada no Rio de Janeiro há mais de 20 
anos, a artista visual  e arquiteta Morgana Souto Maior é apaixonada pelas artes, desde sempre.

Permeou pelo mercado corporativo, numa brilhante carreira na administração. Mas, em 2001 sua 
paixão pelas artes, tomou proporção tamanha, que a fez decidir-se, definitivamente, pelo 

caminho da pintura. Iniciou-se assim, uma trajetória intensa de aperfeiçoamento de sua arte, na 
Escola de Artes Visuais do Parque Laje, RJ, sob o atento olhar da profª Maria do Carmo Secco.

Sua arte, pulsante, sensível e marcante, representa de forma singular a riqueza cultural nordestina 
e, sua formação em Arquitetura e Urbanismo e também Design de Interiores, agregam ainda 

maior valor à sua obra.
 

Atualmente, seu atelier fica na cidade de Búzios/ RJ, que é o cenário inspirador para o 
desenvolvimento de sua arte..

por Aline Gama | Arquiteta 



Dentre suas exposições, destacam-se:

Carrossel do Louvre 
Paris, França |Maio 2018)

Mostra - Atrás do Vidro - Casashopping, 
Rio de Janeiro - RJ | Março - 2018

‘’ Olhar para as Cidades’’ - F. da Barra
Rio de Janeiro|Dezembro - 2018

Coletiva Atitude II, Galeria Atelier Flory Menezes , 
Búzios, RJ | junho - 2017

Exposição MAR, Espaço ZANINE 
Búzios, RJ - Maio - 2017

Casa Cor Rio, Rio de Janeiro - 2017

Exposição “ O Coração da casa “ - Todeschini Barra
 -Rio de Janeiro, RJ |Dezembro - 2016

Galerio ( Curadoria - Cristine Nicolay), 
Rio de Janeiro, RJ - 2016

Morar Mais Rio, Rio de Janeiro,RJ - 2016

The 7th EWAAC (East West Art Award Competition)
London - 2016

Design Day | Paris - 2012

Universidarte XIII ( Curadoria Vera Condé), 
Rio de Janeiro ,RJ -  2005

Universidarte XII ( Curadoria Vera Condé),
Rio de Janeiro, RJ - 2004

 Mostra 3 tempos, Espaço Leblon de Cinema 
Rio de Janeiro, RJ - 2004

Mostra Mastercasa | Petrópolis - 2002
  

Galeria subsolo do Parque Lage ( Curadoria Maria do Carmo Secco),
 Rio de Janeiro, RJ  - 2001

 

 

   



Publicações



soutomaiorart@gmail.com
@morganasoutomaiorart

+55 21 98716.1922
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