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Débora dos Santos Silva, nasceu em 08 de maio de 1996 na periferia da
cidade de Salvador. Negra, mulher, suburbana, com poucas oportunidades
à sua frente, mas que não deixou os obstáculos oriundos de sua origem
impedirem sua imaginação de criar novos caminhos. 

Filha da D. Georgina e do Seu Nelson, com quem aprendeu a primeira ideia
do que é arte (sua mãe costuma fazer crochê e seu pai desenhava mesmo
sem ter um conhecimento elevado sobre técnicas de desenho), Débora
não se intimida pelos comentários daqueles que tentaram desmotivá-la e 
 segue uma trajetória que está apenas no seu início. 

Ela deu seus primeiros passos no mundo artístico em 2013, no grupo
"Herdeiros de Angola" do qual fez parte atuando em pequenas produções
teatrais, no Centro Cultural Plataforma, sob a supervisão da professora
Nauzina Santos. Daí em diante começou a buscar novas formas de
aprender e expressar sua arte e encontrou no Acervo da Laje a inspiração
que ela tanto buscava. Conheceu o Eduardo e a Vilma, responsáveis pelo
Acervo e com os quais criou grande identificação e admiração. Realizou
oficinas de pintura, escultura e xilogravuras e participou de exposições
durante a realização do Projeto Ocupa Lajes (2016-2018). Mas foi durante a
realização de um curso online, com o professor Balbino Fonseca, no ano
de 2020 em plena reclusão social, que ela aprendeu e começou a
aprimorar a técnica que ela desenvolve hoje, que é a confecção de
desenhos realistas com o uso do lápis carvão. 

Seus desenhos tem traços marcantes onde a história e beleza negras são
retratados com bastante fidelidade e emoção. As pinturas parecem sair do
pedaço de papel que ela utiliza para desenhar e emociona os privilegiados
que podem ter contato com sua arte. Atualmente, Débora cursa
Licenciatura em Desenho e Plástica na Escola de Belas Artes, onde
ingressou no ano de 2019.

A história de Débora nos mostra a pluralidade cultural existente nas ruas
de nossa cidade e motiva outros jovens, de origem similar a dela, a crer
em novas perspectivas e possibilidades de usar seu talento como forma de
expressão e novos caminhos em suas árduas jornadas. 

Biografia escrita em 14/03/2021, por Michele Juriti - Bacharel em Turismo
Fonte: Dados informados pela artista Débora Santos

BIO

Débora Santos

DESENHO E PLÁSTICA

Contato

Ig: @deborartiz

https://www.instagram.com/deborartiz/


A produção dessa biografia faz parte do projeto intitulado

"Catalogações de Objetos e Cômodos do Acervo da Laje". O

trabalho buscou reconhecer e reiterar a presença negra em

processos de elaborações estéticas, sobretudo nas periferias

da cidade de Salvador. Interessa-nos conhecer essas e esses

artistas, escutá-los e contribuir no processo de inserção dessas

pessoas na História da Arte Brasileira.

Além das biografias de artistas, a partir deste projeto foi

possível expor algumas obras de diversos artistas em galerias

no site do Acervo da Laje. Para conhecer mais o trabalho

dessas pessoas, acesse: www.acervodalaje.com.br.
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