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Menina de sorriso fácil e personalidade forte, essa é Caroline de Souza,
nascida em 03 de abril. 

Graduada no Bacharelado Interdisciplinar da Universidade Federal da
Bahia e graduanda em Arquitetura na mesma Instituição, Carol nasceu no
bairro suburbano do São João do Cabrito e suas raízes ficam evidentes em
tudo que faz, seja em suas pinturas e desenhos, como na confecção de
seus croquis e plantas baixas. Tem paixão pelo que acredita e não mede
esforços para realizar e concretizar seus projetos e sonhos.

Tem predileção por tudo relacionado à cultura negra e em seus projetos
tenta evidenciar a importância de sua ancestralidade e tornar visível
aquilo, aqueles e aquelas que muitos fizeram questão de invisibilizar.

Apesar de ainda muito jovem sempre esteve ligada a muitas produções e
intervenções sociais e artísticas. Sua história com o Acervo da Laje se
iniciou há algum tempo, quando conheceu José Eduardo durante a 3°
Bienal da Bahia, em que o Acervo foi participante (2014). Naquele
momento pôde conhecer o acervo localizado no mesmo bairro em que
residia. Desde então, a relação se consolidou e surgiram novos trabalhos
em parceria com a Instituição. Entre esses trabalhos, estão os três projetos
que Caroline coordena, patrocinados pelo Ministério Público (MP), a
Fundação Gregório de Matos (FGM) e o Centro de Culturas Populares e
Identitárias (CCPI) que são de extrema importância para o Acervo e para a
comunidade local. São os projetos: "Catalogação das Obras e Cômodos do
Acervo", a construção da Hemeroteca a partir da "Requalificação
Colaborativa" em parceria com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Bahia (FAUFBA) e o "Projeto de Educação Patrimonial e a Construção
Coletiva de um Museu".

Mesmo durante a pandemia, Caroline segue produzindo em alta
velocidade e intensidade como é bem típico dela. Além de suas produções
no e com o Acervo, Carol está concluindo um projeto que tem o Parque
São Bartolomeu, sua história e importância comunitária como foco, e
busca reforçar a importância da visitação a este local e valorizá-lo por sua
grande relevância histórica e ambiental, apesar de sua marginalização.

Carol acredita que muito ainda pode ser feito para a valorização dos
bairros suburbanos e periféricos e tem se esforçado para que isto
aconteça, não apenas com teorias, mas também com muito trabalho,
dedicação, suor e lágrimas, assim como tem sido para todos nós, homens
e mulheres negros marginalizados por uma sociedade que ainda tem
muito o que aprender do significado da palavra IGUALDADE.

Biografia escrita em 25/04/2021, por Michele Juriti - Bacharel em Turismo
Fonte: Dados informados pela artista Caroline Souza
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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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Projeto contemplado
pelo Prêmio Jaime

Sodré de Patrimônio
Cultural, da Fundação
Gregório de Mattos,

Prefeitura de Salvador,
por meio da Lei de

Emergência Cultural
Aldir Blanc, com

recursos oriundos da
Secretaria Especial da
Cultura, Ministério do

Turismo, Governo
Federal

Realização


