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Nascida em Pojuca, criada em Aramari e residente em Salvador,
esses são os recortes da vida de Milena dos Santos Silva. Mulher
de figura imponente mas que tem uma doçura no olhar e no
falar.

Seus pais vivem na cidade de Aramari e lá é o seu refúgio nos
tempos de folga do trabalho e da Faculdade. Cidade pequena,
com pouco mais de 10 mil habitantes, situada próxima ao
município de Alagoinhas, possuía importante oficina de
manutenção da Viação Férrea Federal do Leste Brasileiro.

Dessa cidade rica em história, Milena vem para cursar a
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia e
começa a desenvolver seus talentos e descobrir novas formas
de se expressar e criar. Além dos trabalhos comuns a uma
estudante de arquitetura, ela começa a desenvolver uma
técnica de colagem analógica e/ou digital com estilo
contemporâneo e expressões bem marcantes.

Ainda no trajeto do seu autoconhecimento artístico produz
peças utilizando fotografias, papéis texturizados, brushes, linhas
e recortes em geral. Tem como suas principais inspirações
Kader Attia, Grada Kilomba, Rosana Paulino, Cabello/Carceller e
apesar de não pretender comercializar as peças que produz,
seu talento evidente torna esse destino cada vez mais próximo
e promissor.

Sua história no Acervo da Laje começa a partir da sua amizade
com Cau Caroline, sua colega de Faculdade, que a convidou
para contribuir num projeto que ela estava desenvolvendo para
a Instituição. A partir disso, as produções de Milena começam a
aparecer ainda mais. Peças gráficas para divulgação dos
eventos fomentados pelo acervo tornam-se ricas expressões do
cotidiano suburbano e contribui para a divulgação de outros
artistas ainda em ascensão.

Sua afetividade pelo seu trabalho é latente e com peças como
“Acervo da Laje” e “Peleja de Omolu” (ambas disponíveis no site
do Acervo da Laje), ela nos faz ansiar pelas suas próximas
obras. 

Que os recortes de sua vida, tornem-se recortes de sua arte e
que possamos desfrutar desse talento que desponta com
tranquilidade e suavidade.

Michele Juriti - Bacharel em Turismo - 29/04/2021 Fonte: Dados
informados pela artista Milena Silva.
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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
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