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Bianca Foratori é artista visual, nascida em Jundiaí,
interior de São Paulo, e atualmente reside na capital.
É graduada em Design e Negócios da Moda e pós
graduanda em Arte-Educação. Sua pesquisa
investiga as intersecções entre questões pessoais
como memórias familiares e identidade, com
questões coletivas, socioculturais, e processos
históricos. A demarcação do espaço físico e
simbólico que ocupa no mundo, como indivíduo e
como coletividade, são os pontos de partida. Sua
produção gira em torno da representação de
mulheres racializadas, de histórias familiares e
estéticas brasileiras, na busca de resgatar origens e
enaltecer aspectos e manifestações culturais, com
ênfase para a contribuição afro, indígena, e seus
hibridismos.
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Mãdi'og (2021)
Acrílica sobre tela
1,50m x 0,90m

Inspirada em lembranças de minha avó materna e a forma como ela preparava
os alimentos. O consumo diário de mandioca mantinha vivo um costume herdado
de sua origem indígena e da região de onde nasceu e se criou, o Mato Grosso do
Sul. Descrita pelo antropólogo e historiador Luiz da Câmara Cascudo como "a
rainha do Brasil", a mandioca é uma espécie nativa, base da alimentação do
brasileiro, e apreciada de norte a sul do país. Muito consumida entre os povos
indígenas, o nome "mandioca" tem origem tupi, e significa "casa de Mani". Diz a
lenda que Maní era uma criança de pele bem clara, tal como o interior da
mandioca. Maní faleceu com 1 ano de vida e no local onde estava seu corpo
nasceu um arbusto, que foi cuidado pela comunidade, e mais tarde vieram a
descobrir que debaixo da terra havia um fruto, que seria o corpo de Maní.



Iakaré (2021)
Acrílica sobre tela
1,50m x 0,90m

Jacaré, do tupi ‘îakaré’, significa ‘aquele que olha de lado’. Muito presentes nos
meus sonhos, o jacaré me remonta à memórias familiares que foram passadas
através de gerações. Minha tia avó conta que uma certa vez estava no pantanal
lavando roupa na beira do rio e sentiu um cheiro estranho, quando viu o jacaré se
aproximando. Gentilmente, ela pediu pra ele ir embora, pra não precisar fazer mal
pro bicho (porque sabe que "se você pede com calma e ele não vai embora, é
que tá na má intenção"... ela diz). O final não é feliz, mas é compreensível:
precisou chamar os peões pra espantar o animal a tiro. O consumo de carne de
jacaré também é típico da cultura do pantaneiro.



Guardiã do Japi (2020)
Acrílica sobre parede
Festival Paredes Vivas
Jundiaí - SP

Jundiaí é um local onde habitavam povos
originários, mas o fenômeno da migração
italiana foi tão intenso na cidade que se
transpôs à sua origem, e hoje ninguém fala
sobre quem estava por lá antes. O Festival
Paredes Vivas propunha que os artistas
falassem sobre sustentabilidade, nome
bonito que damos pro que os indígenas já
fazem há milênios, que é conviver em
harmonia com o ambiente e as outras
espécies, e continuam defendendo hoje sob
ameaças de morte. Os povos indígenas são
os mestres da sustentabilidade. Numa
pesquisa sobre a Serra do Japi, patrimônio
natural da região e também muito
ameaçada, me deparei com a lenda do
Curuchim, que seria um indígena gigante,
temido pelos brancos, e que guardava a
Serra. A partir dessa inspiração, surgem os
elementos... a mulher originária em
tamanho gigante, as águas da Serra abaixo
dela, o semi círculo representando o
equilíbrio, e nos brincos, o jundiá, que é o
peixe que dá nome à cidade, de origem tupi
guarani. 



Sem título (2021)
Guache sobre papel
21x30cm



Sem título (2020)
Massa de cerâmica fria e acrílica



Sem título (2021)
Massa de cerâmica fria e acrílica

Sem título (2021)
Massa de cerâmica fria e acrílica



Sem título (2020)
Nanquim sobre papel canson
29cm x 21cm



Sem título (2020)
Nanquim sobre papel canson
29cm x 21cm



Sem título (2020)
Acrílica e lambe-lambe sobre parede
Museu da Imigração - São Paulo SP

Painel realizado em parceria com os alunos
da oficina ministrada no Museu da
Imigração.



Bruja (2019)
Acrílica sobre tela
90cm x 70cm



Afluências (2019)
Acrílica sobre parede
Sesc Pinheiros - São Paulo SP



Ouro e sangue (2018)
Acrílica sobre tela
35cmx45cm

Raízes (2018)
Acrílica sobre tela

35cmx45cm



Laço (2018)
Fotografia mobile



Sem título (2020)
Colagem em técnica mista sobre papel



Abrigo (2020)
Colagem em técnica mista sobre papel



2018 “Mostra Delas” - Galeria Fernanda Perracini Milani, Jundiaí - SP
2018 “Dentro do Espelho” - Armazém Garnizé, São Paulo - SP
2018 “Pretas InCorporações” - Pinacoteca Diógenes Duarte Paes, Jundiaí - SP
2018 “Obìnrins” - Estação Cultura, Campinas - SP
2019 “Corpos Estranhos” (individual) - Oficina Cultural Alfredo Volpi, São Paulo - SP
2019 “Agosto Indígena” - Espaço Cultural Colabirinto, São Paulo - SP
2021 "Terra Indígena Digital" - (coletiva online, locação na aldeia Tekoá Itakupé       
         Jaraguá, São Paulo) Colabirinto

EXPOSIÇÕES exhibitions


