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Iniciou às 15:00 horas a performance coletiva “Trem” da artista Rebeca Stumm. Esse 

trabalho tem como proposta reviver os tempos da Estação Férrea, lembrando os 

momentos em que o trem passava pela cidade. A obra teve início em frente ao prédio 

ocupado pelo evento Arte#ocupaSM na Rua Manoel Ribas e subiu a Avenida Rio Branco 

na direção da Praça Saldanha Marinho, para em seguida, retornar ao local de saída. Teve 

a participação de 15 artistas e demais pessoas que estavam visitando o evento. O 

trabalho também contou com a participação da Banda Marcial do Colégio Estadual 

Coronel Pilar de Santa Maria que compôs a frente da performance, tendo logo atrás, em 

fila única, os participantes “vestidos” com caixas de papelão. Ao decorrer da intervenção, 

que durou aproximadamente 45 minutos, o público mostrou-se curioso e interessado ao 

saber do que se tratava, havendo diversos comentários entre eles. 

Às 16 horas e 30 minutos ocorreu a destruição do muro construído para fechar uma 

passagem que ligava o prédio ocupado à Viação Férrea. Essa é uma performance da 

artista Mirieli Costa, chamada “Obra”, em transformação durante todo o período da 

ocupação. Com o auxilio de uma marreta, a artista derrubou toda a parte construída com 

tijolos. Uma turma de alunos da Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan (EMAET) e 

demais visitantes estavam presentes e puderam presenciar o acontecimento. 

Também às 16 horas e 30 minutos ocorreu a Performance “Perecendo” da artista Tatiana 

Vinadé. Teve início na sala principal do prédio, onde há também outras obras expostas e 

em desenvolvimento. Após um momento em que representava um envelhecimento, a 

artista percorreu ambientes internos e externos do prédio segurando uma pequena 

cadeira de madeira; foi então para o quintal do prédio, onde se deslocou pela escada 

recém desbloqueada pela artista Mirieli Costa na Performance “Obra”, seguindo em 

direção da Estação Ferroviária (Gare). Lá a artista continuou se deslocando de lugar a 

lugar para depois voltar ao prédio pelo mesmo caminho percorrido. 

A obra da artista Luana Andrade, chamada “Construção”, não tinha hora marcada para 

acontecer. Tratava-se de uma instalação fixa em uma das salas localizadas no subsolo do 

prédio. Foi construída durante o período do 1° ao 3° dia da ocupação. A obra se constitui 

em uma estrutura de madeira, construída em partes e pendurada em uma das paredes da 
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sala. Nessa estrutura há várias roupas, calçados e diversos objetos que pessoas doaram 

ou emprestaram para a artista poder desenvolver esse trabalho. Todo esse material 

encontra-se pendurado e entrelaçado pela estrutura, mexendo com a imaginação. Essa 

obra está exposta até o final da ocupação. 

A obra “Subway teletransporte”, do artista Alexandre Antunes, é uma instalação, com um 

objeto suspenso sobre fios de nylon, localizada em uma das salas principais do prédio. O 

objeto tem a aparência de um submarino, totalmente enfaixado por fita adesiva preta. O 

público pode interagir com ele deslocando-o pelos fios suspensos entre duas paredes. 

Essa obra está exposta até o final da ocupação. 

A obra do artista Lucas Silveira está exposta em uma das salas internas e permanece 

durante todo o período da ocupação. Trata-se de um trabalho que mexe profundamente 

com o sentido visual e olfativo dos visitantes. São 3 corações bovinos pendurados por 

ganchos no teto e um tecido branco no chão com manchas vermelhas. Aos poucos esse 

material está se deteriorando e assim causando a mudança visual e olfativa no ambiente. 

Às 19 horas e 15 minutos o artista Elcio Rossini realizou sua performance em uma sala no 

subsolo que se encontrava cheia de materiais velhos e sem uso. O público pôde 

acompanhar assistindo por uma janela da sala. Com pouca luminosidade o artista e seu 

filho estavam sentados um de frente para o outro e ambos cobriam o rosto com folha de 

papel. Lentamente e um de cada vez, trocavam as folhas da cabeça amassando-as. Desta 

maneira a performance continuou e se modificou por alguns minutos. 


