
Press clipping  

Maíra Ortins  

www.mairaortins.wordpress.com  

 

2017/	Conexões	Aracati		CE	
http://blog.opovo.com.br/entreaspas/conexoes-aracati-artistas-levam-
a-arte-urbana-para-a-cidade-de-aracati/	
	
2016/	Festival	Concreto	/	Festival	Internacional	de	Arte	Urbana-	
Fortaleza	–	Brazil	
http://www.festivalconcreto.com.br/dia-9-foi-marcado-por-diversas-
atividades-por-toda-cidade-de-fortaleza/	
	
2016/	Encontros	de	Agosto	de	2016-	Fortaleza-	Brazil	
http://www.encontrosdeagosto.com	
	
2016/	Mostra	Novos	olhares,	CCBNB	e	Universidade	Federal	do	Ceará	–	
Brazil	
	
2016-	Exposição	Forum	2016-	Sobrado	Dr.	José	Lourenço-	Fortaleza-	
Brazil	
	
2016/	67	Salão	de	Abril	-	Fortaleza	–	Brazil 

TIAF London 2015 The Independent Artist 
Fair  

https://www.artrabbit.com/events/tiaf-
london-the- independent-artist-fair  

http://www.tiaf-london.co.uk/selected-artists-



tiaf- london-2015/  

Day to day program in Marseille | Instants 
Video numériques ... When poetry is dead, 
the digital world  

will prevail completely ... Fazila Amiri & 
Hangama Amiri, Maíra Ortins, Isabel 
Pérez del Pulgar, Natacha ...  

http://www.instantsvideo.com/blog/en/archiv
es/2028  

Catalogo do Festival de vídeoarte Istants 
festival – Marseille, France  

http://www.nathaliejoffre.com/instants-video-
catalogue- 2015.pdf  

Livros publicados, catálogos  

https://mairaortins.wordpress.com/livros-
publicados/  

Maíra Ortins fala sobre projeto de fotografia 
performática  

http://www.opovo.com.br/app/opovo/vidaearte/2014/11/25/noticiasj
ornalvidaearte, 3352790/maira-ortins-fala-sobre-projeto-de-



fotografia-performatica.shtml  

Palestra e exibição de vídeo Khôra, de Maíra 
Ortins, acontece quarta-feira (20) na Vila  

http://www.fortaleza.ce.gov.br/cultura/noticias/cultura/palestra-e-
exibicao-de-video- khora-de-maira-ortins-acontece-quarta-feira-20  

IDENTIDADE CULTURAL | Maíra Ortins, 
Maísa Vasconcelos e Marília  

https://www.youtube.com/watch?v=rsIVjQUecrk  

O olhar reflexivo de Maíra Ortins  

http://www.radiouniversitariafm.com.br/notic
ias/o- olhar-reflexivo-de-maira-ortins/  

O processo criativo de Maíra Ortins ocupa o 
Mamam no Pátio no mês de outubro  

http://www7.recife.pe.gov.br/o-processo-criativo-de-maira-
ortins-ocupa-o- mamam-no-patio-no-mes-de-
outubro/#sthash.2Y0bpkTc.dpuf  

Processo criativo de Maíra Ortins ocupa 
Mamam no Pátio, no Recife  

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2012
/10/proce sso-criativo-de-maira-ortins-ocupa-
mamam-no-patio-no- recife.html  



Exposição “Ensaio do Corpo para o Baile 
Solitário” chega a Fortaleza  

http://tribunadoceara.uol.com.br/diversao/agenda- 
cultural/fotografia-e-performance-exposicao-
cubana-ensaio- corpo-para-o-baile-solitario-chega-
fortaleza/  

As intimidades do mar pelas mãos de Maíra 
Ortins  

http://www.leiaja.com/cultura/2012/10/28/int
imidades- do-mar-pelas-maos-de-maira-
ortins/  

MAMAM no Pátio vira "Ilha de Pasárgada"  

http://www.leiaja.com/cultura/2012/10/08/ma
mam-no- patio-vira-ilha-de-pasargada/  

Projeto Para Ver o Mar lança livro no Porto 
Iracema das Artes  

http://www.portoiracemadasartes.org.br/proje
to-para- ver-o-mar-lanca-livro-no-porto-
iracema-das-artes/  

Segredo de travesseiro é sonho, da 



pernambucana Maíra  

Ortins, com curadoria de Ricardo Resende.  

http://www.poucaseboasdamari.com/ccbnb-
fortaleza-abre- exposicoes-de-maira-ortins-e-
fernando- ribeiro/#sthash.8xZRFTpp.dpuf  

Palestra e exibição de vídeo arte da artista 
visual Maíra Ortins na Vila das Artes  

http://www.papocult.com.br/2015/05/18/pale
stra-e- exibicao-de-video-arte-da/  

Processo criativo de Maíra Ortins ocupa Mamam no 
Pátio, no Recife  

http://www.bancariospe.org.br/noticias_apare
ce.asp?co digo=5201#.VyQx9mPzHBI  

Livro do projeto “Para Ver o Mar” será 
lançado nesta sexta-feira (04)  

http://www.nopatio.com.br/tag/maira-ortins/  

Fortaleza no espelho  

http://www.opovo.com.br/app/opovo/vidaeart
e/2016/0 



4/26/noticiasjornalvidaearte,3607682/67-
salao-de- abrilsalao-de-modernos-
olhares.shtml  

67o Salão de Abril divulga artistas 
selecionados para a Mostra  

http://www.salaodeabril.com.br/noticias/83-
67-salao-de- abril-divulga-artistas-
selecionados-para-a-mostra  

65o Salão de Abril divulga artistas premiados  

http://www.fortaleza.ce.gov.br/cultura/noticia
s/cultura/ 65o-salao-de-abril-divulga-artistas-
premiados  

59o Salão de Abril - Arte: Desejo e 
Resistência  

http://www.canalcontemporaneo.art.br/saloes
epremios/ archives/001651.html  

Projeto Para ver o mar  

https://paraveromar.wordpress.com/artistas-
artists/  



Salão das subjetividades  

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/c
adernos/c aderno-3/salao-das-subjetividades-
1.263379  

Acervo de livros publicados pela artista como 
coordenadora de artes visuais no acervo da 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2008- 
2012.  

http://biblioteca.pinacoteca.org.br:9090/cgi- 
bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&l
ang=pt&next 
Action=lnk&base=BIBLIOTECA&exprSearc
h=Fotografia&in dexSearch=AS  

Fapern divulga classificados no Salão 
Abraham Palatinik  

http://www.nominuto.com/noticias/ciencia-e- 
saude/fapern-divulga-classificados-no-salao-
abraham- palatinik/21687/  

Programação cultural da semana de 26 de 
abril a 1o de maio de 2016, no Dragão do 



Mar  

http://www.cearaenoticia.com.br/2016/04/pro
gramacao -cultural-da-semana-de-26-de.html  

I SALÃO SEMEAR DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA – NORDESTE  

http://www.sociedadesemear.org.br/?pg=eve
nto&setor= cultura&cd_Agenda=495  

Selecionados para a ocupação Cemitério do 
Peixe – morte e magia nas artes visuais – 
FUNARTE  

http://www.cemiteriodopeixe.com.br/blog/pa
ge/3/  

EM FORTALEZA, NAVIO ENCALHADO 
FICA COLORIDO DEPOIS DE 
INTERVENÇÃO ARTÍSTICA  

http://geekness.com.br/navio-encalhado-fica-
colorido- depois-de-intervencao-artistica/  

Livro Afetos Urbanos é lançado hoje  

http://www.radiouniversitariafm.com.br/notic



ias/livro- afetos-urbanos-e-lancado-hoje-
18/�Exposição promove diálogo entre 
fotografia e performance artística  

https://catracalivre.com.br/fortaleza/agenda/g
ratis/expo sicao-promove-dialogo-entre-
fotografia-e-performance- artistica/  

II Luz nas Artes reúne 56 projetos culturais 
do Ceará em quatro dias de exposição, 
desfile, feira de negócios e palestras  

https://www.coelce.com.br/sobrecoelce/notici
as/luz- nas-artes-feira-projetos-culturais.aspx  

SALÃO MUNICIPAL DE ARTES 
PLÁSTICAS ESTÁ ABERTO PARA 
VISITAÇÃO NA ESTAÇÃO DAS ARTES  

http://joaopessoa.pb.gov.br/estacaocb/salao-
municipal- de-artes-plasticas-esta-aberto-
para-visitacao-na-estacao- das-artes/  

Xilogravuras retratam cenas do teatro popular 
alemão  

http://www.opovo.com.br/app/opovo/vidaeart



e/2015/0 
3/11/noticiasjornalvidaearte,3405020/xilogra
vuras- retratam-cenas-do-teatro-popular-
alemao.shtml  

Exposiciones Espácio 8 Madrid  

http://www.espacio8.es/exposiciones_2011.ht
ml  

2012 – Playground + 3o Salão dos Artistas 
Sem Galeria + Carnaval + Feira Organica + 
Coletiva MoMA  

https://casadaxiclet.com/todas-exposcoesall- 
exhibitions/todasexposicoes/playground-3o-
salao-dos- artistas-sem-galeria-carnaval-feira-
organica-coletiva- moma/  

Exposições de Artes Visuais no Centro 
Cultural Banco do Nordeste – Fortaleza  

http://www.centrodefortaleza.com.br/Paginas
/Destaque 
s.php?titulo_resumo=Exposicoes+de+Artes+
Visuais+no+C CBNB#.VyQ5CmPzHBI  



Arte – Exposição- Sigbert Franklin no 
Dragão do Mar  

http://mesquita.blog.br/arte-exposicao-
sigbert-franklin- no-dragao-do-mar  

Fortaleza sedia o I FIB - Festival 
Internacional de Biografias  

http://www.degage.com.br/imprensa/123/fort
aleza- sedia-o-i-fib-festival-internacional-de-
biografias  

AMBIVALENCIA DEL CUERPO 
IMAGINARIO  

http://www.cnap.cult.cu/exposiciones/ambiva
lencia-del- cuerpo-imaginario  

Projeto Para Ver o Mar promove ação na 
Orla de Fortaleza  

http://www.liapinheiro.com/notas/projeto-
para-ver-o- mar-promove-acao-na-orla-de-
fortaleza/  

Projeto Sala Experimental Maíra Ortins  A vida 



inteira que podia ter sido e que não foi  

http://www.canalcontemporaneo.art.br/e- 
nformes.php?codigo=1805  

Como 10 mulheres reais realizam seus 
sonhos profissionais  

http://mdemulher.abril.com.br/trabalho/claudi
a/como- 10-mulheres-reais-realizam-seus-
sonhos-profissionais  

Memorias: Ambilavencia del cuerpo 
imaginario  

http://www.quinquecuba.com/memorias-
exposicion- ambilavencia-del-cuerpo-
imaginario/  

Jornal impresso e revistas  

Figura 1 capa do vida e arte , jornal o povo, 2007�sobre a individual no Mac, a vida 
inteira que podia ter sido e que não foi  

  



  
 



 

 
Figura 2matéria no Caderno 3, diário do nordeste, exposição a vida inteira que podia ter 
sido e que não foi, Mac CE, 2007. Caderno 3  

 
Figura 3exposição com o artista Diego de Santos, no Sesc Iracema, 2012, universo 
fantástico de uma memória inventada, caderno 3.  

Figura 4 Exposição individual no CCBNB Fortaleza, segredo de travesseiro é sonho, 2009, 
JORNAL O POVO  

Figura 5exposição individual no CCBNB Fortaleza, segredo de travesseiro é sonho, 2009 
Jornal Diário do Nordeste  



 

  
 
	
	
	
	
	
	



	
	

 

 
Figura 2matéria no Caderno 3, diário do nordeste, exposição a vida inteira que podia ter 
sido e que não foi, Mac CE, 2007. Caderno 3  

 
 


