
Yara Dewachter



“Pacíficos”, 2018
Instalação – Mesas, porcelana, cerâmica, armas brancas, corda, piche e cera - Montagem na exposição Aluga-se Triplex – São Paulo - SP  



Série “Pacíficos”, 2018
Objeto – Porcelana, faca e copos de cristal, 35 x 25 x 10 cm  



Série “Pacíficos”, 2018
Objeto – Cerâmica e canivetes, 37 x 27 x 50 cm  



Série “Pacíficos”, 2018
Objeto – Porcelana e piche, 20 x 26 x 26 cm  



Série “Pacíficos”, 2018
Objeto – Cerâmica, corda e gancho, 120 x 65 x 40 cm  



Série “Meninice”, 2017
Objeto – Prata e cera, 17 x 38 x 38 cm  



Série “Meninice”, 2017
Objeto - Prata, livros e cera, 40 x 25 x 20 cm  



Série “Meninice”, 2017
Objeto – Fibra de vidro, prata e cordão, 100 x 55 x 55 cm  



“Museu de História Ficcional”, 2013
Instalação – Vitrines, objetos de plástico e parafina – Montagem no MARCO – Campo Grande - MS



“Museu de História Ficcional”, 2013
Instalação – Vitrines, objetos de plástico e parafina – Montagem no MARCO – Campo Grande - MS



Série “Eu vi você aqui ontem”, 2019
Desenho - 20 x 30 cm  



Série “Eu queria ser eles”, 2019
Desenho - 20 x 30 cm 



Série “Eu queria ser eles”, 2017
Desenho - 25 x 35 cm  



Série “Eu vi você aqui ontem”, 2017
Desenho - 55 x 75 cm  



Série “Eu queria ser ela”, 2019
Desenho - 30 x 20 cm  



Série “#euvivocêaquiontem”, 2016
Lambe Lambe - 185 x 85 cm  - Intervenções pelas ruas de São Paulo - SP



Série “#euvivocêaquiontem”, 2016
Lambe Lambe - 185 x 85 cm  - Intervenções pelas ruas de São Paulo - SP



Série “Fissura”, 2017
Fotografia e cera, 60 x 60 cm  



Série “Fissura”, 2017
Fotografia e cera, 60 x 80 cm  



Série “Abutre”, 2015
Desenho - 30 x 20 cm  



Série “Abutre”, 2015
Desenho - 30 x 20 cm  



Yara Dewachter, natural de São Bernardo do Campo (SP), reside e
trabalha em São Paulo. Fundadora e coordenadora do Grupo Aluga-se.
Organizou mais de 30 ações e exposições coletivas em diversos
estados do país, nos últimos anos. Duas vezes premiado pelo Rede
Nacional Funarte – residência artística, oficinas e exposição (2012 e
2015), realizou exposições coletivas na Dinamarca (The dirty and bad
from São Paulo to Svendborg), São Paulo, Brasília, Museu do Catete no
Rio de Janeiro. Apresentou uma ação no Circuito SESC de Artes Visuais
por 29 cidades e idealizou o “cantou/levou”, na Av. Paulista, onde o
público cantava em troca de uma obra de arte. Em 2017 participou da
residência artística em Epecuén na Argentina. e em 2018 idealizou e
produziu a exposição “Aluga-se Triplex” na cidade de São Paulo.

A artista trabalha a partir da coleta de imagens próprias ou
apropriadas, fruto das andanças pela cidade. A vizinhança do seu
espaço de trabalho tem forte influência nos seus pensamentos e
ações. Discorre sobre sua infância e a escrita de suas decorrências. O
desenho constitui o maior campo da sua produção. Faz retratos
diariamente como prática de ateliê e cria também instalações, objetos
e fotografias.


