
No dia 30 de Junho, pelas 16h, no Kubikulo (Rua da Restauração nº10, Porto) inaugura 
a exposição “CAMPO DE TRABALHO [ - Ninguém trabalha amanhã! - Ninguém ] de 
Maura Grimaldi.

CAMPO DE TRABALHO é o nome que engloba diferentes ações que Maura Grimaldi 
elaborou ao longo dos últimos meses a fim de problematizar a esfera do trabalho, 
sobretudo no campo da cultura, sua a precarização e a financeirização da vida. Para o 
contexto do projeto Kubikulo, Grimaldi cria um diálogo com as ordinárias montras de 
lojas de roupas, apresentando uma de suas mais recentes obras: uma t-shirt branca com 
a inscrição da frase “- Ninguém trabalha amanhã! - Ninguém!”, realizada em parceria 
com sua mãe Ana Cristina Porto Castanheira (1956). O projeto originalmente prevê a 
utilização dessa peça gráfica e têxtil por Ana Cristina, funcionária do Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS no Brasil, durante os períodos em que a t-shirt é exibida. A 
IUDVH�TXH�FRQVWD�QD�SHoD�GH�URXSD�H�TXHɑGi�WtWXOR�j�REUD�IRL� UHWLUDGD�GR� OLYUR�´3DUTXH�
Industrial”, escrito em 1933 por Pagu (1910-1962). O livro, publicado sob o pseudônimo 
Mara Lobo, foi considerado o primeiro romance proletário brasileiro. Juntamente a 
apresentação do vestuário, é possível ter acesso a outras ações, obras desenvolvidas e 
conteúdos investigados no âmbito do projeto CAMPO DE TRABALHO através de um 
QR Code disponível na vitrine da galeria Kubik.

Maura Grimaldi (1988, São Paulo, Brasil)
0DXUD�*ULPDOGL�GHGLFD�VH�j�SHVTXLVD�H�j�SUiWLFD�DUWtVWLFD��&RPSOHWRX�RV�VHXV�HVWXGRV�
de licenciatura e mestrado em Artes Visuais pela Universidade de São Paulo, no Brasil, 
e atualmente, desenvolve o seu doutoramento em Lisboa. Os seus projetos abordam 
PDMRULWDULDPHQWH�DVVXQWRV� UHODFLRQDGRV�j� IDQWDVPDJRULD�� jV� WHFQRORJLDV�REVROHWDV�� j�
DUTXHRORJLD�H�j�JHRORJLD�GDV�PtGLDV��0DLV�UHFHQWHPHQWH��YHP�XWLOL]DQGR�D�OLWHUDWXUD�H�R�
GHVHQKR�JUiILFR�SDUD�UHIOHWLU�VREUH�D�HFRQRPLDɑGD�DWHQomR�H�DV�IRUPDV�GH�VXEMHWLYDomR�
na contemporaneidade. 

Entre suas principais exibições e projetos destacam-se: a residência artística no espaço 
Utopiana em Genebra (Pro Helvetia / COINCIDENCIA South America / Swiss Art Council 
2021), a mostra individual “The work appering in your memory is not mine” (Galeria 
Virgílio, 2018); o programa de acompanhamento crítico PIMASP (MASP, 2016/2017); as 
residências HANGAR (Lisboa, 2017); PIVÔ Pesquisa (São Paulo, 2017); VI Bolsa 
Pampulha (Belo Horizonte, 2016); XI Residência Red Bull Station (São Paulo, 2015); 
Centro de Arte Jardim Canadá – JACA (Belo horizonte, 2014); a exposição coletiva “A 
vanguarda está em ti” (Coimbra, 2014); a residência artística na École Supérieure des 
beaux-arts TALM-Tours (França, 2013); I Mostra do Programa de Fotografia 2012/2013 
(CCSP, 2012) e a exposição “Esquinas” ( MAC USP, 2012).
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