
EXPERIÊNCIAS
/ PRODUTORA CULTURAL INDEPENDENTE (2018 até o presente momento)
Destaques:
• 4º Festival Red Bull Amaphiko e Academy: co-curadoria e coordenação 
artística (Centro Cultural Grajaú, mar-ago/2019). Curadoria em parceria com 
coletivos do Grajáu. A programação contou com shows, oficinas, performances, falas, 
exposição de artes visuais, intervenções, além de feiras de alimentação saudável e 
empreendedorismo.
• Mulher, terra: corpo-território: concepção e produção. (Sesc Santana, 
fev-jun/2019). Muro de 100 metros pintado pelas artistas Mag Magrela, Hanna Lucatelli 
e Bruna Serifa com poemas de Ryane Leão (Onde jazz meu coração). 
• 3º Festival Red Bull Amaphiko: coordenação artística e produção de 
cenografia. (Centro Cultural Grajaú, nov-dez/2018).
• Produtora da artista Mag Magrela: pesquisa, consultoria artística e 
formatação de projetos (jun/2018-ago/2019).

/ PESQUISADORA E COORDENADORA PARA TRADUÇÕES 
ARTÍSTICAS NO BRASIS (2015 – até o presente momento)

Destaques:
• 350 anos dos conventos em Alagoas (ago/2009): organização e produção do 
evento do Grupo de Pesquisa Estudos da Paisagem. 
• O Rio São Francisco e seus patrimônios moventes (2009-2010): 
pesquisadora-bolsista responsável por cartografias e registros audiovisual para o 
Inventário Nacional de Referências Culturais de Penedo (INRC) para o IPHAN. 
• Itinerâncias franciscanas e o desenho das vilas e cidades nos séculos 
coloniais no Nordeste do Brasil (2012): bolsista de Iniciação Científica CNPq.

/ PRODUTORA NA MELANINA CULTURAL  (fev/2016 - set/2018)
Destaques:
• Vkhutemas: o futuro em construção (1918-2018) (Sesc Pompeia, 
jun-set/2018). Exposição coletiva. Curadoria: Celso Lima e Neide Jallageas.
Prêmio APCA 2018 – Categoria Pesquisa e difusão: Celso Lima e Neide Jallageas 
(curadoria e pesquisa) e Goma Oficina (comunicação visual e maquetes).
• Lastro-Bolívia (Sesc Bom Retiro, jan-mai/2018). Exposição coletiva. 
Curadoria: Beatriz Lemos.
• Ao pé do ouvido: concepção e projeto expográfico (Red Bull Station, 
jun-jul/2017). Exposição que conta um pouco da história de empreendedores sociais 
brasileiros que já passaram pela Red Bull Amaphiko, uma plataforma que apoia pessoas 
e projetos de impacto social e cultural.
• Great People of Britain, 21º Cultura Inglesa Festival (CCSP, mai-jun/2017).
• Meus Caros Amigos: Augusto Boal – Cartas ao exílio (Sesc Vila Mariana, 
mar-jun/2017). Curadoria: Eucanaã Ferraz.
• Per-forma: Biopolíticas- formas de resistir (Sesc Bom Retiro, set/2016). 
Mostra de performances para provocar a reflexão sobre a experiência estética e as 
diluições de fronteiras entre cultura e identidade. 
• Sempre Algo Entre Nós (Sesc Belenzinho, set-out/2016). Exposição coletiva. 
Curadoria: Galciani Neves.
• Estou Cá (Sesc Belenzinho, nov/2016-fev/2017). Exposição coletiva. Curadoria 
geral: Paulo Miyada. Com obras inéditas de Paulo Bruscky em diálogo com artistas da 
Zona Leste de São Paulo. 
• Paragem. Individual de Claudio Cretti (Sesc Bom Retiro, mar-mai/2016).

Destaques:
• Livro Cafundó, de Mayra Fonseca (2017): co-autoria (pesquisa e curadoria 
de conteúdo). Um livro/guia sobre como imergir em lugares simples e encantadores 
do Brasil. Um projeto em parceria com Editora Belas Letras e Grupo Imaginarium. 
• Oficina Cafuné no Instituto Inhotim (nov/2016): cocriação e execução.
A oficina Cafuné, feita com Mayra Fonseca, é uma performance arte-pesquisa para 
estimular o despertar da memória do corpo cultural através da contação de histórias e 
da prática de cafuné. 
• Os Brasis em São Paulo (Red Bull Station, jun/nov 2016): coordenação 
artística e expografia. Residência cultural e artística para revelar mestras e mestres da 
cultura brasileira que vivem em São Paulo. 

/ PESQUISADORA E PRODUTORA DE PROJETOS CULTURAIS E 
ARTÍSTICOS NA FAU/UFAL (2009 - 2012)

L U Í S A  
E S T A N I S L A U

Sou produtora cultural e pesquisadora há mais 
de 10 anos. Graduada em Arquitetura e 
Urbanismo e especialista em Estudos 
Brasileiros, realizo projetos que falam sobre 
artes e culturas. Tenho experiência com 
produção, curadoria, coordenação e 
planejamento de projetos, incluindo gestão de 
orçamentos, coordenação de equipes 
multidisciplinares e logística. Em São Paulo há 
cinco anos, realizei projetos nos principais 
centros culturais da cidade, como CCSP, Sesc 
Pompeia, Sesc Consolação, Sesc Belenzinho, 
Red Bull Station e Centro Cultural Grajaú. Atuo 
também como arquiteta em projetos de 
expografia e cenografia e tenho 
conhecimentos técnicos nas áreas de 
fotografia e design. Enquanto pesquisadora 
tenho vasto repertório sobre artes e culturas 
brasileiras, crio conteúdo para projetos autorais 
e comerciais e realizo oficinas e consultorias.

CONTATO
luisa.estanislau@gmail.com
www.luisaestanislau.com
11. 98686-0818

FORMAÇÃO ACADÊMICA
• Pós-graduação em Estudos Brasileiros: 
Sociedade, Educação e Cultura
Fundação Escola de Sociologia e Política de 
São Paulo (FESPSP). Conclusão: nov/2019.
TCC: Subversiva é a tradição: uma análise de Faz que 
vai (2015), de Bárbara Wagner e Benjamin de Burca.
• Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
Universidade Federal de Alagoas (UFAL). 
Conclusão: jul/2014.
TCC: Sobre ruína e fotografias: imersões em torno do 
Alagoinhas.

PROGRAMAS
Pacote Office, Illustrator, Photoshop, 
Sketchup, Wix e Mailchimp.

IDIOMAS
Inglês - intermediário
Espanhol - básico

(1988, Maceió, AL. Vive e trabalha em São Paulo, SP).


