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Luísa Estanislau Soares de Almeida 
(1988, Maceió, AL. Vive e trabalha em São Paulo, SP). 
(11) 98686-0818 
luisa.estanislau@gmail.com 
www.luisaestanislau.com  
 
Luísa Estanislau é pesquisadora, comunicadora e produtora cultural. É especialista 
em Estudos Brasileiros: sociedade, educação e cultura pela FESPSP (Fundação 
Escola de Sociologia e Política de São Paulo) e graduada em Arquitetura e 
Urbanismo pela UFAL (Universidade Federal de Alagoas).  

Como pesquisadora cria conteúdo para projetos autorais e projetos em parceria 
com criativos em geral, além de se realizar oficinas, imersões, consultorias - pois 
acredita que compartilhar narrativas é ferramenta potente para transformar 
imaginários, paisagens e realidades. Como realizadora cultural tem experiência 
produção, curadoria, coordenação e planejamento de projetos artísticos e 
culturais, além de montagem e desenho de expografias e cenografias.   

Desde 2015 colabora para o projeto Brasis, uma Central de Conteúdos e Rede de 
Pesquisas e Projetos, onde atua na criação de conteúdo e na coordenação de 
projetos artísticos e culturais.  

FORMAÇÃO: 

2018 -2019: Pós-graduação em Estudos Brasileiros: Sociedade, Educação e Cultura, 
FESPSP (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo). 

2007-2014: Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL). 

IDIOMAS: 

Inglês - intermediário.  Português – nativo. 

PROGRAMAS/SOFTWARES: 

Pacote Office, Illustrator, Photoshop, Sketchup e Wordpress. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

2018 – até o presente momento: pesquisadora, comunicadora e produtora cultural 
independente. 

Principais projetos: 

2019 

• 4º Festival Red Bull Amaphiko: co-curadoria e coordenação artística de 
cenografia (Local: Centro Cultural Grajaú. Período: mar/ago 2019). 

• Red Bull Amaphiko Academy 2019: coordenação artística de cenografia. (Local: 
Centro Cultural Grajaú. Período: mar/ago 2019). 

 

mailto:luisa.estanislau@gmail.com
http://www.luisaestanislau.com/
http://www.brasis.vc/
http://brasis.vc/author/luisa-estanislau/
https://www.luisaestanislau.com/4-festival-red-bull-amaphiko
https://www.luisaestanislau.com/red-bull-amaphiko-academy-19


 

2 
 

 

• Mulher, terra: corpo-território: concepção e produção. (Local: Muro da Rua Viri - 
Sesc Santana/São Paulo. Período de visitação: fevereiro/junho 2019). 

Projeto criado em parceria com a artista Mag Magrela, a convite do Sesc Santana. 
Muro de cerca de 100 m pintado pelas artistas Mag Magrela, Hanna Lucatelli e 
Bruna Serifa com textos da poeta Ryane Leão (Onde jazz meu coração).  

2018 

• 3º Festival Red Bull Amaphiko: Coordenação artística e produção de cenografia. 
(Local: Centro Cultural Grajaú. Período: nov/dez 2018). 

2015 – até o presente momento: Pesquisadora e coordenadora para traduções 
artísticas do Brasis – uma Central de Conteúdos, feita de forma autoral e 
independente, e uma Rede de Pesquisas e Projetos, tanto autorais quanto sob 
encomenda. O projeto foi criado para revelar o potencial da diversidade cultural, 
para estimular o autoconhecimento do Brasil de forma propositiva. 

2016 
 Os Brasis em São Paulo: uma residência cultural e artística que aconteceu entre 

os meses de junho a novembro de 2016 no Red Bull Station, com o objetivo de 
revelar mestras e mestres da cultura brasileira que vivem em São Paulo. Na 
programação, oficinas de pesquisa e narrativa para selecionados e também 
palestras e exposições abertas para o público. 

 
 Oficina Cafuné:  a oficina Cafuné é uma performance arte-pesquisa que 

pretende estimular o despertar da memória do corpo cultural através da 
contação de histórias e prática de cafuné. Por Mayra Fonseca e Luísa 
Estanislau, realizada pela primeira vez em novembro de 2016, em Inhotim 
(Brumadinho - MG).  

 
2015 
 Pelas mãos de Alagoas: produção da série de textos para a seção “Pelas mãos de 

Alagoas: um inventário de lugares, ofícios e pessoas” para a editoria Dedo de 
prosa no site do Brasis. Os textos são uma cartografia da arte cotidiana de 
Alagoas e foram realizados durante viagens pelo território do estado durante 
entre os anos de 2013 e 2015. 

2016 – 2018: Produtora cultural na empresa Melanina Produções Culturais (São 
Paulo – SP), empresa voltada sobretudo para a produção de exposições de artes 
visuais. 

Principais projetos: 

2018 
 Produção da exposição Vkhutemas: o futuro em construção (1918-2018) (Sesc 

Pompeia);  
 Produção da exposição Lastro-Bolívia (Sesc Bom Retiro). 
 

https://www.luisaestanislau.com/3-festival-amaphiko
http://brasis.vc/
http://brasis.vc/os-brasis-em-sp/
https://www.luisaestanislau.com/cafune
https://www.luisaestanislau.com/pelas-maos-de-alagoas
https://melaninacultural.cargo.site/
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2017 
 Concepção e projeto expográfico da exposição “Ao pé do ouvido” da RedBull 

Amaphiko (RedBull Station); 
 

 Produção executiva da exposição “Great People of Britain” do 21º Cultura 
Inglesa Festival (Centro Cultural São Paulo); 

 Produção da exposição “Meus Caros Amigos: Augusto Boal – Cartas ao exílio” 
(Sesc Vila Mariana); 

 
2016 

 Produção executiva do projeto de performance "Performa" (Sesc Bom Retiro); 
 Produção da exposição "Lastro em Campo" (Sesc Consolação);  
 Produção do projeto "Estou Cá" com as exposições: “Potlatch”, “Sempre Algo 

Entre Nós” e “Estou Ca” (Sesc Belenzinho);  
 Produção da exposição “Paragem” de Claudio Cretti (Sesc Bom Retiro). 

 
LIVROS E PUBLICAÇÕES: 
 
2017 | Cafúndo:  uma viagem por lugares simples e encantadores do Brasil 
Parceria Imaginarium e editora Belas Letras 
/Pesquisa e curadoria de conteúdo 
 
2015 | Japson de Almeida: fragmentos de um olhar 
Imprensa Oficial Graciliano Ramos 
/Organização, digitalização e curadoria do acervo fotográfico 
 
2014 | Catálogo do Artesanato Alagoano 
Secretária de Planejamento de Alagoas 
/Produção e direção criativa do material fotográfico 
 
2012 | Convento Franciscano de Marechal Deodoro – Santa Maria Madalena 
Programa Monumenta/IPHAN 
/Coautoria e produção de material fotográfico 
 
 
FILMES: 
 Todavia (Dir: Alice Jardim | Maceió-AL | 2011 | 2’22” | Experimental) 
/Assistente de direção e fotografia (filme premiado como 1º lugar na mostra 
competitiva nacional da 6ª edição do Festival Vivo Arte.Mov_2012_Belo Horizonte). 
 
 Os ratos não descansavam (Dir: Michel Rios | Maceió-AL | 2013 | 7’ | Ficção) 
/Assistência de Direção (filme inspirado no romance Angústia, de Graciliano 
Ramos) 
 
 Jorge Cooper (Dir: Victor Guerra | Maceió-AL | 2013 | 22’ | Documentário) 
/Assistência de direção e direção de arte (filme contemplando pelo Prêmio 
Guilherme Rogato de fomento à produção audiovisual de Maceió (SECULT – 
Prefeitura de Maceió). 

https://www.luisaestanislau.com/cafundo
https://www.luisaestanislau.com/japson-almeida
https://www.luisaestanislau.com/catalogo-de-artesanato-alagoano
http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/ColGranObr_OConventoFranciscanoMarechalDeodoro.pdf
https://www.luisaestanislau.com/todavia
https://www.luisaestanislau.com/os-ratosnao-descansavam
https://www.luisaestanislau.com/jorge-cooper
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CURSOS E OFICINAS: 
 Feito à Mão: A Prática Artesã De Artistas Populares Brasileiros (15h | Sesc 

Pompeia | 2019); 
 História do cinema latino-americana (15h | Sesc Pompeia | 2015); 
 História do cinema brasileiro (15h | MIS-SP | 2015); 
 História da arquitetura, arte e cidade no campo contemporâneo (12h |Sesc 

Pompeia | 2015); 
 Fotografia e laboratório p&b – introdução (42h |Sesc Pompeia | 2015); 
 Crítica de arte (42h | Sesc Pompeia | 2015); 
 Hibridismos na fotografia contemporânea brasileira (15h | Sesc Consolação | 

2015); 
 Produção Cultural em Artes Visuais (15h | Sesc Consolação | 2015). 
 Montagens de Exposições Contemporâneas (15h | Escola São Paulo | 2012). 
 


