
M
A

R
IN

A
 H

A
C

H
E

M



Marina Hachem

1993, São Paulo, Brasil. Vive e trabalha em São Paulo.

Formada em Artes Visuais pela Fundação Armando Alvares Penteado, estudou também na 

Central Saint Martins, em Londres. Sua produção transita entre desenho, pintura, objeto, 

escultura e  instalação.



Arte 1 | Marina Hachem

Clique e assista à entrevista da artista Marina Hachem ao canal Arte 1.

https://www.youtube.com/watch?v=0SvShQtSz24


O trabalho de Marina Hachem se situa entre o desenho, a pintura, o 

objeto e a  ocupação do espaço. Lançando mão de materiais “duros”, que 

resiste, ao toque,  como cimento, arame, tijolos e madeira de demolição, 

algumas de suas obras tem  um aspecto muitas vezes bruto, de ruína.

Certas peças acumulam camadas que omitem e sonegam parte da 

imagem, como se cada pedaço fosse um extrato de um tempo distinto, 

uma história que é contada  a  cada nova materialidade. Pequenos 

desenhos, ilustrações, escritos e rachuras  pontuam praticamente toda 

sua produção, revelando a importância do traço e da  figuração em 

sua pesquisa. Alguns trabalhos apostam em escalas mais ambiciosas,  

enquanto outros têm dimensões diminutas, talvez  íntimas, nos 

convidando a explorar e descobrir toda a sorte de suportes empregados 

sobre a tela junto dos personagens e textos crípticos que conseguimos 

conhecer plenamente.

Julia Lima, curadora



ENSAIO SOBRE O FIM DO MUNDO, 2021
(em processo)



O fotógrafo tunisiano Zied Ben Romdhane, em uma série 

intitulada West of  Life, retratou a região de Gafsa e seus  

moradores. A área, situada em seu país  natal, foi palco 

de intensa atividade  mineradora por mais de um século 

e  os trabalhadores ali recrutados eram  de diferentes 

etnias (estratégia essa  lançada por parte das companhias 

mineradoras de modo a impedir a união  dos mesmos em prol 

da reivindicação  de melhores condições de trabalho e  vida). 

Mesmo assim, durante a Primavera Arabe que atingiu em cheio 

a Tunísia,  tais trabalhadores conseguiram se unir,  superando 

diferenças e conquistando  direitos históricos (o que resultou 

na  transformação do país em uma democracia). 

Ao mesmo tempo em que os  enquadramentos de Romdhane 

mostram uma paisagem devastada e poluída, a vitalidade 

de seus habitantes e os  amplos horizontes mostram uma 

possibilidade de recomeço. Embora com uma abordagem 

totalmente distinta, e  a princípio mais “apocalíptica”, a artista  

Marina Hachem, através de alguns trabalhos mais recentes, 

também consegue perceber, mesmo em cenários muito estéreis, 

possibilidades de recomeço  e indícios de exuberância.

Em Cascata, observamos sob uma  tela uma paisagem que 

se insinua através de um horizonte alto. Ocupando  quase a 

totalidade do quadro, pode-se  perceber um grande acúmulo 

RESÍDUO E RECOMEÇO
por Theo Monteiro

de matéria escura, cuja forma lembra uma montanha ou um 

empilhamento massivo.  Essa matéria escura acumulada, 

preta  e cinzenta, é na verdade um imenso  conjunto de pneus. 

A falta de foco da  imagem, todavia, bem como a presença 

de uma tela de galinheiro colocada  sob a tela do trabalho,  

“bagunçam”  um pouco a visão do espectador, e o  amontoado 

de pneus acaba de certo  modo se esvaindo, ganhando um 

caráter fantasmagórico. Por se tratar de uma imagem impressa 

sobre tela, a sugestão de materialidade dessa matéria  escura 

é igualmente ilusória. De maté rico realmente existe uma 

espécie de  “barro” esbranquiçado, que se espalha  sob o monte 

de pneus. Esse barro parece “escorrer” sobre a paisagem, tal  

como uma cascata (daí o título do trabalho) e terminaria por 

“desaguar” na  parte inferior da tela.

Já em A Queda, não existe céu nem  horizonte. O fundo é 

totalmente composto por esse misterioso amontoado  de 

pneus, ora mais nítidos, ora reduzidos a apenas pontos de cor 

acinzentados, que por vezes lembram chuviscos  de televisão. 

De massa efetivamente  temos novamente esse empasto 

esbranquiçado, que aparece dividindo a  tela na metade e se 

espraiando na parte inferior do quadro como uma cascata véu 

de noiva. Em que pese a disposição diferente, o princípio é 

similar ao  de Cascata.

Esses dois trabalhos mencionados,  bem como outros da mesma 

série, são  paisagens silenciosas. Não existe qualquer presença 

humana ou sinal de vida  aqui. O que temos é um cenário 

estéril,  inóspito, desértico e um tanto quanto  fantasmagórico, 

tanto pelo céu nublado, quanto pela montanha de pneus a  

se perder de vista. Curiosamente, em  que pese a ausência 

humana presente  nesta sequência de trabalhos, os vestígios 

dos mesmos aí estão por toda  parte e dão o tom da paisagem: 

esses  pneus, provavelmente inutilizados, são  lixo. 

Produzidos por material industrial  e resistente, ainda que 

tenham uma  vida útil limitada, são capazes de suportar por 

milhares de anos toda a sorte  de intempéries da natureza, não 

a toa  são ingrediente nada desprezível em lixões, depósitos 

e mesmo no ambiente  natural quando indevidamente 

descartados.

Porém, apesar do cenário absolutamente impróprio para 

o desenvolvimento de qualquer forma de vida, esse barro 

esbranquiçado (cuja materialidade acaba acentuada pela tela 

de galinheiro), em função do caminho que  traça por esse 

cenário, parece ser a única coisa palpável, orgânica e dinâmica  

presente na composição. Em que pese  o denso empasto 

que a constitui, a  mesma substância escorre, serpenteia,  

deságua. Esse líquido, ou semi-líquido,  pode ser o resquício 



de algum corpo  d’água que tenha sobrevivido, mesmo  que 

quimicamente bastante alterado.  Um vestígio do que havia 

ali antes, ao  mesmo tempo que o único elemento  de matéria 

que temos. Um fóssil de  dias melhores? Possível. Mas também  

uma possibilidade de reinício em meio  a uma paisagem morta.

Outra série recente de Hachem são  os Aracnídeos. À primeira 

vista, são rodas de pneus nas quais, ao seu redor,  brotam outros 

pedaços de pneu, que  acabam se assemelhando a “patas”.  

Estranhas cerdas, no núcleo e nas patas, adornam essas 

peculiares estruturas. Porém, como o próprio título da obra 

evidencia, bem como às oito  patas, tratam-se de aracnídeos, 

talvez  oriundos das mesmas paisagens presentes nas séries 

já analisadas. A própria matéria que os constitui, em que  pese 

a semelhança gritante, já trai o  olhar: não são feitos de pneu, 

embora  o imitem perfeitamente. Tal como muitos seres da 

natureza, que se camuflam  em meio a folhas, rochas ou troncos, 

visando melhor adaptação e sobrevivência, os aracnídeos de 

Hachem também  sabem se disfarçar. Ainda que aparentem 

determinada natureza, tem lógica  e inteligência própria que 

os distingue  do entorno em que se encontram.

Ao mesmo tempo em que o vestígio, a  ruína e o fóssil são 

comumente associa-  dos à ideia de derrocada e finitude, eles  

também podem inspirar recomeços, reescritas e resistências, 

tal como o fluido  que transcorre em meio ao deserto de  pneus 

e como os aracnídeos que mime-  tizam o ambiente em que se 

encontram. 



PRIMEIRO, 2020

impressão, lápis dermatografico, silicone,

tela de alumínio, argila e cimento sobre tela

113 x 176 cm



SEGUNDO, 2020

impressão, lápis dermatografico

silicone, tela  de alumínio,

argila e cimento sobre tela

74 x 119 cm





TERCEIRO, 2020

impressão, lápis dermatografico,

silicone, tela  de alumínio,

argila e cimento sobre tela

90 x 120 cm



QUARTO, 2020

impressão, lápis dermatografico,

silicone, tela  de alumínio,

argila e  cimento sobre tela

90 x 120 cm





SÉTIMO, 2020

impressão e lápis dematográfico sobre tela

78 x 150 cm



OITAVO, 2019

impressão, lápis dermatografico, 

silicone, tela de alumínio, argila

e cimento sobre tela

158 x 189 cm





DÉCIMO, 2019

impressão, lápis dermatografico,

silicone, tela de alumínio,

argila e cimento sobre tela

158 x 189 cm



DÉCIMO TERCEIRO, 2020

transfer fotográfico, lápis

dermatografico, cimento, argila

e grade de alumínio sobre tela

40,5 x 50 cm





DÉCIMO QUARTO, 2020

transfer fotográfico,

lápis dermatografico, 

imento, argila e grade

de alumínio sobre tela

30,5 x 40 cm



DÉCIMO QUINTO, 2020

transfer fotográfico,

lápis dermatografico,

cimento, argila e grade

de alumínio sobre tela

30,5 x 40 cm





UM CORPO EM REPARO, 2019

Após apresentação de Interanea, não deixei de pesquisar e procurar por referências sobre a relação  

entre materiais de construção e  o próprio corpo humano. Em 2019, fui aprovada no programa de 

residência na SVA, em Nova York. Entendi que era naquele espaço  que continuaria o desenvolvimento 

do trabalho, que culminou na instalação Um Corpo em Reparo.

Um Corpo em Reparo foi produzida no meu  próprio espaço de estúdio (12m²). Para montar  a 

instalação, cobri todas as paredes com placas de isopor para isolamento térmico, posteriormente 

revestidas com cimento e tinta preta. Perfurei as placas para criar uma espécie  de trama, ou rede, 

feita com  canos de PVC. Ao final, arranhei as placas para que o isopor  ficasse à mostra, e deixei 

pelo chão todos os  pedaços do material que caiu durante o processo. Ao final do programa, a 

instalação foi  completamente desmontada, deixando apenas o registro fotográfico.

Continuo me perguntando o que separa o  interior do exterior de um edifício.





UM CORPO EM REPARO, 2019

cimento, placas de isopor,

tinta acrilica e canos PVA

dimensões variáveis

(estúdio de 12m2)





À FLOR DA PELE, 2019

Os trabalhos da série À Flor da Pele foram  pensados a partir da minha 

pesquisa sobre depressão, ansiedade e síndrome do pânico em  relação 

direta com o uso excessivo da tecnologia.

Com base em um arquivamento de imagens  da internet, que servem de 

fundo para meus  trabalhos, desconstruía primeiro as fotos originais no 

computador, passando elas por um  programa de  glitch, que  derrete  

e distorce  a imagem. Glitch é um erro de software que  ocorre em 

computadores, e apresenta a  disfunção e processamento de imagens e 

sons.

Depois, transferia a imagem para a tela e interferia com grafite e cera 

quente. Minhas interferências eram sutis ou mais intensas, como um 

conflito ou embate entre antagonismos. Depois, esquentava a cera quente 

em alta temperatura até borbulhar e aplicava na tela. Ao  esfriar e se 

tornar sólida, começava a “talhar” o material. Dos pedaços arrancados pela 

cera, o que permanece na tela é o linho cru, que me  remete à fragilidade, 

mutilação e o limite de  romper a própria superfície da pele humana.



PARANOIA, 2020

impressão fotográfica e grafite sobre tela

86,5 x 89,5 cm





REPARTIDO, 2020

impressão fotográfica e grafite sobre tela

50 x 100,5 cm





XANAX, 2020

impressão fotográfica e grafite sobre tela

65,5 x 49,5 cm



O ESTRANHO EM MIM, 2019

tinta acrílica, lápis dermatográfico

e grafite sobre tela

151 x 117 cm



BAD TRIP , 2020

impressão  fotográfica

e grafite sobre tela

80 x 104 cm 





ENTRELINHAS, 2016

“Somos um grande emaranhado de coisas.

Coisas de quem nos criou, coisas de quem nos deixou, coisas de  quem 

nos acompanhou. Coisas nossas.

Estas obras são uma imersão profunda num emaranhado pessoal.

A desconstrução de suas origens – presentes no imaginário da artista 

em forma de fotos antigas e histórias contraditórias – é etapa

fundamental para uma maior compreensão de si e de sua lógica própria 

de produção.

Assim, a retomada de certos materiais utilizados ao longo de sua  trajetória 

fez-se necessária: todos “crus”, ou de estrutura, agora ressignificados 

para gerar uma maior intimidade diante de uma narrativa fragmentada e 

em reconstrução.

O frenesi presente nas obras é o mesmo de grandes centros urbanos, 

e revela o movimento que o tempo e a memória amenizaram. É também 

o mesmo frenesi daqueles que se descamam constantemente para 

conseguirem ir ao encontro de seus próprios esqueletos.

Produzir para desconstruir(-se). Desconstruir para revelar(-se).

Que sejam criadas mais obras feitas de ossos!”

Julia Pasmanik

A desconstrução das minhas origens sempre se colocou como etapa 

fundamental para uma maior compreensão da  minha identidade e da 

minha própria produção e pesquisa. O resultado é um espaço suspenso 

entre o real e o imaginário;  uma maior intimidade diante de uma narrativa 

fragmentada e em reconstrução.

Busco minha identidade ancestral que, para mim, é desconhecida, devido 

à minha descendência libanesa distante. Assim, recrio cenas e situações 

desta memória familiar que nunca vivi, e trago rupturas  em minhas 

próprias experiências.



DAISY, 2016

grafite e tinta acrilica sobre tela

120 x 160 cm





O FALSO MENDIGO, 2016

cimento, tinta acrílica, fita adesiva, 

grafite e silicone sobre tela

50 x 40 cm

SEM TÍTULO, 2016

cimento, silicone e grade de

aluminio sobre tela

70 x 50 cm



SEM TÍTULO , 2016

tinta acrilica, grafite e cordão sobre tela

30 x 40 cm





DESESPERADO, 2016

cimento, grafite, pastel oleoso,

pregos de aço e silicone sobre tela

21 x 16 cm

PARABÉNS, FELICIDADES, 2016

Cimento, grafite, grade de alumínio

e costura sobre tela

27 x 22,5 cm



ACÚMULO, 2016

A instalação Acúmulo foi apresentada em minha individual Entrelinha,

em São Paulo, em 2016.

Pesquisava sobre ideias de dualidade, mais  precisamente a relação entre 

peso e leveza.  Acabei por ler sobre o pensamento do Taoismo, tradição 

filosófica e religiosa  chinesa  que tem como conceito-chave o Tao. Essa  

palavra, em chinês, significa caminho, estrada, curso ou método. É nela 

que se encontra  um dos mais antigos conceitos sobre dualidade: O yin, 

yang. Este conceito expressa  como forças, aparentemente opostas, são  

interrelacionadas e interdependentes no  mundo natural.

Acredita-se que para cada entidade  existe  seu oposto, para o peso existe 

a leveza, e vice-versa. Os opostos são, na verdade, manifestações do 

mesmo Tao. Não são independentes  um do outro mas, sim, uma variação 

de uma  mesma força unificadora.

Pela primeira vez comecei a trabalhar com o  cimento, material que utilizo 

desde então em  meus trabalhos. Construi diversas peças que  relembram 

formas mais comuns de se retratar  pesos. As peças, depois acorrentadas 

e perfuradas pelo teto da galeria, aparentam ser extremamente pesados 

e exercer grande carga de tração. Mas, em seu interior, eram todas 

vazadas e ocas.



ACÚMULO , 2016

Instalação com cimento

e correntes de aço

Dimensões variáveis
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