
Rafael Chavez 
CÔRDA



Serviço Social do Comércio - Regional Paraíba

PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DO SESC PARAÍBA
José Marconi Madeiros de Souza

DIRETORA REGIONAL
Juliana Maria Fernandes P. de Melo Silvino

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mônica Alves Barros Ribeiro

DIRETOR DE AÇÕES SOCIAIS E PLANEJAMENTO
Odilon Neves de Azevedo

COORDENADOR DE CULTURA SESC PARAÍBA
Paulo Aurélio P. da Costa

COORDENADOR DE CULTURA SESC CENTRO CG
Álvaro Fernandes de Oliveira

PROJETO GRÁFICO
Jussiê Rodrigues
Zuliene Chagas



Serviço Social do Comércio - Regional Paraíba

PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DO SESC PARAÍBA
José Marconi Madeiros de Souza

DIRETORA REGIONAL
Juliana Maria Fernandes P. de Melo Silvino

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mônica Alves Barros Ribeiro

DIRETOR DE AÇÕES SOCIAIS E PLANEJAMENTO
Odilon Neves de Azevedo

COORDENADOR DE CULTURA SESC PARAÍBA
Paulo Aurélio P. da Costa

COORDENADOR DE CULTURA SESC CENTRO CG
Álvaro Fernandes de Oliveira

PROJETO GRÁFICO
Jussiê Rodrigues
Zuliene Chagas







O cristal bruto e o lapidado
Tinta acrílica sobre tecido
100x83cm
Ano - 2019

Dançando em plena transformação
Tinta acrílica sobre tecido

100x100cm
Ano - 2019

Verbete da Obra
Essa obra marca meu processo de reconhecimento de transbinariedade.  A corpa retratada na tela representa o autoconhecimento

de um processo intenso.  Tendo  a  forma  pontiaguda  como  símbolo, a  tarja  laranja  sobre  o  órgão  sexual  indefinido indica as

dinâmicas de  opressão  e  censura  que recaem sobre os corpos e corpas LGBTQIA+.

Verbete da Obra
Num cenário de aridez, composto por rochas, cactos e cobras, formas abstratas delineiam uma face, lançando luz sobre
um cristal bruto, em detrimento do lapidado, como forma de  realçar  Origens.  Relacionadas as cobras indicam os ciclos
pelos quais passam todas as matérias.  
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La fontannna
Tinta acrílica sobre tecido
100x110cm
Ano - 2019

PINGA-FOGO
Tinta acrílica sobre tecido

90x120cm
Ano - 2019

Verbete da Obra
Em meio às paisagens semi áridas do sertão, com cactos e lagos, uma figura mística pesca. A linha que engalha
sua perna indica a tentativa de encontrar algo que ainda não sabe sobre si própria.

Verbete da Obra
Em destaque na tela, uma figura em estado de mutação apresenta extremidades pontiagudas, símbolos de autodefesa
da personagem que dividem espaço com elementos de humanização  a  exemplo  de  uma  garganta  e  uma cavidade
interior abertas, mostrando que mesmo com vivências difíceis ainda possui traços de sensibilidade.  
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Painel EXPANDINDO HORIZONTES
Tinta acrílica sobre tecido
240x150cm
Ano - 2021

Verbete da Obra
Numa espécie de ritual, figuras entrelaçadas comungam de um momento espiritual de criação  e  expansão de horizontes.  Através  de
técnicas de contraste, as linhas que relacionam as figuras atingem cores vibrantes, e simbolizam também cordas, elemento de  ligação

que alude por sua rusticidade ao sertão bem como a resistência de vários povos.
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Sem título
Tinta acrílica sobre tecido
145x110cm
Ano - 2021

Um cantinho confortável
Tinta acrílica sobre tecido

70x90cm
Ano - 2019

Verbete da Obra
Dentro de um ambiente lúdico, uma figura em estado de fragmentação pinta a paisagem. Os elementos pintura, figura e paisagem
estão numa simbiose que indica também um processo de metalinguagem dado que é como se a figura construísse o ambiente. 

Verbete da Obra
A casa deve ser um local de acolhimento e intimidade para os LGBTQIA+ sujeitos a inúmeros tipos de violência do mundo
externo. Num  estado  de  tranquilidade  e  segurança, as figuras da tela desfrutam de um cantinho confortável no meio de
tanto caos.  
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Escorreu feito riacho
Tinta acrílica sobre tecido
90x70cm
Ano - 2019

Matriz
Tinta acrílica sobre tecido

150x110cm
Ano - 2019

Verbete da Obra
Numa casa em que os ambientes internos externos fazem parte de um conjunto indissociável.  Há  vários  elementos
de referenciação regional como o sol, montes e cactos. A figura ao centro da tela reflete-se nesse meio e exemplifica
que não dá para passar incólume a vivência geográfica sertaneja.

Verbete da Obra
Matriz retrata uma explosão visual, fonte de criação infinita simbolizando o divino e o sagrado multiplicador de formas,
cores e sensações. Um cenário que se dilui em meio a figuras  inapreensíveis  e  em  constante  movimento, podendo
indicar fauna, flora ou até mesmo seres místicos.   
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Rafael Chavez teve seu nascimento em 1996, na cidade
de São Mamede, próximo a Santa Luzia, (cidade onde
cresceu). Filha de uma pedagoga, passou seus primeiros
16 anos de vida morando nas escolas de sua mãe e
concluiu o ensino médio em 2014. Logo depois, em 2015,
entra para o curso de arquitetura e urbanismo, na cidade
de João Pessoa, porém não termina e tranca o curso no
sexto período, decidindo que iria seguir a carreira artística.
Em 2018 se muda para o Rio de Janeiro, com o intuito de
começar a ser independente financeiramente através de sua arte.

Rafael é uma jovem artista trans não-binaria de formação
autodidata, possui habilidades técnicas em escultura e
pintura com uso de tinta acrílica e óleo. Sua poética e
pesquisa vem se desenvolvendo a partir das relações
entre corpo, paisagem e território, enfatizando as relações
de pertencimento do sertão nordestino e das corporeidades
queers e desviantes.

Biografia

Rafael Chavez (alter ego Côrda)

Eu contei quase tudo pro meu celular
Tinta acrílica sobre tecido
100x110cm
Ano - 2019
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