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n. 1994, Rio de Janeiro, Brasil 

vive e trabalha entre Rio de Janeiro, Brasil e Paris, França

Elian Almeida baseia sua prática na convergência de diferentes 

linguagens, como pintura, fotografia, vídeo e instalação, 

tornando-se expoente de uma nova geração de artistas 

produtores de objetos e imagens que reivindicam protagonismo 

para agentes e corpos usualmente marginalizados em nossa 

sociedade e na tradição da arte. Com uma abordagem decolonial, 

seu trabalho se debruça sobre a experiência e performatividade 

do corpo negro na sociedade contemporânea. Para isso, ele 

recupera elementos do passado, imagens, narrativas e 

personagens – oficiais e extra oficiais –, de modo a contribuir 

para o fortalecimento e a divulgação da historiografia afro-brasileira.

Por um lado, sua pesquisa se debruça sobre biografias de 

personagens negras que tiveram sua importância apagada pela 

história, atribuindo-lhes a devida relevância. Por outro, o artista 

volta-se para as violentas abordagens policiais de corpos 

racializados, revisitando as noções de privilégio, presentes na 

cultura e sociedade brasileira, assim como denunciando o mito  

da democracia racial. Em sua série Vogue, em que Almeida se 

apropria da identidade visual e da estética dessa famosa revista 

de moda para vincular corpos negros, vemos a convergência 

dessas diversas linhas de trabalho, levando-nos a questionar 

sobre os modos como esses sujeitos são representados e postos 

em circulação na cultura visual brasileira.
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fazer estético, ser estético 

“Interessa-me como pesquisa pensar no 

fazer estético como exercício de reflexão 

para as problemáticas da nossa realidade 

contemporânea. Mas, ligado diretamente 

a esse escopo está o recorte racial. É um 

movimento natural de examinar algumas 

dessas relações que me são caras. A minha 

cor. Meu estatuto social e como ele se 

relaciona em sociedade. A alteridade. Com 

isso, a minha produção é marcada pelo 

intento de friccionar determinados temas, 

como deslocar e ressignificar a ideia de uma 

performatividade social do corpo negro, a 

violência do Estado, a decolonialidade 

que ainda são, mesmo com décadas de 

discussões, questões pertinentes e urgentes, 

principalmente ao Brasil contemporâneo”, 

revela Elian Almeida.

 

Les sussex (la famille royale), 2020
acrílica e óleo sobre tela
120 x 100 cm 
coleção Ana Cecilia Impellizieri Martins 
Paris, França



O mais importante é inventar o Brasil  
que nós queremos, 2021 
acrílica e óleo sobre tela 
88 x 127 cm





Conceição Evaristo à Académie 
Brésilienne des Lettres, 2020
acrílica, óleo e pastel sobre tela
125 x 105 cm 
coleção Sandra Hegedus
Paris, França

A prática de Elian Almeida não se separa de 

sua experiência como indivíduo racializado 

em uma sociedade estruturalmente racista. 

Isso, contudo, não indica que seu trabalho 

se faz a partir de uma perspectiva subjetiva, 

explicitando traços e vivências particulares 

do artista, mas atua, principalmente, na 

criação e expansão de um imaginário sobre 

a cultura afro-diaspórica e sua influência 

direta no Brasil. Nesse sentido, Almeida 

se insere no grupo de artistas que tem 

contribuído com o esforço coletivo de se 

revisitar as narrativas dominantes, de 

modo a recuperar e dar o devido valor às 

personalidades esquecidas e apagadas 

pela história, ao mesmo tempo em que 

compreende sua própria atuação 

e circulação no circuito e mercado de arte 

como a reivindicação de maiores espaços de 

representatividade para produtores negros.

 





O trabalho de Almeida tem como um dos 

princípios a ideia de mapeamento. Esse 

surge, primeiro, a partir da experiência de 

deslocamento do artista na cidade do Rio 

de Janeiro. Tendo vivido grande parte de 

sua vida na Baixada Fluminense, o artista 

ia diariamente para o centro da cidade, 

espaço que reúne grande parte dos centros 

culturais. Essa movimentação pela cidade, 

que o fez perceber o funcionamento 

discriminatório do espaço urbano, também 

se torna uma mobilidade temporal, 

permitindo aproximações anacrônicas.

 

Feijoada, 2020
acrílica e pastel sobre tela
105 x 125 cm
coleção Soraya Chaar 
Paris, França





Em O que vai nascer (2016), Almeida 

sobrepõe as coordenadas do lugar em que 

nasceu às do Cais do Valongo, região no 

Porto do Rio de Janeiro que, durante os 

séculos XVIII e XIX recebeu um grande fluxo 

de indivíduos abduzidos do continente 

africano para serem comercializados como 

escravos. Nessa sobreposição, Almeida liga 

passado, presente e futuro, ao nos lançar – 

no título do trabalho – uma questão sobre 

o que ainda está por vir. O artista nos faz 

perceber como acontecimentos passados, 

o tráfico de escravos, ainda possuem efeitos 

na marginalização de corpos e identidades. 

Almeida, também, entrecruza macro 

e micro histórias, ao entrelaçar sua narrativa 

à própria escrita de acontecimentos 

fundantes da identidade nacional. 

O artista, vê então, em seu trabalho, um 

mapa que aponta outros caminhos espaciais 

e temporais para se entrar em contato com 

uma herança ancestral que se via renegada 

pela tradição.

Ao que vai nascer, 2016
acrílica e pastel sobre tela
dimensões variáveis
coleção do artista



Clementina de Jesus (TIME), 2021 
tinta acrílica sobre tela 
100 x 90 x 4 cm

recuperar imagens,  
refundar identidades

Elian Almeida se vale de um vasto repertório 

visual, fundado devido à sua curiosidade 

e uma capacidade de observação apuradas. 

Nesse sentido, Almeida não só se apropria de 

imagens da história da arte, nas quais se 

aprofundou em sua formação em Artes Visuais 

na Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ), mas também as tensiona ao trazer 

para a linguagem pictórica o protagonismo  

de figuras negras.

Para criar suas próprias imagens, Almeida 

revisita aquelas de artistas, fotógrafos, mas 

também as da cultura, as que circulam em 

revistas e nas redes sociais. O artista fricciona 

essas diferentes fontes para criar imagens 

ficcionais de personagens reais. Essas 

imagens são fabulações, pois, muitas vezes, 

as personalidades que Almeida visa retratar 

nunca tiveram sua imagem cristalizada na 

história, a não ser por relatos escritos e orais. 

Entende-se então que, mais do que criar 

imagens de personalidades negras, Almeida 

concretiza nelas um imaginário afro-brasileiro, 

dando corpo ao que antes era apenas relato.

 





A série Vogue, uma das mais icônicas em 

sua trajetória, nasce justamente do 

questionamento sobre a ausência de 

personalidades negras nesse veículo. Sobre 

a capa de uma revista, Almeida espalhou 

tinta, criando uma imagem que não se 

fixava, pois a própria materialidade do 

suporte parecia repelir o caráter líquido da 

pintura. Ali, Almeida esboçou a primeira 

figura negra, Tia Ciata, personalidade 

fundamental para o surgimento do samba 

no Rio de Janeiro. O artista se baseou em 

pesquisas biográficas e em imagens dela 

para criar o trabalho.

A partir daí, Almeida aprofundou sua 

investigação, não só de referências 

biográficas e imagéticas, mas também de 

materiais. O artista mergulha na história 

das figuras e em seu contexto para elaborar 

os cenários, vestimentas e adereços do 

tempo em que viveram. Contudo,  

a ausência de face em seus trabalhos nos 

aponta tanto para o apagamento desses 

indivíduos pela narrativa oficial, assim como 

propõe uma coletividade. Nessas figuras 

pode-se encontrar elementos de uma 

ancestralidade capaz de fazer aquele que 

observa projetar nela não um rosto único, 

mas uma miríade de faces possíveis, de 

anônimos que ainda sofrem os efeitos do 

preconceito racial.

Tia Ciata (Vogue), 2019 
acrílica e óleo sobre tela 
55 x 46 cm 
oleção Clarice O. Tavares 
Nova Iorque, EUA





← 
Um defeito de cor (VOGUE), 2021 
tinta acrílica sobre  
exemplar de revista 
12 peças de 28 x 21 x 5 cm 
 

Um defeito de cor (VOGUE) 
[detalhe], 2021 
tinta acrílica sobre  
exemplar de revista 
12 peças de 28 x 21 x 5 cm 
 

→ 
vista da intalação 
Um defeito de cor (VOGUE), 2021 
Nara Roesler Rio de Janeiro, Brasil







Tia Maria do Jongo  
(Vogue Brasil), 2021 
tinta acrílica sobre tela 
94 x 109 x 4 cm





Esperança Garcia, Luísa Mahin  
e Maria Firmina dos Reis  
(Vogue Brasil), 2021 
tinta acrílica sobre tela 
109 x 91 x 4 cm







Não por acaso, Almeida é um dos artistas 

que participa da Enciclopédia negra, 

monumento editorial da historiografia 

afro-brasileira organizado por Flávio 

Gomes, Lilia M. Schwarcz e Jaime 

Lauriano. O livro não só faz um 

levantamento biográfico de personalidades 

negras fundamentais para a história 

brasileira, como traz também imagens 

dessas personalidades criadas por artistas 

negros brasileiros.

Quanto à técnica, a pintura de Elian 

Almeida é marcada pelo experimentalismo. 

O artista faz uso de diversos materiais, 

como óleo, acrílica, pigmentos puros, 

gesso, entre outros. Esses muitas vezes 

aparecem sobrepostos nas sucessivas 

camadas – sobrepondo e apagando-as – 

que Almeida deposita sobre o suporte em 

pinceladas rápidas, num processo de 

envelhecer a tela, revelando que a pintura 

também possui, em suas veladuras, sua 

temporalidade própria expressa pelas 

camadas subjacentes, que, ainda que 

invisíveis, sustentam a imagem final.

← 
vista da exposição  
Antes – agora – o que há de vir, 2021 
Galeria Nara Roesler 
Rio de Janeiro, Brasil 
 

Ruth de Souza (Vogue Brasil), 2021 
tinta acrílica sobre tela 
95 x 78 x 4 cm





vista da exposição 
Enciclopédia negra, 2021 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, 
São Paulo, Brasil



vista da exposição 
Enciclopédia negra, 2021 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, 
São Paulo, Brasil



Mãe Beata de Iemanjá  
(Vogue Brasil), 2021 
tinta acrílica sobre tela 
104 x 100 x 4 cm





vista da exposição 
Antes – agora – o que há de vir, 2021 
Nara Roesler Rio de Janeiro, Brasil

→ 
vista da exposição 
Antes – agora – o que há de vir, 2021 
Nara Roesler Rio de Janeiro, Brasil





violência e privilégio 

Outras temáticas recorrentes na sua prática, 

e que muitas vezes se tangenciam, são 

a violência e o privilégio. Nesse sentido, um 

dos temas que lhe chama a atenção 

é a abordagem policial de corpos negros, 

do qual, Porte ilegal de artefato incendiário 

(“Democracia racial”) (2018), é exemplar. 

Nesse trabalho, Elian Almeida relembra 

o caso de Rafael Braga, homem negro 

que foi injustamente preso durante as 

manifestações de 2013 por carregar uma 

garrafa de pinho sol em sua mochila. Almeida 

localiza em Braga o símbolo da desigualdade 

presente na sociedade e nos sistemas 

judiciário e de segurança pública que tendem 

à criminalização de indivíduos racializados.

 

Porte ilegal de artefato incendiário  
(“Democracia racial”), 2018 
acrílica e óleo sobre tela
dimensões variáveis
coleção do artista



Para Almeida essa série “não é somente 

um trabalho de um artista negro analisando 

as ações político-sociais do corpo negro 

na sociedade contemporânea, mas um 

trabalho de um artista negro suscitando 

e friccionando essas relações entre os 

indivíduos e grupos com privilégios e anseios 

de dominação.” A própria esfera do poder 

político não escapa das críticas do artista. 

Em O que é melhor, a gente discutir acordos 

políticos ou a cor dos políticos? (2020), 

Almeida retrata figuras de poder, ressaltando 

sua branquitude, e mostrando que o debate 

sobre a corrupção é tão fundamental quanto 

o sobre a representatividade de negros nas 

esferas do poder. Em suas palavras, Almeida 

nos lembra que “pensar um novo Brasil 

é urgente e a arte tem um papel fundamental 

nesse processo”, e sua arte tem atuado 

diretamente nesse sentido.

Já no cartaz Arte contemporânea  

é Negra? (2016), Almeida conduz-nos  

a questionar sobre os modos como o circuito 

artístico tem incorporado a produção afro-

brasileira, convocando-nos a compreender 

não só como essa herança está imbricada em 

nossa cultura e nossa produção de arte, mas, 

também, a valorizar e dar cada vez mais 

espaço a esses produtores.

Arte conteporânea é negra?, 2016 
acrílica e óleo sobre tela
120 x 100 cm
coleção Marcos Pavão
Rio de Janeiro, Brasil



O que é melhor, a gente discutir 
acordos políticos ou a cor dos 
políticos?, 2020 
tinta acrílica e pastel sobre tela 
170 x 130 cm 
coleção Sandra Hegedus 
Paris, França
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