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Lara Fuke



Bio

Porto Alegre, 1996

Sou formada em Licenciatura em Dança pela Faculdade Angel Vianna (2019). Trabalho com dança, desenho, escrita e 
ilustração. Já dei aula de dança para crianças, adolescentes e adultos. Como bailarina, produzi solos e participei do clipe 
Terra, de Domenico Lancellotti. Em 2017 fiz o videodança CORPO-FOLHA, que participou da exposição coletiva "Salta 
d'Água", com curadoria de Diego Hasse e Eduardo Veras, na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, no Instituto de Artes da 
UFRGS, em Porto Alegre. Como ilustradora, criei desenhos para a revista Gol de outubro de 2020, a capa do single 
"Geleira do Tempo" da ANAVITÓRIA e as ilustrações e capa do livro Abrir e fechar cancelas da poeta Luiza Oliveira, editado 
pela 7letras. Em 2021, contribui para ilustrações da revista Enzyme: a magazine for digesting, projeto dos artistas Jorgge 
Menna Barreto e Joelson Buggilla, lançada em maio de 2021, na Bienal de Liverpool. Também ministrei uma oficina sobre 
a prática de cadernos e atenção, em parceria com o projeto Frestas. Ainda em 2021, publiquei o livro Ainda não sei tudo 
que já aprendi até agora, que reúne desenhos e poesias de 2019 a 2021, editado pela Garupa. 



Ilustração



“chinelos” é um single, uma das 4 faixas que 
compõe o EP "àmostra", a estreia o projeto 
TRANSE e lançado pelo selo cearense 
FOLKLOREBEAT. 

— Capas do single chinelos

https://open.spotify.com/album/5xzaONcTXdiHXiPKYSfzLn?si=iY_ih4ueScOQXB_d7ec3VA


O EP "àmostra" lançado pela 
FOLKLOREBEAT tem 4 faixas, e é a estreia 
do projeto TRANSE, composto pelo músico 
André Flores, pela artista visual e cantora 
Camila Proto e pelo produtor musical Rafa 
David. O projeto começou este trabalho 
ainda em 2018 com a premissa de 
samplear paisagens sonoras, 
ressignificando o som e transformando em 
música. Essa mesma premissa provocou a 
ideia da capa do álbum, feita com recorte.

— Capas do álbum àmostra

https://open.spotify.com/album/3uYv6B855IKn29RSULN0uX?si=tJwOh472SQ2vfJHQhxQ3bg


— Revista Gol

Ilustração para a Revista da Gol, seção Pais 
& Filhos, edição de outubro de 2020.

https://static.voegol.com.br/voegol/revista/220_revista_GOL_220.pdf#_ga=2.93041949.1273410776.1643727240-97913801.1643727240






Enzyme magazine é uma revista editada e produzida pelos artistas 
Jorgge Menna Barreto e Joélson Buggila. O projeto começou na 
residência da dupla na Jan Van Eyck Academie. Ilustrei o livro feito 
pela artista Abbie Bradshaw, um playbook performático cujo tema é o 
prato Blind Scouse, típico de Liverpool — cidade onde acontece a 
segunda edição da revista, promovida pela Liverpool Biennial 2021.

— Enzyme Magazine #2

https://enzyme.sites.ucsc.edu/










— Livro abrir e fechar cancelas

Segundo livro de poesias de Luiza Oliveira, 
editado pela 7 letras

https://7letras.com.br/livro/abrir-e-fechar-cancelas/






O livro também acompanhou um cartaz, 
impresso em risografia pela Risotrip



Baila baleia é uma música feita por Nathália 
Araújo e Jef Lyrio. As animações foram feitas nos 
anos de 2020-21, com colagens e desenhos.

Clique para assistir

— Clipe Baila baleia

https://www.youtube.com/watch?v=zFPFw-AhyzQ&ab_channel=LaraFuke


— Livro prelúdios

prelúdios é o livro de estreia da autora 
maria petrucci, lançado pelo selo víbora 
edições, de Porto Alegre.









— Capa do single Geleira do tempo

Capa para o single de ANAVITÓRIA e Jorge 
& Mateus. 

https://open.spotify.com/album/27ihbfzqxFE0FWX9g4uMhG?si=NHBYCwfHQyeJKdt4auHwJg


— Livro ainda não sei tudo que já 
aprendi até agora

"ainda não sei tudo que já aprendi até agora 
reúne trabalhos produzidos entre 2018 e 
2020 em sua maioria veiculados no 
instagram de sua autora, Lara Fuke. O livro 
traz observações do mundo feitas de um 
ponto de vista singular e cheio de ternura: 
hesitações diante de tarefas cotidianas, 
mensagens de texto não respondidas, listas 
de coisas que “deixamos mas não 
queremos perder” ou “que têm uma 
enorme habilidade de conexão”. São 
miudezas coletadas do mundo e 
catalogadas com um traço simples que, 
talvez pela própria simplicidade, lhes 
emprega profundidade." 

Clique para ler na íntegra o texto da editora  

https://www.leiagarupa.com/larafuke












Ilustração para o dias des namorades em parceria com Mia 
Veganices (São Paulo) e Víbora Edições (Porto Alegre)

— Cartão coração só enche quando derrama

https://www.instagram.com/mia.veganices/
https://www.instagram.com/mia.veganices/
https://www.instagram.com/vibora.edicoes/




— Encomendas, ilustrações para pessoas, projetos e marcas

Para a marca A.profunda @a.profunda (2020)

https://www.instagram.com/a.profunda/




Encomenda para a Luana (2021)



=

Feita para a casa nova da Sofia e do Manoel (2020) Para Dra. Vanessa Heinrich (2021)



Feita para o projeto News from Futuro, no Instagram. @newsfromfuturo (2020)



Para o banheiro da Laura e do Zé (2021)



Encomenda para a Leda (2021)



Ilustrações para o consultório da psicóloga Cristina









vídeo 4 | chave

Animações para divulgação da Casa de Contracepção Irene Viza

vídeo 1 | pílulas vídeo 2 | balões vídeo 3 | mar

https://www.youtube.com/watch?v=Pw1C8l_DdF0&ab_channel=LaraFuke
https://www.youtube.com/watch?v=UFs6p-l53ZQ&ab_channel=LaraFuke
https://www.youtube.com/watch?v=2cms48ewlP0&ab_channel=LaraFuke
https://www.youtube.com/watch?v=hKUz_HlmBcQ&ab_channel=LaraFuke


Ateliê



— Cadernos & desenhos























Prática Artística



Paleta (2017)

Coreografia criada a partir de um só movimento de mãos, e que 
explora forma, cor, repetição e o uso de objetos

— Dança

https://vimeo.com/249956602


CORPO-FOLHA (2017)

A videodança observa encontros de forma e movimento entre o corpo humano e o 
corpo vegetal. Este trabalho participou da Exposicão "Salta d'água" na Pinacoteca 
Barão de Santo Ângelo - Instituto de Artes da UFRGS.

https://vimeo.com/246884635


Terra (2017)

Clipe da última música do álbum Serra dos Órgãos 
(2017), LAB 344, de Domenico Lancellotti. O clipe foi 
gravado em Super 8, em colaboração com Bruno di Lullo 
e Gustavo Peres.

https://www.youtube.com/watch?v=QDCBFtZdHnU


Eu observo (2018)

Coreografia criada com e a partir de objetos 
de madeira feitos pelo artista Mauro Fuke.

https://vimeo.com/278961467


Se eu não eles vão (2018)

https://vimeo.com/278960924


coisas mais importantes que a verdade (2019)

Esse trabalho é um desdobramento de trabalhos anteriores que foram feitos 
durante a formação em Dança, na Escola e Faculdade Angel Vianna. 

Clique para assistir  

https://www.youtube.com/watch?v=2Hb3l5bWf0g&t=11s


Paladar tridimensional (2020)

Quando Marcel Duchamp lançou a ideia de que existe um 
olhar que não é retiniano, que não se forma no olho, libertou 
os artistas e sua plateia para imaginar uma forma de ver que 
não está apegada ao seu órgão central. Abria assim 
precedente para que pudéssemos pensar em maneiras de 
expandir e des_orgão_nizar os outros sentidos. Paladar 
Tridimensional se inspira em Duchamp para imaginar de que 
forma podemos conceber um paladar que não se forma na 
boca, mas no mundo, em estreita relação com a paisagem, 
nas extensões para dentro e fora de nossa cavidade 
mastigante. O gosto ganha assim proporções ecológicas e 
complexas, pois já não está limitado às nossas papilas 
gustativas. Tal foi o ponto de partida para um processo 
colaborativo entre Jorgge Menna Barreto, Lara Fuke e Rafael 
Spínola, que resultou em uma animação que mistura 
maquete, desenho e uma trilha sonora de Hugo Rocha.
Curadoria: aarea. Open-ended Encounters é um projeto da 
Fundação suíça para a cultura Pro Helvetia e do aarea no 
contexto do programa na América do Sul «COINCIDÊNCIA».

https://www.youtube.com/watch?v=cqDoJK8jF_Y
https://www.youtube.com/watch?v=cqDoJK8jF_Y




Tomar Coragem (2021)

Me fascinei muito quando descobri o 
trabalho "inserções em circuitos 
ideológicos" de Cildo Meireles. Me 
parece muito importante a ideia de arte 
que "assim como a língua, não tem 
dono", sem necessidade de autoria, 
com a possibilidade de ser infiltrada e 
ser feita por todes. Ao penetrar nas 
casas, passar despercebida, chegar 
bem perto, ser tocada, tem uma 
capacidade de abrangência enorme. 
Não conta com galerias, museus, e 
agora, links ou salas de zoom. 









A loja virtual é um resultado do que faço no Instagram: imprimir os 
desenhos, fazer cangas e objetos, como a caixinha de fósforo. É também 
uma maneira de fugir da rede social e habitar o mundo físico.

— Loja virtual

https://lara-fuke.lojaintegrada.com.br/




—————————————————
fukelara@gmail.com

+55 21 998 551 348

larafuke.com

@larafuke

mailto:fukelara@gmail.com
https://www.larafuke.com/
https://www.instagram.com/larafuke/

