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A ONG Casa Chama, que desde 2018 atua em defesa dos 
direitos e da dignidade das populações trans, organiza um 
Leilão beneficente em São Paulo com obras de diversos artistas 
contemporâneos para arrecadar fundos visando a continuidade 
da organização e para celebrar o aniversário de 3 anos desde a 
sua fundação. 

Nesta noite beneficente, no dia 23 de outubro no Auroras, às 
15h, será realizada a abertura da exposição do 1o. Leilão 
Beneficiente Casa Chama, em clima de celebração e 
colaboração entre artistas trans e cis de diversas áreas que se 
reunirão em um espaço de troca e convivência.

Lances presenciais poderão ser realizados no dia da abertura. 

Lances online e por telefone deverão ser realizados através do 
e-mail: leilaocasachama@gmail.com ou dos telefones
+55 11 98193.3455 / +55 21 97178.9269 até 23.10, quando 
ocorrerão os arremates finais.

O lance inicial de cada obra corresponde a 60% de seu valor de 
mercado. 

O incremento mínimo, que é a diferença mínima aceita entre o 
Valor Corrente do Lote e o Lance seguinte,  entre os lances é de 
R$200.

O lance efetuado terá caráter imediato e irrevogável, não 
podendo o participante eximir-se da responsabilidade. Ao
 efetuar um lance, o participante garante, em caso de arremate, 
o seu pagamento à vista.



A Casa Chama é uma ONG fundada e coordenada por pessoas 
transvestigêneres, cuja atuação sociopolítica e cultural visa 
garantir emancipação, valorização e qualidade de vida para as 
populações trans. Compreendendo a carência de direitos 
básicos e a constante marginalização de corpos trans, atuamos 
junto ao poder público e privado buscando garantir suporte 
jurídico, econômico, psicológico, médico e cultural à nossa 
comunidade.
 
A partir de uma ética antirracista e antitransfóbica, nossa 
missão é promover a dignidade para vidas trans a fim de 
prolongá-las e potencializá-las, fomentando e assegurando 
espaços de participação política, artística e social. 
Compreendemos também a aliança com pessoas cisgêneras 
como um alicerce fundamental da nossa organização, sendo as 
cis aliades parte importante da nossa história e do fomento ao 
protagonismo trans. 

A Casa Chama pode ser compreendida através de suas frentes:

Frente Psicossocial
Frente Jurídica
Frente Cultura
Frente Autonomia Financeira
 
“QUEM ACOLHE É ACOLHIDE, E QUEM É ACOLHIDE 
TAMBÉM ACOLHE” é o lema da Casa Chama por sermos um 
espaço de acolhimento mútuo. Somos uma equipe 
extremamente diversa, composta majoritariamente por 
pessoas trans, que está sempre disposta a compartilhar projetos 
de mundo mais dignos e plurais. Atualmente contamos com 270 
voluntáries, em diversas frentes, e é através dessa nossa rede de 
parcerias e ações que produzimos afeto, cuidado e troca.
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Casa Chama is an NGO founded and coordinated by 
transvestigender persons since 2018. The organisation has a 
strong socio-political and cultural profile with the vision to 
safeguard the emancipation, valorisation and quality of life for 
trans populations. With the understanding of the lack of basic 
rights and marginalisation of trans bodies in Brazilian society, 
the organisation works alongside the public sphere and private 
actors for legal, economic, psychologic, medical and cultural 
support structures for the trans community.

From an anti-racist and anti-transphobic position, Casa 
Chama’s mission is to empower and promote the dignity and 
longevity of trans lives, by creating and empowering spaces of 
political, social, artistic and cultural participation. We have a 
trans perspective that understands the value of alliances with 
cisgender professionals and allies as a fundamental pillar of the 
activities and the history of the organisation.

Casa Chama’s motto is “Who takes care is cared for, and who is 
cared for gives care” which expresses its philosophy of mutual 
care. We are a diverse team composed mainly of trans 
persons aiming to promote a plural and dignified world view. 
Casa Chama works in four areas, psychosocial, legal, cultural 
and financial autonomy, counting on a network of 270 volunteer 
and a wide base of allies through which we practice and give 
care, affect, and exchange.
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Jac Leirner
Trans Chama, 2021
Colagem com papéis [Collage with papers] 
26 × 30 cm 
USD 10.000 (R$47.000)







Ana Matheus Abbade
Travesti é O Poder, 2015
Carimbo em cédula rasgada com moldura [Stamp on torn ballot with frame] 
Tiragem infinita [Infinite editions]
10 × 15 cm 
R$ 800



Ana Raylander Mártis dos Anjos
Sem título da série ‘Trabalhos Escolares’ [Untitled from the series ‘Trabalhos escolares’], 2020 
Monotipia e óleo sobre papel [Monotype and oil on paper]
59.4 × 71.7 cm
R$ 8.000



Manauara Clandestina
O Repouso do Chuchu, 2018
Impressão jato de tinta sobre papel algodão [Inkjetprint on cotton paper] 
30 × 66 cm 
Edição [Edition] 1/5 + 2 PA
R$ 12.000
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Alice Yura
Estive sonhando com você, 2021
Impressão jato de tinta sobre papel de algodão [Inkjet print on cotton paper] 
50 × 80 cm
Edição [Edition] 1/3
R$ 2.600



Gretta Sarfaty
Body Works III, 1977-2003
impressão a jato de tinta em arquivo [Inkjet print on archival] 
33 × 48 cm
Edição [Edition] 3/5 + PA
USD 1.500 [R$7.050]



Rosa Luz
Ros4 em residencia artistica na Merz Barn. UK., 2015 
Autorretrato [Self-portrait]
20 × 30 cm
Edição [Edition] 1/3
R$ 4.000



Leda Catunda
Gotas, 2016
Aquarela e colagem [Watercolor and collage] 
30.5 × 32.5 cm
USD 3.000 [R$ 14.100]





Mogli Saura
Rastres Negres En Libertad, 2021 
Fotografia [Photography]
29.7 × 21 cm
Edição [Edition] 1/15 + 2PA 
R$ 800



Bruna Kury
PÓSPORNOPIRATA 3, 2018 
Colagem digital [Digital collage] 
21 × 29cm
Edição [Edition] 1/5
R$ 2.000



Jonas Van
Sonhei que perdia todos os meus dentes, 2020-2021 
Fotografia e Still de 3D [Photo and 3D Still]
21 × 29.7 cm
Edição [Edition] 1/5 + 2 PA
Lance inicial: R$2.400



Gaé Charrí
Capim Navalha , 2021
Tinta guache, caneta Posca, caneta Marcador BIC, seda slim embebida em 
tinta metalizada, giz líquido, purpurina e papel adesivo sobre papel vegetal 
[gouache ink, Posca pen, BIC Marker pen, slim silk soaked in metallic ink, 
liquid chalk, glitter and adhesive paper on tracing paper]
29.7 × 42 cm
R$ 800 RESERVADA





Rafael RG e Jefferson Santiago
Boate Pedrita, 2021
Impressão jato de tinta sobre papel algodão [Inkjet print on cotton paper] 
40 × 60 cm
Edição [Edition] 2/7 + 2 PA
R$ 4.500



Vulcanica Pokaropa
Travesti Mirim , 2021 
Técnica mista [Mixed medium] 
26x20x20 cm
R$ 4.000





Sladká Meduza
/93NullArt , 2017
Impressão jato de tinta sobre papel algodão [Inkjet print on cotton paper] 
50 × 75 cm 
Edição [Edition] 1/3
R$ 1.200



Cibelle Cavalli Bastos
Força e Luz Desmancha Feitiço: Sucesso, 2017 
Readymade
Lance inicial: USD 1600 [R$ 7.520]



Débora Bolsoni 
Os maletinhas, 2018
Intervenção com papel e alfinete sobre placa de isopor com massa cimentícia 
30 × 22 cm 
R$ 6.000



Marilia Furman
Sem titulo (tanque), 2021 
Objeto
22 × 65 cm
Edição [Edition] 1/2+ PA 
R$ 4.200 



Cleverson Salvaro
Transborda, 2017
Compensado e poliuretano expandido 
[Plywood and expanded polyurethane] 
35 × 46 × 18cm
R$ 4.500



Mano Penalva
Nós, 2018
Plastico, pingente, tacha, rede de nylon, madeira e ráfia 
[Plastic, pendant, tack, nylon net, wood and raffia]
28 × 24 cm
R$ 2.880



Traplev
Print série sem título III, 2015 
Impressão em fórimica [Formica printing] 
24 × 190 cm
R$ 3.180



Daniel Albuquerque 
Volta XIII, 2018
Tricô [Knitting]
95 × 36 × 20 cm R$ 
10.800





André Komatsu 
Palavras sujas, 2018
Livro  de artista [Artist’s book]
33 x 26 cm
PA 10 /Edição de 100 [AP 10/Edition of 100] 
R$ 2.000





Pontogor
Apenas uma Pedra, 2018 
Moldura e pedra [Frame and rock] 
19 × 27 × 39 cm
R$ 2.700





Marcelo Cidade
DEFEITO DE FÁBRICA 02, 2016
Estrutura de ferro, pintura eletrostática e placa matriz industrial 
[Iron structure, electrostatic painting and industrial matrix plate] 
134 x 74,9 x 40,5 cm
USD 6.000 [R$ 28.200]



Saulo Laudares/Manata Laudares
PEACE, 2019 
Pirografia e guache sobre papelão [Pyrography and gouache on cardboard] 
42 x 42 cm 
R$ 3.600



Cinthia Marcelle e Rodrigo Franco
Chertelba - da série Duas cenas ou Elogio ao Amor, 2019 
Desenho sobre papel [Drawing on paper] 
46 x 46 x 4 cm 
1.800 [R$ 8.460]



Cinthia Marcelle e Rodrigo Franco
Velha Boipeba - da série Duas cenas ou Elogio ao Amor, 2020 
Desenho sobre papel [Drawing on paper] 
41 x 45 x 4 cm
USD 1.800 [R$ 8.460]



Lourival Cuquinha
National Heritage - DO NOT PARK HERE!, 2010-2013  
Desenho sobre Impressão UV sobre alumínio [Drawing on UV printing on aluminum] 
33x40 cm
Edição [Edition] 17/20
R$ 4200 



Rafa Kennedy
Anita Campeã, 2019 
Impressão sobre papel de algodão 
[Printing on cotton paper]
50 x 35 cm
Edição [Edition] 1/5
R$ 2.800



Camila Sposati
Cabaça, 2018 
Argila branca e preta queimada 
[urnt white and black clay] 
33 x 23 cm
R$ 8.400 



Elle de Bernardini
Gold Hole #1,  2020
Acrílica sobre couro de gado tingido sobre tela
 [Acrylic on dyed cattle leather on canvas] 
20x22 cm
R$ 4.000



Sara Ramo
Naturezas, 2010
Colagem em papel  [Collage on paper] 
44 x 32,5 cm (cada) 
USD 6.000 [R$ 28.200]



A  Andrógina
DENTRX DX LINHX (dentri di linhi),  2020 
vidro e tinta spray [glass and spray painting] 
30 x 20 cm
Lance inicial: R$ 2.000



Laura Belém
Noturno,  2015-2021
Impressão à base de pigmento mineral em papel algodão 
[Mineral pigment-based printing on cotton paper]
33,5 x 23,5 cm
Edição [Edition] 43/100
R$ 600



Fe Maidel
Anti Loop,  2005
Aquarela sobre papel [Watercolor on paper] 
70 x 90 cm
R$ 2.400



Denise Alves-Rodrigues
A Prática do Fantasma,  2021 
Desenho sobre papel [Drawing on paper] 
44 x 34,5 cm
R$ 3.000



Fabiana Faleiros
OstenStation II, 2014
Pingente em latão cortado à laser  [Laser cut brass pendant] 
8 x 5 cm 
R$ 3.300



Vicenta Perrota 
Moletom Cachecol. 2021
Fragmentos de roupas usadas, transmutação têxtil 
R$ 2.400



Cabelo 
Rambo x Rimbaud. 2020 
Silkscreen s/ tecido 
Ed. 42/666
R$ 666



Diran Castro
ao nosso filhos/ Clovis, 2021 
Óleo acrílica esperma assinatura grafite 
esparadrapo sobre tela
30x40cm
R$ 16.000



SP – ARTE 

20 – 24 outubro 2021

www.sparte.cpm.br/casa-chama

LEILÃO

23  outubro  2021      15h

October 23th 2021   3pm

Auroras 

Avenida São Valério, 426 – São Paulo

Lances podem ser feitos através desses canais 

[Bids can be placed through one of this channels]:

Julia Morelli  +55 11 98193-3455

Giovanna Langone +55 21 97178-9269

leilaocasachama@gmail.com



FICHA TÉCNICA 
 
DIREÇÃO GERAL Digg Franco e  Matuzza Sankofa  
FRENTE DE CULTURA Cinthia Marcel le 
PRODUÇÃO Giovanna Langone 
COMUNICAÇÃO Ana Matheus Abbade,  Thata Lopes e  Faraj i  Shakur 
MONTAGEM Los Montadores 
 
PARCERIA
  
55SP 
Central  Galer ia 
Solar  dos Abacaxis 
Auroras  
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