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Meu trabalho nas artes visuais, nasce e se articula a partir do movimento entre observar e estar
integrado a vida e sua condição finita. A existência efêmera e a tentativa de permanência aparecem nas
minhas pesquisas, seja para pensar a cidade em seu contexto de relações fugazes ou a reflexão sobre
vida como lugar provisório. Reelaborando a tensão entre o real e imaginário, procuro equivalentes para
construir meu ponto de vista poeticamente. Meu trabalho visual volta-se para meu universo próximo,
onde moro ou estou por um certo tempo, na tentativa de desmonumentalização imagética, crio uma
metáfora do mundo como construção social.

My work in the visual arts is born and articulated from the movement between observing and being
integrated into life and its finite condition. The ephemeral existence and the attempt to remain appear in
my research, either to think of the city in its context of fleeting relations or the reflection on life as a
provisional place. Re-elaborating the tension between the real and the imaginary, I seek equivalents to
construct my point of view poetically. My visual work turns to my near universe, where I live or stay for a
while, in an attempt to dismantle imagery, creating a metaphor of the world as a social construction.



NOCTURNO
2017 – 2018

Seduzido pelas ruas do centro, que se transforma durante

a noite com o surgimento de seres da madrugada

ocupando o espaço urbano com sua própria dinâmica.

Do alto de minha janela, sou privilegiado observador, me

preservando de ser notado ou interferir. À partir de então,

me aproprio desse material para poder transformá-lo em

uma reflexão sobre a quem pertence o espaço das

cidades. O que os olhos do dia não querem ver, a noite se

faz protagonista.

Seduced by the downtown streets, which transform at
night with the appearance of beings of the dawn
occupying the urban space with its own dynamics.
Behind my window, I am privileged observer, preserving
myself from being noticed or interfering. From then on, I
appropriate this material to be able to transform it into a
reflection on who belongs the space of cities. What the
eyes of the day don't want to see, the night is protagonist.



















DES-CONSTRUÇÕES TRANSITÓRIAS 

TRANSIENT DECONSTRUCTIONS

2018

Para pensar a cidade reelaboro a tenção entre o real e

imaginário, que se articulam entre ondas do mar e uma

ponte - de uma reforma sem fim - que não leva a lugar

algum. Metáfora de um processo de desconstrução

identitária de uma conexão longe de viabilizar-se.

Fotomontagens que fazem parte do projeto des-

construções transitórias. Link para o acesso do vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=viAOVvjlTAw&t=7s

In order to think about the city, I replay the tension
between the real and the imaginary, which are articulated
between waves of the sea and a bridge - of an endless
reform - that leads nowhere. Metaphor of a process of
identity deconstruction of a connection far from feasible.

Photomontages that are part of the transient
deconstructions project. Link to access:
https://www.youtube.com/watch?v=viAOVvjlTAw&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=viAOVvjlTAw&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=viAOVvjlTAw&t=7s








JANELAS DE VIDRO

GLASS WINDOWS 

2019

O contraste entre dentro e fora, o equilíbrio entre 

liberdade e segurança. Vivemos em uma sociedade que 

constrói muros, barreiras vítreas, nos quais em sua 

grande maioria são quase invisíveis e impenetráveis.

The contrast between inside and outside, the balance 

between freedom and security. We live in a society that 

builds walls, vitreous barriers, in which they are almost 

invisible and impenetrable.











ÍNTIMA FINITUDE

INTIMATE FINITE

2018 - 2019

Parte do projeto íntima finitude, esta série aborda o

universo de pequenos acontecimentos que carregam o

ímpeto de transcender. Aqui o transitório faz referência

ao processo em si, e as etapas necessárias para chegar

a um novo estágio.

Propondo uma reflexão pautada no desejo humano de

imortalidade e a busca da eterna juventude, finitude é

sobre a experiência íntima e natural onde o ato de findar

não deva representar somente sofrimento.

Part of the Intimate Finite project, this series tackles the
universe of small events that carry the impetus to
transcend. Here the transient refers to the process itself,
and the necessary steps to reach a new stage.
Proposing a reflection based on the human desire for
immortality and the search for eternal youth, finitude is
about the intimate and natural experience where the act
of ending may not represent suffering.









PARADE OF NOWHERE

DES-ALEGORIAS

2018

Este ensaio, composto por fotografias documentais das ruínas de alegorias

de carnavais passados deixadas próximo ao centro histórico da cidade de

Florianópolis, resulta em 15 imagens, das quais 10 são fotomontagens

elaboradas em suporte físico (fotografias em papel coladas criando a partir

das sobreposições novas imagens).

A Festa acaba, restam os destroços e ecoa latejante o estandarte: não

deixe o samba morrer, não deixe o samba morrer, não deixe o samba

acabar.... No pedacinho de terra perdido, de um lado o mar, do outro a

presença da plateia que originariamente produziu o espetáculo (a

população das comunidades carentes), e que na divisão de trabalho,

constrói e produz, mas não usufrui do gozo. Os esqueletos deteriorados

em abandono, fragmentos e ruinas da grande festa popular compõe

metaforicamente um parque lúdico e ficcional de um desfile alegórico da

sociedade neocolonial de descarte e do consumo insano.

Diante de um cenário surreal, encontro um tipo de mundo paralelo, onde

um desfile em decomposição possibilita pensar sobre a festa original, sobre

transitoriedade e permanência. Da festa de um dia permanece o cenário

inanimado que permite focalizar na construção e percepção da imagem

como representação da experiência humana entre melancolia e beleza,

entre euforia e abandono, entre paixão e esquecimento. Seja como um

pensar a cidade em seu contexto de relações fugazes ou a reflexão sobre

vida como lugar provisório, reelaboro a tensão entre o real e imaginário,

procurando equivalentes para desmonumentalizar o carnaval como produto

mercadológico, e construir uma metáfora do mundo como construção

social.

This essay, composed of documentary photographs of the ruins of allegories
of past carnivals left near the historical center of the city of Florianópolis,
resulting in 15 images, of which 10 are photomontages elaborated in
physical support (photos on paper, creating new images from the overlays).

The party ends, the wreckage remains, and the banner echoes throbbing: do
not let the samba die, do not let the samba die, do not let the samba end....
In the piece of lost land, on one side the sea, on the other the presence of
which originally produced the spectacle (the population of poor
communities), and which in the division of labor, builds and produces, but
does not enjoy the pleasure. The skeletons deteriorated in abandonment,
fragments and ruins of the great popular party metaphorically composes a
ludic and fictional park of an allegorical parade of the neocolonial society of
discard and insane consumption.

Faced with a surreal scenario, I find a kind of parallel world, where a parade
in decomposition makes possible to think about the original party, about
transitoriness and permanence. From the one-day party stands the inanimate
scene that allows us to focus on the construction and perception of the
image as a representation of the human experience between melancholy and
beauty, between euphoria and abandonment, between passion and
forgetfulness. Whether it is thinking of the city in its context of fleeting
relations or reflecting on life as a temporary place, re-elaborating the tension
between the real and the imaginary, seeking equivalents to
demmonumentalize Carnival as a market product, and construct a metaphor
of the world as a social construction.



















LAPSOS

LAPSES

2019

Momentos aprisionados em lacunas do tempo, passado

e presente entrelaçando-se. Fragmentos encapsulados

em camadas de história que atravessam realidades.

Lapsos impregnados de nostalgia de períodos não

vivenciados, apesar de familiares. Através de cidades que

perpetuam as diferentes fases de sua arquitetura, sem

ter parcimônia do velho, de parte daquilo que representa

e conta sua história. Revelando o efeito do tempo, como

veias de uma cidade que ainda pulsa.

Moments trapped in gaps of time, past and present
intertwining. Encapsulated fragments in story layers that
cross realities. Lapses impregnated with nostalgia of
periods not experienced, although familiar. Through
cities that perpetuate the different phases of their
architecture, without parsimony of the old, part of what
it represents and tells its history. Revealing the effect of
time, like veins from a still pulsing city.









Lucas Flygare é um jovem artista multimídia, coreógrafo, bailarino e atualmente desenvolve também trabalhos

em fotografia e vídeo. A mais de 10 anos na área da dança, onde ganhou premiações e bolsas internacionais,

em 2016 iniciou suas pesquisas em fotografia no campo das artes visuais, fez cursos com Leticia Lampert,

Marcelo Greco e Lucila Horn. Participou com projeções dos seus trabalhos “Nocturno” e “des-contruções

transitórias” no 6º Instantes Festival Internacional de Fotografia de Avintes – Portugal (fevereiro, 2019), foi um

dos 10 artistas selecionados na convocatória internacional EXISTIResistir do 6º Festival de Fotografia Floripa

na Foto, com exposição (março/abril, 2019), participou da Coletiva “veracidade” na Fundação Cultural Badesc

(março, 2019), premiado na convocatória Circuito Cultural Tecnológico (Florianópolis, abril, 2019). Faz parte

do Núcleo de Estudos em Fotografia e Arte – NEFA e atua na companhia de dança In-pulso em São Paulo.

Lucas Flygare is a young multimedia artist, choreographer, dancer and currently also works in photography and
video. With more than 10 years in the dance area, where he won awards and international scholarships, in
2016 he began his research in photography in the field of visual arts, took courses with Leticia Lampert,
Marcelo Greco and Lucila Horn. He participated with projections of his works "Nocturno" and “des-contruções
transitórias” in the 6th International Avintes - Portugal International Festival of Photography (February, 2019),
was one of the 10 artists selected in the international call EXISTIResistir of the 6th Photography Festival
Floripa na Foto, with exhibition (March / April, 2019), participated in the “ver(a)cidade” Collective at the
Badesc Cultural Foundation (March, 2019), had a project selected at the Technological Cultural Circuit (April /
2019). Today he is part of the Center for Studies in Photography and Art - NEFA and works in the In-Pulse
dance company in São Paulo.



Lucas Namem Flygare

nome artístico: Lucas Flygare

03 de novembro de 1994, Florianópolis, SC.

Formação

2017 - Curso de Formação do Artista Bailarino da Escola de Dança 

do Teatro Guaíra

2017 - DRT Bailarino - SATED-PR

Estudos

2006 à 2009 - Kung fu Shaolin do Norte com o mestre Luiz Hasse, 

integrante da Federação Catarinense de Kung fu/Wushu.

2010 à 2015 - Estudou dança de salão com professores como Luiz 

Kirinus, Aline Menezes, Gabriel Ferreira, Lidiani Emmerich, Jaime 

Arôxa, Carlinhos de Jesus, Léo fortes e Robertinha, Mariano Chicho

Frumboli, Juana Sepulveda, Fabián Salas e Joe Corbata e professores 

da escola Argentina DNI Tango, de Dana Frigoli e Pablo Villarraza. 

2013 à 2015 - Ingressou no ballet clássico, dança contemporânea, 

dança moderna e jazz aos 18 anos com a professora Patrícia Sardá, 

Diana Gilardenghi e Jorge Luza.

2018 - Faz parte do Núcleo de Estudos em Fotografia e Arte –

NEFA (Núcleo de Estudos em Fotografia e Arte). Anteriormente 

havia estudado fotografia de forma autodidata, aproximadamente por 

2 anos.

Lucas Namem Flygare

artist name: Lucas Flygare 

November 3, 1994, Florianópolis, SC.

Formation

2017 - Training Course of the Dancer Artist of the Guaíra Theater 

Dance School

2017 - DRT Dancer - SATED-PR

Education

2006 to 2009 - Northern Shaolin Kung fu with master Luiz Hasse, 

member of the Santa Catarina Kung fu / Wushu Federation.

2010 a 2015 - Studied ballroom dancing with teachers such as Luiz 

Kirinus, Aline Menezes, Gabriel Ferreira, Lidiani Emmerich, Jaime 

Arôxa, Carlinhos de Jesus, Leo Fortes and Robertinha, Mariano 

Chicho Frumboli, Juana Sepulveda, Fabián Salas and Joe Corbata and 

teachers of the DNI Tango Argentina school, by Dana Frigoli and 

Pablo Villarraza.

2013 to 2015 - Started in classical ballet, contemporary dance, 

modern dance and jazz at 18 years old with teacher Patrícia Sardá, 

Diana Gilardenghi and Jorge Luza.

2018 - Part of the Núcleo de Estudos em Fotografia e Arte - NEFA 

(Center for Studies in Photography and Art). Previously he had 

studied photography self-taught for about 2 years.



Cursos 

2011 à 2014 - Participou de cursos como Baila Floripa (2011, 

2012, 2013, 2014) e CITA – Congresso Internacional de Tango 

Argentino (2013).

2014 - Participação com bolsa integral do Curso de Férias Mostra 

Dança em São Paulo, tendo aulas com Galina Kozlova, ex-solista do 

Bolshoi da Rússia e atual professora, Denis Nevidomyy, Larissa de 

Araújo e Erik Silva.

2015 - Participação com bolsa integral do Curso de Férias Mostra 

Dança em São Paulo, tendo aulas com Galina Kozlova, ex-solista do 

Bolshoi da Rússia e atual professora, Denis Nevidomyy, Larissa de 

Araújo e Erik Silva.

2015 - Curso de Interpretação para Teatro da Aktoro Escola de 

Formação de Atores.

2017 - Guia Prático do Roteirista com Marcelo Andrighetti.

2019 - Fez cursos em fotografia no campo das artes visuais, com 

Leticia Lampert, Marcelo Greco e Lucila Horn.

2019 - Participação com bolsa integral do Curso de Férias Mostra 

Dança em São Paulo, tendo aulas com Galina Kozlova, César Lima, 

Jose Luis Lozano, Cecília Kerche, Tamas Moricz, Yusha-Marie 

Sorzano, Stefania Petry e Erik Silva.

2019 - Participação com bolsa do OpusBallet Summer Dance 

Campus 2019 com professores como Rosanna Brocanello, Claudia 

Zaccari, Tamas Moricz, Gustavo Oliveira, Peter Mika, Johannes Härtl, 

Yusha Sorzano e professores do OpusBallet. 

Courses

2011 to 2014 - Participated in courses such as Baila Floripa

(2011, 2012, 2013, 2014) and CITA - International Argentine 

Tango Congress (2013).

2014 - Participation with full scholarship of the Show Dance 

Holiday Course in São Paulo, taking classes with Galina Kozlova, 

former Bolshoi Russian soloist and current teacher, Denis 

Nevidomyy, Larissa de Araújo and Erik Silva.

2015 - Participation with full scholarship of the Curso de Férias

Mostra Dança in São Paulo, taking classes with Galina Kozlova, 

former Bolshoi soloist from Russia and current teacher, Denis 

Nevidomyy, Larissa de Araújo and Erik Silva.

2015 - Theater Interpretation Course at Aktoro Actor Training 

School.

2017 - Practical Guide for Screenwriter with Marcelo Andrighetti.

2019 - Studied photography in the field of visual arts with Leticia 

Lampert, Marcelo Greco and Lucila Horn.

2019 - Participation with full scholarship of the Curso de Férias

Mostra Dança in São Paulo, taking classes with Galina Kozlova, 

Cesar Lima, Jose Luis Lozano, Cecilia Kerche, Tamas Moricz, Yusha-

Marie Sorzano, Stefania Petry and Erik Silva.

2019 - OpusBallet Summer Dance Campus scholarship 

participation with teachers such as Rosanna Brocanello, Claudia 

Zaccari, Tamas Moricz, Gustavo Oliveira, Peter Mika, Johannes Härtl, 

Yusha Sorzano and OpusBallet teachers.



Atuação 

2013 à 2015 – Bailarino do Ballet Juvenil de Florianópolis com a ensaiadora 

e coreógrafa Patrícia Sardá (ex bailarina do Balé Teatro Guaíra e Ballet 

Stagium).

2015 - Apresentou-se profissionalmente, com a companhia Depois das Dez, 

a peça o "Concílio do Amor".

2016 à 2017 – Bailarino da Cia Jovem Teatro Guaíra, com professores, 

ensaiadores e coreógrafos como Carla Reinecke, Ian Mickiewicz e Patricia

Otto. Dançou com está companhia e instituição ballet clássico, ballet clássico 

de repertório e dança contemporânea em inúmeros espetáculos feitos para 

esse e como convidado, além de vários festivais. 

No ano de 2016 dançou como principal (Solor) o Pas D' Action do ballet de 

repertório La Bayadère, apresentou a peça "Momentos para uma Audição" 

como prova pública da matéria de Interpretação Cênica e dançou a variação 

de repertório masculina (Franz) do terceiro ato do Ballet Coppelia.

2016 - Como coreógrafo estreou com o solo Orion, premiado em vários 

festivais. 

2016 – Coreografou os solos Solitude e Noturno, apresentados no Seminário 

Internacional de Dança de Brasília.

2017 - Participou da Mostra Paranaense de Dança com dois conjuntos, 

Aragem de Ian Mickiewiicz e Ventos de Outono de Patricia Otto. Apresentou-

se na Mostra de Dança Escola de Dança Teatro Guaíra 2017, na qual 

dançou esses mesmos conjuntos, além de dançar o solo Nossa Finitude, o 

qual coreografou.

2017 - Como coreógrafo, Lucas fez um solo chamado Almost Blue que foi 

apresentado no Seminário Internacional de Dança de Brasília de 2017 pela 

bailarina Angela Lorenz, ganhando premiações e bolsas internacionais.

2017 à 2018 - Bailarino da companhia Lamondance em sua nona 

temporada (Season 9) em Vancouver, Canada.

2019 - Atualmente, dança na companhia de dança In-pulso em São Paulo.

Professional performance

2013 to 2015 - Dancer of the Florianópolis Youth Ballet with the rehearser

and choreographer Patrícia Sardá (former Ballerina Guaíra Theater Ballet and 

Ballet Stagium).

2015 - Performed professionally, with the company After Ten, the play the 

"Council of Love".

2016 to 2017 - Company Young Theater Guaíra Dancer, with teachers, 

rehearsers and choreographers such as Carla Reinecke, Ian Mickiewicz and 

Patricia Otto. He danced with this company and institution classical ballet, 

classical repertory ballet and contemporary dance in numerous shows made 

for this and as a guest, as well as various festivals. 

In 2016, he danced as principal (Solor) the Pas D 'Action of the La 

Bayadère repertoire ballet, presented the play "Moments for an Audition" as 

public proof of the Scenic Interpretation subject and danced the male 

repertoire variation (Franz) of the Ballet Coppelia's third act.

2016 - As a choreographer she debuted with Orion solo, awarded at various 

festivals.

2016 - Choreographed the Solitude and Nocturno solos, presented at the 

Brasilia International Dance Seminar.

2017 - Participated in the Mostra Paranaense de Dança dancing two 

choreographies, Ian Mickiewiicz's Aragem and Patricia Otto's Autumn Winds. 

He performed at the Mostra de Dança Escola de Dança Teatro Guaíra 2017, 

in which he danced these same choreographies, as well as dancing the solo 

Our Finitude, which choreographed.

2017 - As a choreographer, Lucas made a solo called Almost Blue that was 

presented at the Brasilia International Dance Seminar 2017 by ballerina 

Angela Lorenz, winning international awards and scholarships.

2017 to 2018 - Lamondance Dancer in Season 9 in Vancouver, Canada.

2019 - Dancer of the In-Pulse dance company in São Paulo.



Prêmios

2016 – Recebeu no Seminário Internacional de Dança de Brasília

uma bolsa integral para a Lamondance Season 8 2016-2017, em

Vancouver, Canada.

2018 - Ganhou o prêmio de melhor bailarino no Encontro de

Dança de Florianópolis, concedido por um júri internacional.

2018 - Recebeu bolsa para o curso de treinamento

moderno/contemporâneo para 2019/2020 do Opus Ballet em

Florença – Itália.

2019 - Premiado na convocatória Circuito Cultural Tecnológico

(Florianópolis, abril, 2019).

2019 - Apresentou as coreografias "Entre mim" (duo) e "Um pouco

de amor numa cadência" de Erick Silva e o solo Finitude de sua

autoria no Danza Firenze (final internacional) em Florença. Todas

essas coreografias foram escolhidas por uma banca de 13 jurados

renomados internacionalmente para serem apresentadas na noite

de gala. A coreografia "Um pouco de amor numa cadência" recebeu

premiação de segundo lugar e as outras duas receberam o prêmio

de terceiro lugar condizente a suas categorias. E recebeu de Tamas

Moricz- co-diretor do Royal Ballet of Flanders uma bolsa integral

para o IBstage2019 - Contemporary Dance Program 2019.

Workshop organizado por Sebastien Mari um ex-bailarino do

Nederlands Dans Theater.

Awards

2016 - Received at the Brasilia International Dance Seminar a full

scholarship for Lamondance Season 8 2016-2017 in Vancouver,

Canada.

2018 - Won the Best Dancer Award at the Florianópolis Dance

Meeting, granted by an international jury.

2018 - Received scholarship for the 2019/2020 modern /

contemporary training course from Opus Ballet in Florence - Italy.

2019 - Awarded in the call for the Technological Cultural Circuit

(Florianópolis, April, 2019).

2019 - He performed the choreographies "Entre mim" (duo) and

"Um pouco de amor numa cadência" by Erick Silva and his own

choreography the solo "Finitude" at the Danza Firenze

(international final) in Florence. All these choreographies were

chosen by a board of 13 internationally renowned jurors to be

presented at the gala night. The choreography "Um pouco de amor

numa cadência" received second place awards and the other two

received the third place award for their categories. He received from

Tamas Moricz- co-director of the Royal Ballet of Flanders a full

scholarship for the IBstage 2019 - Contemporary Dance Program

2019. Workshop organized by Sebastien Mari, a former Nederlands

Dans Theater dancer.



Exposições

2019 - Participou com projeções dos seus trabalhos “Nocturno” e

“des-contruções transitórias” no 6º Instantes Festival Internacional

de Fotografia de Avintes – Portugal (fevereiro, 2019).

2019 - Um dos 10 artistas selecionados na convocatória

internacional EXISTIResistir do 6º Festival de Fotografia Floripa na

Foto, com exposição (março/abril, 2019).

2019 - Participou da Coletiva “veracidade” na Fundação Cultural

Badesc (março, 2019).

2019 - Premiado na convocatória Circuito Cultural Tecnológico

(Florianópolis, abril, 2019).

Exhibitions

2019 - Participated with projections of his works “Nocturno” and

“transitory des-constructions” at the 6th Instantes Avintes

International Photography Festival - Portugal (February, 2019).

2019 - One of the 10 artists selected at the international call

EXISTIResistir of the 6th Floripa na Foto Photography Festival, with

exhibition (March / April, 2019).

2019 - Participated in the “veracidade” Collective at the Badesc

Cultural Foundation (March, 2019).

2019 - Awarded in the call for the Technological Cultural Circuit

(Florianópolis , April, 2019).



Contato: lucas_flygare@hotmail.com

+55 48 984117800

lucasflygare.com
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