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Marinilda Boulay, 1960, nasceu, vive e tem seu ateliê na cidade de Socorro-SP nas 
montanhas do café, entre São Paulo e Minas Gerais. 

Artista visual, curadora, pesquisadora, produtora cultural, formada em Interpretação Teatral 
pela ECA – Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, com DEA e 
Doutorado no Instituto de Estudos Lusófonos e Brasileiros pela Université de la Sorbonne 
Nouvelle – Paris III, na França, onde morou 12 anos. 

Sem jamais cursar uma escola de artes visuais, Marinilda Boulay é uma artista autodidata com 
grande afinidade com a arte popular, e a arte chamada naïf, ou singular. Com participação nas 
principais mostras para essa estética, consolidou sua carreira no circuito nacional e 
internacional: « Les Rendez-vous des Naïfs » na França (2019) Festival de Arte Naïf de 
Katowice na Polônia  (2018 - 2019); MIANM - Museu Internacional de Arte Naïf de Magog 
no Canadá (2019 e 2020); 4ª Bienal Internacional de Arte Gaia, em Portugal (2021). 

Exposições com um panorama atual de seu trabalho em museus e instituições prestigiosas no 
Brasil como sua individual no Museu do Sol, em Penápoli-SP, mais importante museu da 
América Latina para a arte naïf e singular, onde apresentou em 2021-2022 a « Itinerância B de 
Bananal ». Foi curadora, produziu e participou com obras no « Salão Paulista de Arte Naïf » e 
na exposição « Naïfs, Modernistas, contemporâneos. Homenagem à Semana de Arte Moderna 
de 1922 », ambas no Museu de Arte Sacra de São Paulo, em 2021 e 2022 respectivamente. Pan 
Techné, no Espaço Cultural Correios, Rio de Janeiro, e Museu dos Correios, Brasilia (2021 e 
2022). FIAN - Festival Internacional de Arte Naif de Guarabira, PB, que aconteceu no Museu 
de Arte Naïf da Paraíba (2018 e 2019). Exposição Internacional Universo da Alma Ingênua, 
em Vitória, ES. Marinilda é uma das idealizadoras e realizadoras das 3 edições da BINaïf - 
Bienal Internacional de Arte Naïf em 2017, 2019 e 2021, no Museu Municipal da Estância de 
Socorro-SP, nas quais participou com obras. 

http://totemcultural.org.br/expo


É representada pela Galerie Emmanuelle Rousse (França), onde expõe atualmente uma mostra  
individual composta por aquarelas: « Brésil  - Voyage Pictoral - Marinilda Boulay » (até 30 de 
junho, 2022). 

Suas obras integram as coleções do Museu do Sol (Penápolis, SP); MIMAN (Mini Museu de 
Arte Naïf) de Paraty; Museu de Arte Naïf da Paraíba; Museu Municipal da Estância de 
Socorro,SP e de importantes colecionadores privados. 

Foi contemplada com o Prêmio Culturas Populares, oferecido pelo Ministério da Cultura 
brasileiro em 2018. Recebeu prêmios do ProAC, Programa de Ação Cultural do Governo do 
Estado de São Paulo, através da sua Secretaria da Cultura e Economia Criativa, para a 
realização de projetos elaborados por ela envolvendo exposições, nas quais além de idealiza-
las e produzi-las, apresentou suas obras, compreendendo a publicação de seus respectivos 
catálogos, tais como: « Fitas e Flores » (2013); « Congadas, cortejo de cores e 
devoção » (2018 e 2019) e « Benzedeiras, tradição milenar de cura pela fé » (2019 e 2020). 

É diretora da produtora cultural Totem, criada em Socorro-SP em 1998, coordenando seus 
projetos culturais e artísticos desde então, muitos deles com incentivo da Lei Rouanet, e de 
editais do Governo do Estado de São Paulo. Presidente do ITC, Instituto Totem Cultural, 
associação sem fins lucrativos, criada em 2008 em Socorro-SP, que além de editora, promove 
o voluntariado, a arte, a cultura, e a proteção dos nossos biomas. Sites: totemcultural.org.br/
expo  

A arte de Marinilda Boulay por Oscar D’Ambrosio, crítico de arte 

Ser artista, em qualquer uma de suas manifestações, significa encontrar seu lugar no mundo. 
Trata-se de achar uma voz própria e colocá-la para fora de alguma maneira. Nas artes visuais, 
a cor, a forma e os recursos que o espaço plástico e os materiais oferecem são os recursos à 
disposição de cada criador. 

Formada em Interpretação Teatral pela ECA – Escola de Comunicação e Artes da 
Universidade de São Paulo, com Doutorado no Instituto de Estudos Lusófonos e Brasileiros 
pela Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III em Literatura Dramática Comparada, 
Marinilda Boulay se manifesta pela chamada arte naif. 

Isso significa construir manifestações visuais em que se relaciona com a realidade por meio do 
amor às manifestações populares e por um intenso uso da cor. A fantasia se instaura ao lado de 
elementos do cotidiano, estabelecendo uma atmosfera de paz e harmonia contagiante. 

Natural de Socorro, SP, onde reside até hoje, Marinilda tem 12 anos de França na bagagem e 
um amor pela existência que dão ao seu trabalho uma peculiar mescla de ingenuidade plástica 
com estofo cultural. Surge assim uma linguagem própria, que encanta e faz pensar. 



Exposições a partir de 2011: 

2011-“Varais”, participação com obras e realização da curadoria. Socorro-SP 

2012 -“Mulheres”. Participação com obras, Socorro-SP 

2013 - « Congadas patrimônio imaterial », curadoria e participação com obras. Socorro-SP 

2014 - 2a exposição de arte Naif de Socorro : “A Beleza está nos olhos de quem vê”, Menção 
honrosa pela obra “Eu mesma”. Socorro-SP 

2015  

- “Congada, Congadinha - fortalecer e transmitir o patrimônio imaterial de Socorro”, curadoria 
participação com obras. Socorro-SP 

-  “Patrimônios arquitetônicos”. Participação com obras. Socorro - SP 

- “Cem Primaveras de uma senhora para là de florida” em homenagem à artista centenária D. 
Ruth.  Participação com obra.Timóteo - MG 

- III MAPS - Mostra de Artes Plásticas de Socorro- Prêmio Edmur Godoy de Artes Plásticas: 
contemplada com dois prêmios por suas obras expostas. Socorro-SP  

2016  

- Mostra de Arte Naif  “Estação Socorro”. Participação com obras em pintura.Socorro-SP 

- “Arte feita por mulheres” curadoria de Paulo Dud. Participação com obras em pintura. Embu 
das Artes-SP 

2017  

- A trajetória da arte naif no Brasil, curadoria Enzo Ferrara. Participação com obras em pintura. 
Mogi das Cruzes - SP 

- “Naïf a arte livre de convenções”, curadoria Rocha Maia. Participação com obras em pintura. 
Espaço Cultural Zanine, Búzios-RJ 

- “Circulando ideias”- Participação com escultura em cerâmica. Socorro-SP 

- SAV - Salão de Artes Plásticas. Menção honrosa pelas obras em pintura expostas. Vinhedo-
SP 

- 1a BÏNaif - Bienal Internacional de Arte Naïf Totem Cor-Ação, concepção e realização ao 
lado de Rosângela Politano.  Obra em pintura exposta. Socorro-SP 

“Vitrines da Bienal” obras expostas em vitrines de comércios da cidade de Socorro-SP. 

2018 

- Festival de Arte Naif -  mostra internacional, a mais importante da Europa, participação com 
obras em pintura. Katowice Polônia. 



Exposição Congadas: cortejo de cores e devoção, curadoria e obras em pintura e esculturas em 
cerâmica expostas. Socorro-SP. 

Exposição « Coletivo de Mãos », participação com esculturas em cerâmica, Socorro-SP. 

- IV MAPS - Mostra de Artes Plásticas. Participação com pinturas e escultura em cerâmica. 
Socorro-SP. 

I FIAN - Festival Internacional de Arte Naif. Participação com obras em pintura. Guarabira- 
PB. 

- Festival de Arte Naif - Participação com obras em pintura. Katowice Polônia 

2019  

- Universo da Alma ingênua. Participação com obras em pintura. Santa Tereza - ES. 

- 2° ENANCO - Encontro Nacional de Artistas Naifs no Centro-Oeste. Participação com obras 
em pintura. Goiânia - GO 

- II FIAN - Festival Internacional de Arte Naif. Participação com obras em pintura. Guarabira- 
PB. 

- Mostra Nacional de Arte Naif. Participação com obras em pintura. São Paulo; Suzano e 
Diadema - SP 

Cortejo de cores e devoção com as congadas. Curadoria e obras expostas. Socorro-SP. 

Exposição « Coletivo de Mãos », participação com esculturas em cerâmica, Socorro-SP 

Raízes da Arte Naif. Curadoria de Paulo Dud. Participação com obras em pintura. Assembleia 
Legislativa de São Paulo-SP e Embu das Artes-SP 

- Literatura Brasileira uma Visão Naif. Participação com obra em pintura. Galeria André 
Cunha, Paraty-RJ 

- 2a BÏNaif - Bienal Internacional de Arte Naïf Totem Cor-Ação, concepção e realização ao 
lado do Projeto Cor-Ação (Rosângela Politano), e obra exposta. Socorro-SP 

- Festival de Arte Naif - Participação com obras em pintura. Katowice, Polônia 

Diamantina - Patrimônio da Humanidade - Participação com obra em pintura. Diamantina-
MG. 

Les Rendez-vous des naifs - Participação com obras em pintura. Verneuil-sur- Avre - França 

2020 

Retrospectiva José Peretto - uma homenagem. Curadoria e participação com obras, Socorro-
SP. 

MAPS - Mostra de Artes Plásticas de Socorro-SP, participação com obras em pintura e 
escultura em cerâmica. Socorro-SP. 

Festival de Arte Naif - participação com obra em pintura. Katowice Polônia, 



B de Bananal - exposição individual no Museu Municipal de Socorro-SP do 13.10.2020 ao 
14.11.2020. Exposição on line no site: totemcultural.org.br/expo. 

Exposições virtuais durante a pandemia do Covid-19 

Nossa Escolha Naif, Participação com obra em pintura. Galeria André Cunha, Paraty-RJ 

@arteemtempodecoronavirus - exposição virtual no Instagram coordenada pelo critico de arte 
Oscar D’Ambrosio. Participação com 6 obras: https://www.instagram.com/p/CCd9LrcnUeN/  

https://www.instagram.com/p/CBjGWihHppO/  

https://www.instagram.com/p/CBipcnunPCD/  

https://www.instagram.com/p/CAsaAsUnxgR/  

https://www.instagram.com/p/CAQ_Iocjc0U/  

https://www.instagram.com/p/CANV0FrDyC6/  

FIAN- MIANM - Exposição virtual paralelamente entre o FIAN - Festival Internacional de 
Arte Naif de Guarabira - Paraíba e MIANM - Museu Internacional de Arte Naif de Magog 
nono Canadá. Participação com 4 obras (http://fianguarabira.com.br e https://
www.artnaifmagog.com/en ) 

Olhar Naif em tempos de Convid-19 - exposição virtual, participação com obra em pintura: 
https://ciaartecultura.com.br/aconteceu/58/exposicao-olhar-naif-em-tempos-de-covid-19. 

2021 

« Salão Paulista de Arte Naïf » Museu de Arte Sacra de São Paulo e Museu Municipal de 
Socorro-SP 

« Itinerância B de Bananal » Museu do Sol, Penápolis-SP 

2022 

Naïfs, Modernistas, contemporâneos. Homenagem à Semana de Arte Moderna de 1922. 
Museu de Arte Sacra de São Paulo. Sala Estação Metrô Tiradentes e Museu Municipal de 
Socorro-SP. 

Exposição « Voyage Pictural » Galeria Emmanuelle Rousse, Saint Savin, França 

Exposição em homenagem à artista Altamira Borges por seus 90 anos - Museu do Sol, 
Penápolis-SP. 

Exposição com coletivo Matilha, Museu Municipal de Socorro-SP. 

marinilda.art.br  

@marinildaboulay  

https://ciaartecultura.com.br/aconteceu/58/exposicao-olhar-naif-em-tempos-de-covid-19
http://marinilda.art.br

