


A Lugar Específico é uma plataforma especializada em serviços direcionados para Artistas Visuais e Cir-
cuito de Arte Contemporânea. Fundada em setembro de 2014, por Francine Goudel e Gabriela Caeta-
no, com sede na capital catarinense, foi idealizada para ser uma plataforma centralizadora de serviços 
para artistas e agentes do circuito cultural que necessitam de auxílio, profissionalismo ou soluções em 
seus projetos. 
 
Pioneira na região, apresenta uma lista de oferta de atividades para atender o setor de Artes Visuais, 
como catalogação de obra, criação de site, portfólio, redação e inscrição em editais, curadoria, assesso-
ria, consultoria, expografia, projetos educativos, capacitação, entre outros. Também realiza a conexão 
entre clientes e empresas ou profissionais que ofereçam serviços especializados como montagem, coque-
tel e iluminação para exposições, fotografia, criação de identidade visual, assessoria jurídica e de im-
prensa, entre outros. 



Atuações destacadas da Lugar Específico 
entre os anos de 2014 a 2018  



BIENAL INTERNACIONAL DE CURITIBA—POLO SC, 2017 
A Lugar Específico realizou a produção de duas exposições do Polo SC da Bienal Internacional de Curitiba: 

"Antípodas Contemporâneas" no Museu da Escola Catarinense, de 30/09 a 13/11/2017 e  
“Fotografia - seus sistemas híbridos e fronteiriços" na Fundação Cultural BADESC, de 05/10 a 23/11/2017, 

ambas em Florianópolis. As exposições reuniram 57 artistas catarinenses ou com produção em Santa Catarina,  
curadoria das mostras é de Francine Goudel, Juliana Crispe e Sandra Makowiecky.  



Sem Título. Da série “The Building of The Modern World”, 2017 
Capas de livros corroídos por traças e cupins, 20x135cm  



 

PROJETO. ARMAZÉM, 2016-2018 
A Lugar Específico realiza a produção de Exposições e Feiras de Múltiplos do Projeto Armazém, desde sua 10ª 

edição em 2016. Em 2017 a Lugar Específico e Projeto Armazém  foram contemplados com o 1º lugar do 
Prêmio do Edital Elisabete Anderle de Cultura, no qual uma das ações foi a 16ª edição do Projeto Armazém, 

MASC/2018, que contou com a participação de cerca de 400 artistas, nacionais e internacionais.   





 

PRODUÇÃO DE EXPOSIÇÕES, 2014-2018 
A Lugar Específico realiza uma série de ações dentro do campo de Produção de Exposições. 

Dentre as ações estão: Assessoria, expografia, curadoria, montagem, iluminação, cenografia, 
identidade visual, divulgação, material gráfico, entre outras. 



Exposição Coletiva “Ciranda: entre ser eu e ser muitas” MASC - março 2017 



Jogo “Ilhas, Rios, Aeroportos e Fantasmas”  
e Marcia Vaitsman  

Assessoria para proposição 
Casinha#3, São Paulo, em setembro de 2016  

Espaço Cultural Armazém—Coletivo Elza, Florianópolis, 
em setembro 2017; 



Jogo “Ilhas, Rios, Aeroportos e Fantasmas”  
e Marcia Vaitsman  

Assessoria para proposição 
Casinha#3, São Paulo, em setembro de 2016  

Espaço Cultural Armazém—Coletivo Elza, Florianópolis, 
em setembro 2017; 





 

SITE E PORTFÓLIOS VIRTUAIS PARA ARTISTAS, 2014-2018 
Como fomentadora de ações que visam a visibilidade do artista e seu profissionalismo, 

a Lugar Específico oferece uma série de serviços que objetivam essa visão. 
A construção de portfólio para os Artistas Visuais é um desses itens. 







FRANCINE GOUDEL, 1984, natural de Florianópolis, SC — Fundadora da Lugar Específico 
 
 

Doutoranda em Artes Visuais na linha de Teoria e História das Artes Visuais pelo PPGAV da 
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, mestre em Estudos Avançados em História da Arte 

pela Faculdade de Geografia e História da Universidade de Barcelona - UB, Espanha,  
pós-graduada em Gestão Cultural pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade 

Nacional de Córdoba - UNC, Argentina e graduada em Licenciatura em Educação Artística, com  
habilitação em Artes Plásticas pelo Centro de Artes da UDESC. 

Participa do grupo de pesquisa História da Arte: Imagem-Acontecimento (PPGAV-UDESC) e do Coletivo 
Elza, onde atua como voluntária coordenando o Programa de Residência Artística do Espaço Cultural Ar-

mazém - Coletivo Elza, em Florianópolis, Santa Catarina. Também participa de forma voluntaria do Projeto 
Casinha#3, onde atua como Diretora Executiva do PRAC#3 - Programa de Residência Artística da Casi-

nha#3, em São Paulo, capital. É membro da Equipe de Organização do Projeto Armazém. 
Realiza assessoria e consultoria na área de Produção/Gestão Cultural. Como pesquisadora tem experiência 
na área de Artes, principalmente nos seguintes temas: gestão das artes visuais, sistema de arte, mercado de 

arte, residência de artista e história da arte de Santa Catarina. 
É fundadora da Lugar Específico, uma plataforma atuante em 2014-2018, especializada em serviços para 

Artistas Visuais e Circuito de Arte Contemporânea.  



CONTATO 
 
 
 

FRANCINE GOUDEL 
francinegoudel@gmail.com 

+55 48 98870 9624 
 

www.lugarespecifico.com 
contatolugarespecifico@gmail.com 

 
Rod. Gilson da Costa Xavier 1384, Sambaqui 

Espaço Cultural Armazém—Coletivo Elza 
Florianópolis | Brasil 


