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Viajantes – Isabela Simões 

 

O Brasil está carimbado pelos artistas viajantes que tão 

caprichosamente o documentaram em missões, expedições, ao longo de 

séculos, através de desenhos, aquarelas, e  posteriormente o daguerreótipo, 

registraram suas vastas terras e exuberantes faunas, floras, povos originais, 

costumes; fazendo que o espectador contemporâneo a esses artistas viajasse 

junto para essas terras desconhecidas, e os que os observam séculos após, 

consigam entrar nessa máquina do tempo, sendo de interesse a tantas áreas 

de pesquisa e de contemplação. 

 São muitos os nomes de quem se aventurou nessas incríveis viagens: 

Hans Staden, Albert Eckhout, Frans Post, Joaquim José Codina, José Joaquim 

Freire, Louis Choris, von Spix, von Martius, Thomas Ender, von Langsdorff, 

Hercule Florence, Johan Rugendas, Adrien Taunay, Jacques Burckhardt,  

Debret, Nicolas Antoine Taunay, Félix Taunay, Maria Graham, Henry 

Chamberlain, Hildebrandt, Victor Frond, entre tantos outros menos conhecidos. 

O artista contemporâneo também viaja muito por aí. Viaja na sua cidade, 

no seu país, para o exterior. Viaja de forma física e de forma virtual. Viaja na 

sua imaginação. E vai anotando suas observações na sua cabeça, em papéis, 

em cadernos. Todo esse arcabouço de reflexões vai se refletindo em suas 

obras, vão sendo construídos projetos, até mesmo especificamente sobre as 

viagens (por exemplo, Alex Flemming, Rubens Matuck). 

Cadernos de artistas têm um encanto particular, uma riqueza ímpar, um 

terreno fértil em ideias, esboços do que virá a ser importante pilar para futuros 

trabalhos. Os cadernos de viagem têm esse encanto ampliado, feito nos 

poucos momentos encaixados no meio de tantos outros interesses que 

ocorrem em uma viagem. 

Para Deleuze (2003), a obra de Proust, Recherche du temps perdu, 

trata-se de uma busca da verdade, voltada para o futuro, e dessa forma os 

signos da arte tornam-se essenciais, sendo um caminho de transformação, 

com a capacidade de penetrar e esclarecer o que ainda não o fora. A arte 

possibilitaria que saíssemos de nosso mundo e o víssemos como o artista o vê, 

sendo a obra de arte o único meio de viajar e redescobrir esse “tempo perdido”. 



O sujeito-artista se torna eterno ao comunicar a essência, modificando a 

matéria do suporte com o qual trabalha. 

Nesta exposição na Zagut, o convite aos artistas foi para fazer uma 

viagem...e o resultado é de uma diversidade impressionante...há obras que 

viajam por outras culturas, por nossa cultura, por outros países, por outras 

cidades, pelo espaço, pelo interior da imaginação...Boa viagem!!! 
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Entre chegadas e partidas - Carlos Vinícius da Silva Taveira  

 A primeira definição que vem à mente ao se pensar em viagem é a ideia 

de deslocamento. A idade média criou uma expressão que dizia “encontrarás 

dragões” para se referir aos possíveis monstros imaginários que se encontrariam 

ao navegar em mares e oceanos desconhecidos. Para dar concretude a esses 

temores estava a arte, pois em alguns mapas medievais é comum observarmos 

desenhos de mitos como sereias, dragões, ou outros animais que 

materializavam essas projeções sociais dos medos. Naquelas circunstâncias 

viajar era uma aventura, ou um enfrentamento de profundas assombrações.   

 A frase “Viver não é preciso, navegar é preciso” de Fernando Pessoa tem 

sua inspiração em um episódio histórico do século I antes de Cristo, quando o 

general Pompeu achou necessário se arriscar e navegar trazendo alimentos à 

cidade de Roma, ao invés de deixar que a fome imperasse sobre a população. 

Nessas circunstâncias, navegar envolvia riscos, mas era sobretudo, uma 

necessidade da qual não havia opção. Hoje passado mais de dois milênios do 

ocorrido na cidade que dominou o mundo na antiguidade e que gestou um dos 

maiores impérios da história retornamos ao termo “viagem” na exposição que se 

inicia do espaço Zagut.   

 Toda viagem tem um início e o meu é começar esse texto saudando 

Isabela Simões e Augusto Herkenhoff da Galeria Zagut e todos os demais 

artistas presentes nesse catálogo. A palavra “texto” tem uma aproximação 

etimológica com tecer, que significa entrelaçar. Espero que esse texto crie uma 

aproximação e seja uma espécie de viagem entorno de um itinerário de páginas 

de arte que se situam mais à frente.  

 Em uma rápida pesquisa ao dicionário podemos classificar “viagem” como 

“o deslocamento que se faz para se chegar de um local a outro relativamente 

distante; percurso.”. Essa definição permite observar por dois aspectos 

principais: de um lado como uma mudança no patamar físico, e de outro, em 

uma transformação no campo das ideias e afetos. Ambas podem e devem ser 

tratadas como articuladas. Porém, devemos incrementar um segundo elemento 

para discutimos o que seria viajar, no caso, a narrativa. Narrar é uma experiência 



em comunhão com sua tentativa de transposição para possíveis suportes da 

linguagem. 

 Trata-se de uma luta entre uma perspectiva do que acontece, e signos, e 

outros elementos que compõem as linguagens. Em outras palavras, podemos 

deduzir que viajar é de alguma maneira sair de si, mas também, codificar e 

decodificar, e por isso, talvez fazer e produzir arte. Nesse catálogo existem 

diversas obras de distintos artistas, em que cada uma quis pensar o termo de 

forma singular oferecendo uma perspectiva própria e original do termo.  

 A história da arte está repleta de possibilidades para aplicarmos a ideia 

de viagem. Um artista como Homero colocou em palavras o que captou via 

oralidade e que contavam como verdadeiro, e essa, viajou e chegou até nossos 

dias. James Joyce em outra vertente mostrou como se pode viajar na direção da 

interioridade com o seu Ulisses que seguia na direção de explorar seu interior. 

Em Homero, Ulisses vencia a guerra de Troia e tentava voltar para sua cidade. 

Em Joyce, seu Ulisses tentava vencer os desafios do dia e voltar para si mesmo 

após viajar por dentro de si.  

 No campo das artes ditas visuais podemos pensar que viajar é uma 

condição para a criação artística. Digo isto, se avaliarmos o termo “viagem” de 

maneira ampliada, significando que cada obra possui uma relação especifica 

com o termo, desde seu possível momento de criação, indo até o momento que 

a observamos e entramos em uma experiência estética. Fazer arte tem uma 

dimensão de um viajante e a experiência estética um passaporte para novas 

dimensões.   

 A experiência estética pode ser abordada como uma viagem em si. O “eu” 

é desconstituído momentaneamente, e deslocado para outra localidade. Em um 

momento de suspensão, ou mesmo de viagem, estamos e não em nós mesmos 

ao estabelecermos contato com o objeto artístico que é algo múltiplo e 

polissêmico. Da mesma maneira que voltarmos diferente de uma longa viagem, 

uma obra de arte pode deixar marcas afetivas.  

 O movimento de desestabilização que a arte provoca é semelhante ao ato 

de viajar. Quando ocorre um deslocamento, ou ato de viajar, existem graus 

distintos de perda e ganho de novas referencialidades. Algo é perdido, e algo 



também é encontrado. Nesse caso, viajar, pode ser considerado também como 

um “entre”, o que foi, e o que espera à frente. 

 Podemos sinalizar alguns conceitos na filosofia contemporânea que 

dialoguem com a ideia de um “entre”, mas nesse momento imagino que a ideia 

de cartografia como apontada pelo filosofo francês Gilles Deleuze seja um bom 

ponto de interlocução.  No livro Mil Platôs em que divide a autoria com Felix 

Guattari é apresentada a ideia de cartografia como uma forma de análise das 

estruturas sendo formadas dentro do próprio processo construtivo. Isso significa 

dizer que não existe uma estrutura a priori que passe por todo um processo e 

saia da mesma maneira, pois o mesmo, interfere na sua criação.  

 Para isto, a solução proposta é sempre pensar a criação de uma 

cartografia como atos singulares e únicos, existindo repetição, mas sobretudo, 

uma produção de diferença na sua construção. Fazer uma cartografia não é só 

pensar em fronteiras pré-definidas, se utilizarmos a metáfora geográfica, mas 

algo que vai se transformar conforme a perspectiva e os desdobramentos do 

processo. O mapa não está formado com antecedência, é na ação de 

deslocamento e exploração que é confeccionado.  

 Emulando esse conceito para o universo da viagem podemos partir com 

alguma solidez estrutural, mas essa não será a mesma ao fim da experiência. 

No decorrer do processo mudamos junto com as novas paisagens encontradas 

nas viagens. Nada é estático, nem o caminho da viagem, e muito menos quem 

o atravessa.  

 

Hopper: um peregrino da modernidade.  

 

 Entre tantos artistas que mesclam em seus trabalhos o tema das viagens, 

acredito que Edward Hopper tenha um papel especial na contemporaneidade. 

Uma parcela considerável de suas obras, captam momentos de intimidade em 

espaços de trânsito público. São corpos que estão presentes em espaços como 

trens, quartos, passando por lanchonetes noturnas assim como postos de 

gasolinas em estradas. 



 São espaços em que os corpos se encontram em transitoriedade. Na obra 

mais conhecida de Hopper, intitulado Nighthawks, é visível uma fachada de 

lanchonete posicionada em uma esquina de rua totalmente protegida pela 

escuridão da noite. A luz da obra é proporcionada pela iluminação artificial do 

ambiente fechado que vaza pela janela e se espalha pela calçada. Sob o balcão 

observamos um casal sendo atendido por um funcionário e um homem de 

costas, provavelmente se alimentando. 

 Hopper montou uma narrativa que capta justamente um estágio 

transitório. Trate-se de um momento na vida dos personagens que se desviaram 

e entraram na lanchonete, provavelmente para se alimentar. Pelos trajes, 

podemos supor que os personagens vinham de algum local, e que 

provavelmente, se destinem a outro ao saírem do espaço. A cena é um 

acontecimento do “entre” e que está presente no cotidiano, que ganha uma 

conotação diferenciada e peculiar graças as pinceladas do artista.  

 O contraste das cores entre o espaço fechado e aberto parece dialogar 

diretamente com as dimensões interna e externa dos personagens. Existe luz, 

mas também uma camada de escuridão no entorno, circundado por tons em 

degradê. Não parece uma camada de luz que afugenta os personagens, mas 

que os protege de alguma maneira. Como o título da obra diz em uma tradução 

literal, “falcões da noite”, ou seja, estão em um ambiente de completa 

naturalização e à vontade com a situação.  

 Edward Hopper viveu em Paris quando jovem e provavelmente conheceu 

o texto de Charles Baudelaire “convite à viagem”. Nele o poeta descreveu o 

prazer de conhecer lugares novos e de como esse deslocamento acarreta 

mudanças internas. Nas frases do texto é perceptível uma vontade do poeta em 

querer deixar Paris rumo a diversos outros países, porém esse fato se contrapõe 

a alguns aspectos biográficos de Baudelaire. Em uma viagem com destino à 

Índia que teve uma parada por problemas mecânicos do navio, o poeta optou 

por retornar à sua velha Paris, do que finalmente chegar em seu desejado 

destino.  

 Baudelaire realizou poucas viagens de longa distância durante a vida, 

mas aproveitou as viagens que flanar por Paris poderia lhe proporcionar. 



Podemos nesse ponto aproximar Baudelaire e Hopper, ambos se interessaram 

pelo pequeno gesto captado em alguma instância do cotidiano. O segundo ainda 

viajou durante vários períodos da vida, sobretudo de carro pelos EUA.  

 Algumas dessas viagens inspiraram obras como “sol da manhã” de 1952 

que capta uma mulher sobre uma cama olhando em direção a uma janela por 

onde entra a luz do sol no quarto. Sua roupa, uma camisola rosa, denota que 

deve ter acordado há pouco tempo e sua posição corporal passa a impressão de 

uma plenitude intensa com a experiência de contato com o sol.  Uma cena que 

parece ser simples de um espaço fechado, se tornou uma narrativa potente nas 

pinceladas de Hopper.  

 São personagens que soam introspectivamente com semblantes estáticos 

e simultaneamente carregados de dramaticidade e que nos convidam a pensar 

o que estaria passando pelas suas mentes. A paisagem interna ganha mais 

importância do que poderia estar sendo observado pela janela. A luz entra no 

ambiente e parece iluminar camadas escuras de subjetividade que estavam 

escondidas. Tudo isso se passa em uma cena fechada de um quarto sem outra 

mobília aparente, e que remete à assepsia de um hotel sem uma personificação 

proporcionada por um morador fixo. 

 Algumas obras de Hopper foram retomadas em filmes na segunda metade 

do século XX, entretanto foi enormemente recuperada nesses últimos meses, 

em parte, pela exploração do artista de lugares fechados, o que possibilita um 

diálogo com o contexto de quarentena na pandemia atual. O artista que pintou 

paisagens urbanas e de viagem, serviu para pensarmos a complexidade de uma 

viagem dentro de si. 

 Em tempos históricos confusos como o atual, a arte que por si, já é 

polissêmica, assume um papel de maior importância, e essa exposição com o 

tema de viagem é um dos pontos centrais para pensar como sair de onde 

estamos, mesmo tendo limitações físicas que impedem nosso deslocamento, ou 

mesmo nosso toque no outro.  Uma viagem não precisa ter um roteiro 

anteriormente definido como no caso dos guias de turismo, ela pode aleatória, e 

enfrentada em forma de aventura. Por fim, convido a todos que flanem como 

Baudelaire pelas próximas páginas desse catálogo e se deixam levar ao saber 



do acaso. Parem em alguma obra, e pensem, sintam, ou simplesmente viagem 

em um itinerário, e se sintam seguros e protegidos como os personagens de 

Hopper.  

Carlos Vinícius da Silva Taveira - Graduado em História pela PUC-Rio, Mestre 
em História Social da Cultura pela PUC-Rio, e Doutor em Literatura, Cultura e 
Contemporaneidade, pela PUC-Rio. Professor de história da arte e pesquisador 
focado em artes e regimes de visibilidade.  
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VIAJANTES – Eduardo Mariz 

Este não é propriamente um texto crítico. Chamá-lo assim seria uma ousadia, 

pois previamente tive contato apenas com certa parcela das obras expostas. Mas 

ao considerar o eixo temático para essa coletiva, claramente proposto por 

Augusto Herkenhoff e Isabela Simões, e observar nesse recorte aspectos que 

entendo talvez comum ao próprio exercício do fazer artístico, me permiti tecer 

esses dizeres. Assim entendo VIAJANTES. 

Viagens são movimentos inerentes ao ser artista. A ruptura é fundamental na 

criação. Dos deslocamentos físicos aos mergulhos pelos campos mentais, que 

se desdobram entre reflexões pessoais e situações imaginadas, é premissa 

daquele que provoca o sensível buscar como matéria primária o estar diante do 

ainda não experimentado. Mas não necessariamente procurar o novo. Aliás, a 

ideia de novo é algo sempre a ser questionado. Cabe buscar sim, o descoberto.  

Certa vez, ouvi num depoimento o artista Waltercio Caldas comentar que arte 

tem uma relação com algo que se processa em nosso cérebro na busca por uma 

codificação, quando estamos diante de algo para ele desconhecido. Sensações 

ocorreriam nesse devir de assimilações. Tomei isso como uma definição precisa. 

Equacionar esses processos e compartilhá-lo, deverá ser algo necessário a 

quem se propõe artista. Mas como poderíamos catalisar esse funcionamento 

mental, estruturá-lo e organizar algo compartilhável? Certamente se iniciaria por 

algo como uma viagem. Um movimento direcionado para fora do que temos 

como costume.    

Um amigo, artista, me disse certa vez que nunca leva sua câmera em viagens. 

Certamente, razões existem. As assimilações e encantamentos dos primeiros 

olhares podem se perder ao conceder-se prioridade ao fotografar. Existe algo 

como uma tendência a preferir guardar o fotografado para se ter, ver e viver 

depois. Um depois que nunca chega. E isso quer evitar. 

Outro conhecido, também artista, faz de suas viagens seu trabalho. Um andarilho 

contumaz, procura viver intensamente cada momento de seus percursos.  Anota 

todas as suas experiências e desenha tudo o que vê. Retornando, publica seus 

livros ou expõe seus desenhos originais e assim compartilha seus ensaios.  



Eu, de maneira diferente dos dois, em viagens me vejo como um catador a 

caminhar entre o documental e o artístico. Fotografo tudo: das maçanetas às 

sombras, inclusive os monumentos. Guardo todos os papéis: das embalagens 

aos tickets. O aspecto do documento surge quase como consequência natural 

quando, posteriormente, procuro organizar o acúmulo que eu pratiquei. Com 

esse acervo, tento resgatar as tais experiências, trazidas em parte pelas 

lembranças, enlaces atados ou percepções que se montam no momento de 

rever o material. 

Mas em todos os casos, nessas viagens físicas, sendo artista, um duplo sempre 

se dá. Enquanto viajante, carregamos a avidez do conhecer; enquanto artista, 

reverbera um chamado para processarmos esses novos conhecimentos e, 

através dos sensíveis, passa-los adiante.  

Ainda no mundo matérico, temos os artistas viajantes que se deslocam a cantos 

longínquos para buscar os tais sentidos e os que os percebem na esquina de 

sua casa, como um Atget, que retratou cada centímetro de sua Paris nos anos 

1920.   

Mas além de deambular pelo mundo físico, cabe viajar por nosso próprio 

consciente. As descobertas se dão também sem se sair do lugar. Podem ainda 

ser imaginadas.  

Teríamos, talvez, três tipos de ações vinculadas à questão viagem, atreladas à 

ideia de tempo, aplicáveis às práticas artísticas. Os deslocamentos físicos 

estariam abocados ao passado e às lembranças; os exercícios mentais se 

relacionariam ao presente reflexivo e, por conseguinte, as viagens da 

imaginação, a um futuro possível ou não. Mas, ao mesmo tempo, todos esses 

feitios podem ser uma mesma viagem. Todas as formas podem se articular ao 

fazer parte de um mesmo movimento. 

Na vida, os devires das descobertas são inevitáveis. Um bebê lactante, enxerga 

o seio de sua mãe como uma parte de si. Assim crê que a fonte necessária ao 

seu existir e ao seu prazer nunca cessará. Na primeira ausência desse 

manancial, ele descobre o sofrer. Sua necessidade será a de se manifestar. 

Assim a existência leciona que o mover-se é intrínseco à própria vida e, como 

dito, à arte. 



Por outro prisma, temos que, o tal encantamento diante do ainda não visto, 

poderá conduzir esse artista a ficar com o fácil. Com essa primeira reação da 

surpresa. 

Como andar para além do contemplativo? Como não cair no discurso repetido 

de mostrar esse particularmente observado como uma novidade? 

Cabe procurar o lugar onde a novidade se torna o segundo. Creio estar na 

observância das essências recorrentes do humano, que estrutura o que num 

primeiro contato assimilamos como algo de novo. Poderíamos ter que, o novo 

nada mais é que a ruína da ruína. Culturas possuem origens comuns, pois se 

baseiam no instinto natural de preservação e sobrevivência. Assim, temos as 

culturas que se sobrepõem, por dominações, mas que, na verdade, se hibridizam 

com aquelas que as antecedem. Nada de existência é perdido. Procurar essa 

amalgama em lugares estranhos talvez seja o fascínio que buscamos enquanto 

viajantes/artistas. Queremos abraçar e abarcar tudo. Ali é possível identificarmos 

os mecanismos que nos conduziram até o que somos. Como aqueles forjaram 

as adaptações às situações em mutação. Nos conhecemos melhor, nos 

tornamos mais sensíveis ao ter a real ideia da dimensão do mundo. 

 

 

 

  



                          Viajando com a Zagut - Gloria Seddon 

A ousada proposta da Galeria Zagut, de expor durante a pandemia de 

forma virtual, fez jus ao lema do Hélio Oiticica, “Da adversidade, vivemos”. 

Decidimos viajar com ela expondo juntos nessa viagem. Dessa forma, me lembrei 

também das viagens “entre” diversas culturas que o historiador de arte Aby 

Warburg, fez, colhendo imagens afetivas ou “pathos”, que imortalizou em seu 

Album Mnemosine, questionando a História da Arte até então aceita e produzindo 

outra, numa linha que consideramos de poetização.                                                               

Warburg: a poetização da história da arte 

Entre a reflexão e a produção em história da arte 1 

  Se eu recordo a viagem da 

minha vida, parece que minha missão 

é a de funcionar como um sismógrafo 

da alma na linha de divisão entre as 

culturas.  (Warburg (1927), In 

Michaud, 1998).2 

 

A Iconologia de Aby Warburg, considerada por muitos autores 

contemporâneos, como é o caso de Didi-Hubermann, “[...] uma revolução ... 

discreta, solitária e profunda [...]”, não obteve reconhecimento no campo da 

historiografia da arte durante quase cem anos. Qual seria a causa do 

esquecimento daquele que hoje é reconhecido como o verdadeiro pai da 

Iconologia? Uma pista nos é dada por Didi-Hubermann, quando sugere que esse 

esquecimento pode ter sua origem em algum excesso que o historiador da arte 

cometera.  

Contrariando as teorias até então existentes, como a de Winkelmann 

que considerava a arte do Renascimento italiano, clássica e apolínea, Aby 

Warburg  mostra através de seu Álbum Mnemosine, que a intensa  movimentação 

nas  figuras da arte renascentista, traduzindo pathos – afetividade –, aponta, pelo 

contrário,  para a presença do elemento dionisíaco. 

 
1 Resumo de trabalho apresentado e publicado nos Anais do IV Encontro de História da Arte. IFCH/Unicamp.  

https://www.ifch.unicamp.br/eha/atas/2008/SEDDON,%20Gloria%20Georgina%20-%20IVEHA.pdf 

2 Warburg In: Michaud, 1998:282. 



De fato, ao justapor imagens renascentistas, a imagens greco-romanas 

e/ou ainda, a imagens relacionadas às teorias de Darwin, ele convida o 

espectador a olhar de forma reflexiva, chegando a conclusões próprias. Essa 

justaposição de imagens, para construir sua história da arte, lembra os 

procedimentos artísticos de uma arte narrativa como a medieval, ou ainda do 

cinema, podendo ser considerada um trabalho artístico. 

Consideramos que, nesse trabalho de reflexão sobre a produção 

artística, Warburg realiza de um lado, um movimento de transgressão das 

fronteiras existentes entre a história da arte e a arte e, de outro, um processo de 

iconoclastia em relação à hierarquia entre as duas áreas.  Desta forma destrona 

a história da arte da posição de modelo para a arte vigente na tradição 

academicista, colocando-a em pé de igualdade com a arte. Consideramos que 

Warburg teria realizado uma “poetização” da própria história da arte, adiantando-

se, em muito, à sua época.  

Não suficiente, Warburg elabora essas questões ainda, viajando e 

transitando como um antropólogo, entre diferentes culturas, de diferentes épocas 

e lugares, o que põe em questão a linha historicista vigente no campo da 

historiografia da arte.   

Estas questões, longe de fazerem parte de uma história passada, 

funcionam como uma ruína, no entender de Benjamin, isto é, estão sempre se 

atualizando, pois, a tendência academicista encontra-se sempre à espreita e 

cabe a nós estarmos atentos para reconhecê-la a cada momento. 

Não surpreende então que tanto o historiador – artista Aby Warburg, 

quanto suas teorias tenham sido relegadas ao ostracismo...3 

 

 

 

  

 
3 Esse trabalho só pôde ser apresentado graças à gentileza de minha querida amiga Paloma O. de Carvalho 

Santos que gentilmente o apresentou para mim no IV Encontro de História da Arte. IFCH/Unicamp, pois 

eu estava impossibilitada de viajar. 

 



 

Adalgisa Campos da Silva 
 

 

 

Viajar 

 

Segundo o dicionário é “sair de um lugar para outro”; “visitar locais no decorrer 

do caminho”. 

Podemos viajar sem nos deslocar fisicamente, e talvez as viagens mais ricas 

sejam aquelas em que visitamos o nosso interior.  

Aliar um grande deslocamento físico à visita de espaços internos inexplorados 

é uma bênção que a Índia me proporcionou, e voltei uma viajante deslumbrada 

com a magia que encontrei.  



Andres Papa 
 

Viajar é preciso para viver, viver é preciso para viajar 

 

Além da viagem que o Fernando Pessoa propõe, existe aquela outra do corpo sendo 

transportado a algum outro canto. Viajar, ou navegar, é livre, tanto nas preferências do 

viajante quanto nos possíveis destinos. Por isso não é estranho ver pessoas que 

vivem no Rio de Janeiro, com construções coloniais, de frente para o mar, viajarem 

para Havana ou Cartagena de Índias, onde também há construções coloniais e praias. 

 

Viajar fisicamente continua sendo o privilégio de uma pequena parte da humanidade. 

Por outro lado, seria impensável ter sete ou oito bilhões de pessoas viajando 

simultaneamente no mundo, mas isto não quer dizer que seria ruim, pois é uma forma 

bem eficiente de distribuir renda. Como um natural de San Andrés nos diria faz alguns 

anos: “Gracias a ustedes, los negritos* tenemos trabajo y como alimentar nuestras 

famílias”. 

 

A internet chegou para ampliar mais o círculo de pessoas que podem navegar. Não é 

mais o tempo da música do Zeca Baleiro: “quem não pode Nova York vai de 

Madureira”. Se não pode Nova York, vá de Nova York. Pela rede de computadores 

podemos chegar a Nova York ou ao canto mais recôndito que possamos imaginar e, o 

que é melhor, saber de coisas que uma visita física não nos permitiria. A internet nos 

deu não só a oportunidade de fazer chegar nossas vozes muito longe, mas de trazer o 

mundo até a nossa casa e assim, viajar. 

 

A arte é mais uma viagem à Fernando Pessoa. Cada obra é uma viagem ao nosso 

interior consciente ou inconsciente, que nos devolve a bagagem que será a nossa sina 

e identidade, que poderá ser a estação de partida para outros tantos viajantes. Cada 

obra também é uma mistura de viagens, das viagens que já fizemos com as que 

gostaríamos de fazer, com a possibilidade, inclusive, de importantes mudanças de 

rumos no meio desta nossa viagem. 

 

Que dessa forma a exposição “Viajante” - onde os artistas revelam as impressões que 

longínquos destinos imprimiram à  sua obra, os seus desejos de navegar, seja até 

uma cidadezinha a 50 ou a 9.000 quilômetros de casa, seja na viagem diária ao seu 

atelier - cumpra o seu objetivo de navegar até cada canto da Terra e levar o mundo de 

volta para o mundo. 

 

 

*Forma em que os moradores de San Andrés se autodenominam. 

  



Edelyn Schweidson 
 

 
Viajar além 
 
 
De Ti nos vêm 
todas as viagens  
as vertigens  
as miragens 
...as margens de um novo dia 
 
Ulisses foi o viajante  
de todas as viagens 
Mal chegado à Ítaca 
 retomou o mar 
e o mar o retomou 
 
Toda viagem a Ti se destina 
A Ti que em nós nos ancoras 
Não seria mas pobre a sina 
Não fora definitiva a hora 
 
Diz-me: haverá naufrágio? 
Diz se chegadas haverá 
Serás Tu do abrigo o presságio? 
Ou só mais razão de navegar? 
 
Sejas Tu destino ou ensejo 
De mais e mais navegar 
Te alcançar sempre se almeja 
Que és céu e imensidão do mar 
  



Vera Lins 

 
Todos os riscos; arte: Luiz Norões; organização: Vera Lins, coordenação 
gráfica: Marcos Lins Langenbach; 2020; Rio de Janeiro: Letra e imagem, 136 
páginas. 

 
Viagem nas lembranças 
  
o livro espera 
comigo 
mas são restos 
do que se foi 
anos oitenta 
o ateliê na Uruguaiana 
as aulas no Parque Lage 
a viagem à Europa 
a vida com as crianças 
os amigos - 
alguns se recordam 
e repartem comigo 
as lembranças 
 

  



Abraham Alcaim 

 
Enigmas Além Mar; acrílica s/ tela; 100 x 120 cm; 2020 
  



Adrián Menna 

 
Da série Beach-Choza; acrílica s/cartão; 25 x 25 cm; 2018 
  



Alê Silva 

 
Viajantes cotidianos; fotografia digital; edição única; 42 x 30 cm; 2014 
  



Alexandre Lambert 

 
Só Dó; verniz e acrílica sobre papel cartão; 91 x 12,4 x 9,6 cm; 2018 
  



Alzira Judice 

 
Era uma vez um verão, série Através de janelas e portas; acrílica s/ tela; 45 x 
35 cm; 2018  

  



Ana Cristina Teixeira 
 

  

Oriente-se; acrílica s/ papel Canson; 30 x 40 cm; 2020 
  



Ana Luiza Mello 

 
Viagem para a Terra; acrílica s/ papel Fabriano 5/60% cotton, 42 x 30 cm; 2020 
  



Ana Pose 

 
A Passagem; fotografia, impressão fine art com pigmento mineral s/ papel de 
algodão Canson infinity rag photographique; 60 x 40 cm; 2015 
  



Ana Rutter 
 

  

Bagagem; tecido, linhas e objeto em caixa de acrílico; 30 x 30 x 30 cm; 2020 
  



Ana Schieck 

 
Estrela Brasileira; impressão digital s/ papel couché 300 g.; tiragem: 3; 41 x 
29,5 cm; 2020 
  



Ângela Mello 
 

 

Viagem pela Tecnologia; radio antigo, vinil (2 tipos), fita cassete, DVD, fitas de 

DVD enroladas em 2 tipos delineando caminhos, fita de gravador, fita de 

secretaria eletrônica, parte de computador, chips, telefone celular, telefone 

antigo, disquetes, teclas de teclado de computador com frases; 50 x 56 cm; 

2020 

  



Anita Fiszon 

 
Boa Esperança; madeira, pigmento mineral, linha de bordar, barbante, tecidos; 
70 x 40 cm; 2005 
  



Anna Braga 
 

 

Sem título; back light, bastão a óleo e acrílica s/ papel vegetal; 110 x 80 cm; 
1996 

  



Andres Papa 

 
Pachamama 2020; acrílica s/ papel 300; 42 x 30 cm; 2020 
  



Attilio Colnago 

 
Medusa; têmpera de ovo s/ tela; 90 x 45 cm; 2020 
  



Augusto Herkenhoff 

 
São Jorge; acrílica s/ tela; 42 x 32 cm; 2014 

  



Bahie Banchik 

 
Essência; técnica mista, monotipia e colagem sobre madeira; 40 x 34 cm; 2020 
  



Beatriz Kreimer 

 
Paisagem & Búzios; acrílica e colagem s/ tela; 76 x 88 cm; 1993  
  



Bel Guimarães 

 
Passo; acrílica s/ tela; 27 x 35 cm; 2020 
  



Bernardo Sá Earp 

 
Life Model, "nulla dies sine línea", NY; bastão de óleo sobre tela, 90 x 77 cm; 
2015. 
  



Cácia Chemin 

 
o ponto da viagem a viagem do ponto, sempre festa; impressão canvas 
colorida; 42 x 59,4 cm 
  



Carlos Borges 

 
Série Meu nosso; acrílica s/ lona; 100 x 100 cm; 2020 

  



Carmen Givoni 
 

 
Les saisons; acrílica s/ tela; quadríptico, 4 telas de 30 x 30 cm (60 x 60 cm); 
2020 
  



Celina Nolli 

 

Destino; técnica mista - fotografia, pintura s/ tela, manipulada digitalmente, 
impressão fine art s/ papel; políptico, 04 telas de 27 x 34 cm; 2020 
  



Celso Adolfo  

 
Tesouro Bizantino / O Broche de Teodora; mosaico/ esmalte de vidro; 10 x 15 
cm; 2020 
  



Cesar Coelho Gomes 

 
Ouvir estrelas; óleo s/ tela; 120 x 100 cm; 2017 
  



César Paes Barreto 

 
Viajante Sideral; arte digital em smartphone, impressão em canvas Canson 
matte 395 g com tintas de pigmento mineral; edição única; 46 x 66 cm; 2020. 
Série com 10 reprints impressão em papel Canson matte 180g com tintas de 
pigmento mineral, 33 x 48 cm.  
  



Chica Granchi 

 
Viagem interior; hidrocor e guache sobre papel; 27.05 x 22,05 cm; 2011 
  



Claudia Laux 
 

 

Atravessamento; aquarela e bordados sobre papel vegetal queimado; 110 x 
141 cm; 2017 
"O de morar-se dos mortais sobre essa terra". Rotas reais e culturais de 35 
anos de travessias do céu 
  



Claudia Watkins 
 

 

Jerusalém, a cidade sagrada; pigmentos e acrílica s/ tela; 38 x 38 cm; 2003 



Débora Carneiro da Cunha 

  
 

 

Click-Clark; convites em papel cartão e fio de lã cristal; 24,5 x 34 cm; 2020. 
Proposta sensorial, passado, presente e futuro simultaneamente ativados. Uma 
reflexão sobre a transitoriedade da vida. 

  



Deborah Costa 
 

 

Anonimus no Trem; acrílica s/ tela; 110 x 90 cm; 2019 
  



Denise Abujamra 

 
Sem título; acrílica s/ tela; 40 x 56 cm; 2017 
 
 
Uma Viagem na Forma 
 
Ocupo os espaços 
Preencho os vazios 
Os brancos 
Buracos negros 
 
Permeio 
Entrelaço 
Entrecruzo as estradas 
Sou movimento 
  



Dirce Fett 

 
Carro branco; acrílica e colagem; 30 x 30 cm; 2018 

  



Dora Portugal 
 

  

Extremos; acrílica s/ papel Paraná; 60 x 50 cm; 2020 
  



Dulce Lysyj 
 

 
Vôo solitário e outros vôos; monotipia; 29,7 x 42 cm; 2020 
 
  



Eduardo Mariz 

 
Colonialismo; foto-assemblage/ fotomontagem impressa por fine art; versão 1: 
130 x 60 cm – tiragem 3 + 1 PA (atual 1) – papel algodão, celulose ou 
fotográfico; versão 2: 43 x 20 cm – tiragem 5 + 1 PA (atual 2) – papel algodão; 
2014 

  



Edwiges Barros 
 

 
Poesia; água forte, água tinta e relevo; 11,5 x 20 cm; 2012; PA 
 
 
  



Elaine Fontes 

 
Sancho, série Mar Adentro; acrílica sobre tela; 100 x 150 cm; 2016 
  



Elis Pinto 
 

 

Atlântico de lá pra cá, da série O que minhas ancestrais me dizem; bordado à 
mão, moldura de madeira e vidro; 52,5 x 42,5 cm; 2020 
 
 
 

  



Eneida Ryff 
 

 

Caminhante; fotografia; impressão fine art; 20 x 30 cm; 2014; edição: 1/4 
  



Estevam Ribeiro 

 
Victoria Island, Hong Kong; acrílica s tela; diâmetro 40 cm; 2020 
 
 
  



Fernando Bessa 
 

 
Primavera, da série Estações; fotografia processada digitalmente, impressão 
em alta resolução sobre vinil adesivo; edição 1/5; 42 x 29,7 cm; 2020  



Fernando Brum 

 
A Via-Láctea; óleo s/ linho; 53 x 43 cm; 2020 
 
  



Flavia Curvello 

 
Châteaux; acrílica s/ papel; 42 x 29,7 cm; 2020 
  



Francinete Alberton 
 

 

Galão-Coral; fotografia impressa por fine-art em papel de algodão; tiragem 1/3; 
21 x 38 cm; 2020  
  



Gabriella Massa 
 

 

Caminho de São Francisco de Assis; fotografia impressa em fine art; 30 x 40 
cm; 2018; série: 1/5 
  



Galvão Jr. 

 
Sem título; técnica mista s/ lona; 160 x 300 cm; 2019 
 
 
  



Gardenia Lago 

 
Monotipias 1 a 4; sanguínea s/ papel; 28 x 29 cm cada; 2019 
 
  



Gilda Goulart 

 
 
E, de repente, neste verão; colagem; 29,5 x 37,5 cm; 2015 

  



Gilda Lima 

 
Caçadores; foto digital; papel de algodão; edição única; 60 x 45 cm; 2017 
  



Giselle Vieira 

 
Efeito Plástico; fotomontagem, impressão a laser, papel couchê 300; 29 x 42 
cm; 2020; tiragem: 1/5 
 
  



Gloria Conforto 
 

 
Islândia; aquarela sobre papel Arches; 23 x 31 cm; 30 x 42 com moldura; 2018 
  



Gloria Seddon 
 

 
 
3D; objeto; 92 x 92 x 53 cm; 2020 
  



Graça Pizá 
 
 

 
 
O vôo de Dédalo e Ícaro; escultura-móbile; acrílica s/ papel e bonecos de 
madeira; Dédalo: 28 x 30 x 4 cm e Ícaro: 25 x 30 x 4 cm; 2020 
  



Helena Pontes 

 
A caminho de Ullapol - Terras Altas da Escócia; fotografia panorâmica em 
papel fosco, edição 1/10; 42 x 23 cm; 2019 
  



Heloisa Alvim 

 
Sem título; modelado com esmalte a base de oxido de estanho queimado a 
1250 graus; 27 x 10 x 7 cm; 2020 

 
  



Igor Gomes 
 

 

La Mancha; fotografia impressão fine art em papel Canson rag photographique 

310 g; 40 x 60 cm; 1994; tiragem 1/10 

  



Isabella Marinho 

 
Sem título; aquarela, colagem e carvão s/ papel Canson; 30 x 42 cm; 2019-
2020 
  



Izabel Vidal 
 

 

Mbya; granito, baixo-relevo; 180 x 180 x 13 cm; 500 Kg; 2008 
  



Isis Braga 
 

  

A visão do Pássaro; fotografia digital (conjunto de quatro postais: Sobre o Rio 
de Janeiro 1; sobre Abu Dhabi 1; Sobre o Rio de Janeiro 2; Sobre Abu Dabhi 
2); tiragem: 10 cópias; 21 x 29 cm; 2019/2020                                                                   



Jacqueline Belotti 
 

 
 
GEO METRIA; vídeo, 3':15", em loop; 2015 
 
O vídeo ‘Geo metria’ é uma compilação de arquivos de vídeos tomados em 
viagens ao redor do mundo, passando pela China, Europa e várias cidades do 
Brasil, como Rio de Janeiro, Vitória, Brasília, entre outras. Os vídeos registram 
uma espécie de percurso do inesperado - privilegiam o momento, o 
“instantâneo”. Para isso, utilizei a câmera de telefone celular. A edição das 
imagens visa sugerir um mundo uno, contínuo, e criar novos espaços e tempo. 
São como uma metáfora desse contínuo entrecruzamento de fronteiras em um 
mundo global.   

  



Jarbas Paullous 
 

 
Oi; vídeo; 26 segundos; 2020 
  



Joel Gama 

 
Magia da Chapada; gravura em metal, água tinta - água forte, impressão em 
papel Hahnemühle 300 gr., P.A.; 26,5 x 39 cm; 2011 

  



João Saboia 

 
Viajantes 2020; montagem fotográfica; 30 x 42 cm; 2020 
  



Jorge Cerqueira 

 
Viajantes; linóleo s/mapa papel; 53 x 38 cm; prova única; 2020 
  



José Rocha 

 
Wanderlust; aquarela em papel 300 g; 30 x 40 cm; 2020 
  



Júnia Azevedo e Diogo Calil 
 

 

Refugiada; fotografia, impressão colorida; 29,7 x 21 cm; 2015 
 

  



Laerty Tavares 

 

Celenita; acrílica s/tela; 90 x 90 cm; 2020  

  



Lando Faria 
 

  

Summertime; vídeo; 1’19’’; 2020 

  



Leila Bokel 

 
O balão. O tempo não é nada. O Importante são as emoções e os 
sentimentos.; tecido, acrílica e fios de algodão; 42 x 30 cm; 2020 
  



Lena Tejo 
 

 

A viajante; técnica mista sobre aço; 38 x 30 x 13 cm; 2020 

  



Lenn Cavalcanti 

 
No meio do caminho; acrílica s/ tela, 40 x 40 cm; 2020 
 

  



Let Cotrim 
 

 

Ilha; fotografia digital impressão em papel fine-art Hahnemühle Baryta; tiragem: 

10; 45 x 25 cm; 2020 

  



Lia do Rio 
 

 

Escambo; folhas de pau brasil em cofre de acrílico, com chave; tiragem única; 
16 x 22 x 12 cm; 2012 

  



Liana Gonzalez 
 

 

Esperando notícias, série “Austrália”; fotografia, impressão fine art em papel 
Canson rag photographique 310g; tiragem:10; 30 x 42 cm; 2014 

  



Liane Briand 
 

 

Route Nationale 7; acrílica, grafite, colagem e caneta Posca; 146 x 96 cm; 2013 
  



Lizete Zem 

 
Gênesis; técnica mista s/ lona; 100 x 95 cm; 2000 
  



Lu Guedes 

 
Navegar é viver; acrílica e papel reciclado s/tela; 65 x 55 cm; 2018 
  



Lucia Lyra 
 

 

Tristeza de Eiffel; acrílica s/tela; 40 x 30 cm; 2020 
  



Luciane Villanova 
 

 

Silêncio, série Existir; fotografia impressa em papel 100% algodão Hahnemuhle 
photo rag 308 g; tiragem: 1/2; 30 x 40 cm; 2020 
  



Lucio Volpini 

 
As cidades são pessoas, da série Às vezes eles voltam; acrílica e resina 
acrílica s/ tela; 10 x 16 cm (40 x 40 cm com moldura); 2020 
  



Marcia Cavalcanti 

 
Barbaridades; óleo s/ tela; 40 x 30 cm; 2020 
  



Márcia Clayton 

 
Ai de mim; veludo, linha de seda e símbolos da Aids confeccionados por sul-
africanas; 62 x 85 cm; 2007 

  



Márcia Estellita Lins 
 

 
Bad trip; aquarela; 21 x 29 cm; 2014 
 
 
  



Marcio Atherino 
 

  

Sem título; acrílica s/ tela; 30 x 15 cm; 2020 

 

  



Marco Rodrigues 
 

 

Eternidade; fotografia em papel fosco; 30 x 40 cm; edição: 4/4; 1976 
  
  



Maria Cecilia Leão 

 
Paisagem onírica; fotografia impressa em fine art Hahnemühle matte 310 g; 30 
x 40 cm; 2020; tiragem: 1/3 
  



Maria Matina 

 
A bruxa d´Arruda; gravura em linóleo, entintada com tinta a óleo diluída em 
azeite extra virgem português, entintagem com pincel localizado (técnica 
pochoir); 30 x 22 cm; 2019; tiragem 4 
  



Maria Perdigão 
 

 

Grécia, Acasos e a Produção Artística; aquarelas dentro de cilindro de acrílico; 
13 diâmetro x 44 cm altura 
  



Maria Veronica Martins 
 

 

Fórum Romano; aquarela; 30 x 42 cm; 2020  

  



Mariana Campos 

 
Tigre, acrílica s/ tela, 99 x 93cm, 2020 

  



Marilena Moraes 
 

 

Laissez-passer; “wearable” em forma de colete, composto de cópias de folhas 
de passaportes plastificadas, unidas por clipes de metal; 65 x 75 cm; 2020 
  
  



Marlene Reinaldo 

 
A Espiritualidade; fotografia digital em sobreposição, impressão em papel de 
algodão Hahnemühle 240 g; 30 x 40 cm; 2018 
 



MarQo Rocha 

 
O mapa não é o território; acrílica s/ papel e espuma em suporte de madeira; 
60 x 90 cm; 2018 
  



Marta Bonimond 
 

 
Saída de emergência para a américa latina; videoarte; 50 segundos; Cidade do 
Panamá; 2019. Foto do flyer: Juca Peres Barros. Edição: Elke Nonaria. Música 
Original: Gabriel Labouret.  
  



Marta Strambi 

 
Gabarito; fotografia; 40 x 29,55 cm; 2020. Foto: Mauricius Farina 
  



Mauricius Farina 

 
Via seca; fotografia, impressão em papel de algodão com pigmentos minerais; 
120 x 58 cm; tiragem 1/3; 2020 
  



 
Maurício Theo 
 

 

Vista Aérea de Casa; fotocomposição, fotografia digital; 30 x 60 cm; tiragem: 
1/7; 2019 
  



Michelle Glória 
 

  

Butão; fotografia; 80 x 60 cm; 2011; tiragem 10 
  



Miro PS 
 

 
Desvio consumado; gravura digital, impressão em papel Matte 200 g 
Hahnemühle; 120 x 160 cm; 2020; tiragem: 1/5 
  



Moema Branquinho 
 

 

1 Visceral (2015), 2  Contemplação (2016), 3  Explosão (2017), 4  Movimento 

(2017), 5  Fluxo (2016), 6 Gestual (2017), da Série Paisagem Recortada 

(políptico, cada 16 x 16 x 4,5 cm); técnica mista; assemblage, mosaico com 

distintos materiais como papel, mármore, pedras, granito, vidro derretido, 

granitina, refugo de tijolo de cerâmica, pasta vítrea, azulejo, areia, pigmento 

inserido dentro de caixas de madeira; fotografia Edite Coelho. 

A forma de apresentação do artefato de madeira foi inspirada em um dos 

mostruários do Séc. XV que acolhe a coleção de elementos naturais (folhas e 

sementes) exposto no acervo do Museu História Natural (Natural History 

Museum) em Kassel na Alemanha em 1992 durante a DOCUMENTA. 

  



Moema Calhau 
 

 

Pelos sonhos teu coração navega; acrílica s/tela; 60 x 80 cm; 2020 

  



 
Noemi Ribeiro 
 

 
Zigzag; digital art composition, impressão em papel 100% cotton, edição 1/1; 
30 x 30 cm; 2020 
  



Norma Mieko Okamura 

 
Sailing; pintura s/fotografia de Igor Gomes, com interferência em 
carimbo/brasão de família em acrílico; 40 x 40 cm; 2020 

  



Olívio Neto 

 
Copacabana – Rossio; acrílica s/ tela; edição única; 30 x 40 cm; 2020 

  



Paloma Carvalho 
 

 
Pernambuco elétrico; acrílica s/ tela; 60 x 60 cm; 2020 
  



Paula Erber 

 
Meu gosto é melhor; cianotipia; 25 x 25 cm; 2019 

  



Paulo Marendino 

 
Calçadas de España; pintura moldada, acrílica sobre tela; 30 x 60 cm;  2012 
  



Pedro Grapiúna 

 
Pé de Asa; ferro reciclado, tinta esmalte e verniz; 57 x 50 x 45 cm; 2014 



   
Peter O'Neill 

 
Oscar; fotografia expandida em papel fosco, edição 1/10; 29,7 x 42 cm; 2020 

  



Pilar Domingo 

 
 

 
 
Deusa da Agua Bechué; Flor de Jericó; Vizinha Voadora; Bem Te Vi Aqui e Ali; 
4 gravuras tridimensionais em linóleo a cores em matriz perdida; 33 x 46 cm 
cada; 2020; tiragem 1/3 
  



Raquel Camacho 
 

 
Do lugar ao vazio; fotografia; 91 x 54 cm; 2011 
  



Regina Moura 

 
Caminhante; técnica mista s/papel Canson; 26 x 40 cm; 2020 
  



Ricardo Ferreira 

 
Sem título; tintas diversas e colagem s/ papel emoldurado em caixa com 5,5 cm 

de largura, de acrílico translúcido; 30 x 27 cm; 2020  

  



Ricky Livi 

 
Escritos pela vida (Barra do Corumbê – Paraty); fotografia com impressão fine 
art em papel Canson infinity rag photographique 310 g mate; tiragem: 10 por 
tamanho: 100 x 75 e 50 x 37 cm; 2020. 
 
  



Robinson Oliveira 

 
A Terra é Multicolorida; acrílica s/ tela; 50 x 70 cm; 2020 
 
  



Rosana Siqueira 
 

 
Assemblage com tickets; colagem sobre papel; 35 x 30 cm; 2020 
  



Rosangela Soares Pinto 
 

 
Caminho de Santiago, vídeo; 2020 
 

CAMINHO DE SANTIAGO 

 

Peregrino 

Em suas mãos carrega os seus sonhos 

Em sua fé busca proteção, luz, transformação 

Agradece por tudo 

Move terra e pedra 

Empaca, retrocede, prossegue 

Setas indicam a direção 

Na dúvida, anjos auxiliam 

É só prestar atenção 

Encontra no outro, em si, as cores no olhar 

Sente na alma, reflete na pele 

Em cada curva a natureza floresce, resplandece 

A trajetória continua 

Para o indecifrável mistério 

  



Rose Aguiar 

 
Camocim; fotografia analógica; 29,7 x 42 cm; 2010  
“Lembranças e memórias são viagens no tempo” 
  



Rose Nobre 

 
Shiraz; acrílica s/tela; 30 x 40 cm; 2018 
  



Rosi Baetas 
 
 
 

 
 
 
 
Rastros; acrílica s/ madeira; 3 peças, 10 x 10 cm cada; 2019 
  



Rubens da Silva 

 
Espelhinhos de U-tupy-OLÂNDIA; objeto; série de 12 espelhinhos; tiragem 

1/100 - não datado - não assinado; dimensão unitária: 7 x 5 cm; 2006-2020 

 

  



Salazar de Figueiredo 

 
NYC. Winter February 2013; fotografia impressa em canvas e pintura em 
esmalte sintético; 22 x 30 cm; 2020 
  



Sheilla Liz 

 
Tempo de Pitangas; acrílica s/ tela; 120 x 100 cm; 2019 
  



Silvana Soriano 
 

 

Fall; papel vegetal e bordado; 40 x 29 cm; 2020  



Simone Trombini 
 

 

Fontana; arte digital; 21 x 29 cm; 2020 
  



Sissi Kleuser 
 

  

Color trip; acrílica sobre tela; 97 x 74 cm; 2020 
  



 
Sonia Camacho 

 
Em busca de trabalho; acrílica s/ tela; 80 x 60 cm; 2020 

  



Sonia Guaraldi 

 
Voos; foto montagem impressão em papel fotográfico 220 g; 29,7 x 29,7 cm; 
2020 
  



Sonia Mota 
 

  

Sem título; acrílica s/tela; 105 x 110 cm; 2019 
  



Teresa Asmar 

 
Cores/Movimentos VI; acrílica s/ tela; 110 x 110 cm; 2019 
  



Teresa Coelho 

 
Amazonas; acrílica s/ tela; 100 x 100 cm; 1989 
 

  



Teresinha Mazzei 
 

 
 A Face de um barco; fotografia com interferência digital, impressão fine art 
sobre canvas ou papel; 54 x 36 cm; 2016/2020 
  



Uiara Bartira 

 
Início da viagem...; fotogravura/ photoechting; 20,5 x 26 cm, moldura 40 x 56,5 
cm; NY,1982; tiragem única 
  



Vania Beatriz 

 
Na Estrada; fotografia colorida, impressão fine art; 42 x 29,7 cm; 2018 
  



Vania Pena C. 

 
Do topo do Mundo; acrílica s/ tela; 30 x 20 cm; 2019 
  



Vânia Vica 
 

 
Passagem; acrílica sobre tela; 60 x 40 cm; 2018 

  



Vera Roesler 

 
Além das fronteiras; acrílica s/tela; 100 x 100 cm; 2020 
  



VeraLu 
 

 
Inside, Outside, Upside Down; óleo s/ tela; 50 x 50 cm; 2020 
  



Vicente Duque Estrada 
 

  

Meninos de Aquiraz; fotografia impressão fine arts; 30 x 60 cm; tiragem 1/30; 
2020-03 
 
  



Vitoria Sztejnman 

 
Voo do leão alado; acrílica s/ tela e colagem; 50 x 70 cm; 2020 
  



Vlad da Hora 

 
Menina com balão; impressão s/ papel; 42 x 27 cm; 2020; tiragem única  



Walkyria Proença 

 

Sem título; pintura e colagem s/ tela; 40 x 30 cm; 2020 

  



Zé Igino 

 

Sem título, gravura em metal, P.A., tiragem 20; 20 x 25 cm; 1989 


