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PANDEMIE 

Há aproximadamente um ano, estávamos em um enorme dilema na Zagut. Uma 

exposição com duzentos artistas já praticamente pronta, para homenagear um querido 

e importante artista, Cildo Meireles. Centenas de pessoas eram esperadas. Mas a 

realização de uma exposição física seria uma irresponsabilidade. A enorme maioria das 

instituições de arte apenas adiaram as exposições. Mas, entendendo que as artes têm 

importante papel em um contexto de crise, se contrapondo ao vazio do adiamento, e 

que havia muita coisa a ser feita sem arriscar ninguém, foi mantida a exposição, com o 

apoio de praticamente todos os artistas, apesar de muitos não conseguirem frequentar 

seus ateliês, queimar suas peças de cerâmica, imprimir suas gravuras. As sugestões da 

galeria foram aceitas, e muitas mais foram dadas. 

Começamos a dizer que as mãos foram dadas virtualmente e não se soltaram mais. As 

pessoas começaram a se conhecer mais profundamente, se apresentando pelo zoom 

de forma que talvez nunca ocorreria presencialmente, ainda mais com a presença de 

pessoas literalmente em toda parte do Brasil e do mundo. Os artistas começaram a fazer 

vídeos mostrando sua arte, suas ideias, seu mundo, agora já são mais de 20 horas de 

filmagens. 

Foram muitas perdas, nas famílias dos artistas, entre os artistas, foram muitos os que 

ficaram doentes, com coronavírus e, também, por outras causas. As pessoas rezaram 

e choraram juntas. As pessoas passaram por questões financeiras difíceis, e amigos 

vieram apoiá-los. 

O fato é que um ano depois, não teve mês sem uma exposição consistente, com 

trabalhos interessantes. Todas com catálogo virtual, com possibilidade de impressão na 

amazon, galeria virtual, vídeos dos artistas. A Zagut cresceu, entrou para a Abact, para 

a artsy, artsoul, participou de feiras nacionais e internacionais, eventos em universidade, 

em instituições de pesquisa, tudo de forma online. Não abriu as portas físicas porque 

não houve, infelizmente, no país, números condizentes com a segurança necessária 

para tal, a nosso ver. Mas principalmente cresceu com os artistas. Os artistas 

cresceram. Quem tinha dificuldade de falar em um vídeo caseiro há um ano, está 

fazendo vídeo arte. O suporte que foi gerado dentro do próprio grupo é impressionante. 

Artistas mais experientes dando suporte aos mais novos, os mais novos dando suporte 

sobre novas tecnologias aos mais velhos. A crescente participação no grupo de estudos. 

Parando após um ano para pensar na pandemia, apesar de toda a tristeza, toda a 

sensação de que poderíamos ter tido muito menos perdas se tivesse sido conduzida de 

outra forma, temos a certeza de estarmos mais fortes ao enfrentar essa adversidade. 

Tendo identificado oportunidades que talvez tivessem passado despercebidas. Essa 

exposição traça um panorama dessa fase de nossa vida que não nos esqueceremos 

jamais. Nos ajudam a testemunhar o que se passa nesse tempo. Já foi dito na exposição 

Quarentena, a Zagut tem muito orgulho de assumir esse olhar da diversidade, na aposta 

de que o mundo pós pandemia tenha menos preconceitos, seja mais solidário e aberto 

para acolher o outro. 

  



Um minuto de silêncio pelos mortos 

perdura às vezes pela noite fora. 

Ludwika Wawrzyńska 

 

Atravessamentos na pandemia 

Carlos Vinicius S. Taveira  
Mestre em teoria da história da arte e Doutor em literatura, literatura e 
contemporaneidade.  

 

A arte nunca esteve presa a circuitos fechados, ou aparelhos culturais, 
como museus, teatros e outros. A arte está no mundo. A arte é o mundo. E por 
fazer parte do mundo e ser afetado por ele, o primeiro passo desse texto é 
prestar solidariedade a todos que perderam alguém nos últimos meses no 
desdobramento da pandemia. Até o momento são incontáveis histórias que 
foram interrompidas de forma brusca. Biografias que mereciam o acréscimo de 
vírgulas, mas que infelizmente tiveram um ponto final. Trata-se de um momento 
de acolhimento e empatia pela condição humana.   

As primeiras palavras desse texto não poderiam ser outras do que uma 
transmissão de compaixão para todos os afetados diretamente pelo vírus. São 
diversas perdas de vidas e, também, de vivências. O acontecimento “pandemia” 
não é uma pausa da vida que podemos retornar posteriormente, mas um corte, 
que deixará uma ferida e que precisará ser cuidada e compreendida com o 
tempo.  

Como segundo ponto inicial quero salientar que é necessário valorizar 
como a arte ocupou um papel central em nossas vidas no decorrer dos últimos 
meses. Mesmo com espaços culturais tradicionais fechados pela necessidade 
de distanciamento social, houve uma reinvenção dos canais de atuação de arte 
e a intensificação de novos meios. Uma atualização nas formas de experienciar 
a arte feito pelas necessidades e demandas dos tempos atuais. 

De forma inúmeras vezes experimental, baseada em uma metodologia de 
tentativas e de acertos e erros, as artes ocuparam novos meios, sobretudo, o 
ambiente digital, e outros lugares também, como espaços capazes de serem 
novos palcos mantendo condições mínimas de segurança sanitária. De um 
momento para outro toda a imaginação que sempre moveu o processo artístico 
foi deslocada para a criação de novos meios de expressão artística.  

Novos formatos foram criados e se estabeleceram como nichos no 
decorrer da pandemia. Uma exposição que antes gerava a expectativa do 
encontro com a obra de arte em um espaço físico, passou a ser mediada por 
telas em écran de objetos tecnológicos e por programas de conversação e 
reunião online que se tornaram ferramentas essenciais para a manutenção de 
diálogos. Ao mesmo tempo em que estávamos distantes fisicamente, houve uma 
possibilidade de conexão proporcionada pela tecnologia, nunca antes vista na 
história.    

  É nesse contexto que a exposição contida nesse catálogo está inserida, 
sendo também, um dos exemplos de reinvenção que os tempos atuais exigiram. 
De um lado, a contingência de utilizar novos instrumentos para a produção de 
arte em um tempo conturbado, o que proporcionou assim, a manutenção da 
intermediação entre artista e espectador, e de outro, a manutenção do estímulo 



à criação de arte, ensejando em artistas a proposição de refletir sobre os 
desafios atuais e futuros e de transpor isso para linguagens artísticas. 

Apesar de ainda não termos ultrapassado os problemas atuais, e ainda 
possuirmos desafios a serem enfrentados pela frente, algumas das poucas e 
parciais conclusões que podem ser retiradas do contexto histórico 
contemporâneo, talvez seja, o papel das artes como central na constituição da 
humanidade. Trata-se de uma premissa que não é novidade, mas que ainda não 
parece compreendida em sua totalidade quando observamos ainda a falta de 
valorização de artistas e do mercado das artes por parte da criação e gestão de 
políticas públicas para o setor.   

Essa exposição que tem como tema a pandemia é uma contribuição para 
a existência e resistência em um momento difícil. Uma mensagem para o 
presente e o futuro de que é imprescindível fazer arte, mesmo em condições 
adversas.       

 Escrever, ou melhor, criar arte, seja ela em formato visual, sonoro, ou de 
qualquer outra natureza, é negociar com uma série de limites e desafios 
presentes nas linguagens e consequentemente proporcionar um estado de 
invenção de novos mundos.  Essas duas concepções, criar e inventar mundos, 
se articulam e podemos apontar que a arte é um campo, entre outras 
possibilidades, de produção de saber e sentido e também de tentativa de 
compreensão da realidade. No momento de escrita desse texto e da formulação 
da exposição Pandemie que a galeria Zagut apresenta, a humanidade enfrenta 
um de seus desafios mais mortais na forma de um vírus que já provocou milhões 
de mortes e que abalou nossa percepção de mundo. É necessário que a arte 
possa contribuir na construção de uma nova sensibilidade que ocupe o que foi 
perdido. 
 Parafraseando a questão levantada pelo filosofo Adorno após o fim da 
segunda guerra mundial, se seria possível se fazer poesia após o que houve no 
campo de concentração de Auschiwtz, existe, no momento atual, um sentimento 
de luto que atravessa nossos corpos cotidianamente com notícias negativas e 
uma angústia pelo término desse momento. Nessa conjuntura, a arte em diálogo 
com os limites da ética, tem o dever de apresentar novas criações de mundo. 
Apesar de tudo, é necessário exprimir os afetos que nos constituem, mesmo em 
momentos difíceis.     

Esses transbordamentos podem virar arte e cada criador pode se 
expressar da forma singular que deseja. Como já dito anteriormente, a arte atua 
como produtora e invenção de mundos e realidades e tem um papel fundamental 
em pensar o contemporâneo e expor possíveis leituras sobre o futuro advir. Os 
artistas que preenchem as próximas páginas desse catálogo e, também, o 
ambiente virtual da galeria, enfrentaram o desafio que é produzir arte em um 
momento repleto de incertezas em que é preciso “fazer arte, apesar de tudo”.  
 Agradeço ao espaço concedido para essas palavras à galeria Zagut nas 
pessoas de Isabela Simões e Augusto Herkenhoff, e aos artistas pelo desafio 
enfrentado e ao caro leitor que experiência e complementa os trabalhos expostos 
aqui. Mas assim como a arte está no mundo, e é o mundo, devemos agradecer 
a todos, profissionais da medicina, da arte, da educação, do poeta, dos amigos 
e etc, enfim, dos trabalhos que cabem nomenclatura de “essenciais” e que de 
alguma maneira tornaram a existência um pouco mais leve.    
 
 



Arte e tragédia. 
 A cultura ocidental é plural e mista tendo diversas origens e uma rica 
diversidade. Porém, um fato em comum é a possibilidade da vivência de 
momentos históricos singulares como a que impera na pandemia atual, e que 
proporcionam a emergência de algo que atravessa todo o corpo social levando 
ao limite suas concepções de si, e de mundo. Todos, de alguma maneira, foram 
afetados pelo houve nos últimos meses e é necessário criar arte sobre isso.  
 A história da humanidade é repleta de momentos em que algo com um 
imenso poder destrutivo atravessou sua forma de viver e de se ver. Existiram 
outras calamidades, algumas provocadas pela própria ação humana como as 
guerras, que já deixaram marcas profundas na sociedade e que exigiram algum 
tipo de transformação. Ao lado desses momentos que desafiam o pensamento, 
a arte esteve propondo maneiras de se lidar com o que desestrutura, ou com as 
ruinas do que sobrou da desestruturação. 
 Desse ponto de vista podemos pensar como a narrativa da Ilíada de 
Homero é o relato de uma guerra, e simultaneamente de um desastre que a arte 
lidou de alguma maneira. Da idade média temos representações visuais sobre o 
impacto da grande pandemia proporcionada pela peste bubônica que ceifou 
milhões de vida.  

No século XVI e já no período áureo do renascimento existiram alguns 
surtos pandêmicos que foram registrados em algumas cidades e que foram 
transformados em arte. O artista flamenco Pieter Bruegel pintou a obra “Triunfo 
da morte” procurando captar o sentimento avassalador causado por uma 
pandemia descontrolada que parece engolir os corpos dos cidadãos. No quadro, 
criado sobre tintas fortes e com um grande apelo na concentração de narrativas 
fragmentárias que se juntam em um enorme caos visual que sequestra nosso 
olhar em diversas direções, a morte aparece reinante como uma soberana 
invencível. 

A escolha da linguagem está de acordo com os preceitos da produção 
artística do momento histórico nas artes em que se utilizavam elementos 
pictóricos para representar a realidade. A ideia era constituir visualmente um 
objeto de arte capaz de imitar o real, e transmitir o impacto do acontecimento. 
Neste caso, a escolha do artista, recorre ao imaginário da morte como detentora 
de um exército de caveiras que parece dominar e ceifar todos os vivos no quadro.  

Representar era a grande chave interpretativa utilizada pelas artes no 
período renascentista e que ainda possui utilizações na contemporaneidade. A 
própria palavra “representar” se origina de uma derivação prefixal da palavra 
“apresentar” e que tenta demonstrar algo que aconteceu em determinado 
momento. Neste caso, a “pandemia” parece se separar o objeto de arte, pois, 
acontece, ou aconteceu em uma realidade distante e que precisa ganhar uma 
representação. 

Essa forma de criar não é uma regra restrita do renascimento que atinja 
todos os artistas do período, mas uma maneira de percepção da realidade que 
se junta a outras na composição final de uma obra. No quadro de Pieter existe 
uma tentativa de representar um momento que existiu, mas também se nota todo 
um caráter de invenção e ficcionalização que se reflete nas utilizações e usos 
que o artista opta para constituir seu desenho. Em outras palavras o artista cria 
e inventa, mas tem como limites uma ideia de mimeses ou imitação que cria 
alguns contornos, com os quais, tem que negociar em sua obra. 



Esse aspecto irá se transformar com o advento da arte contemporânea e 
uma abertura maior da concepção do que é fazer arte e, também, do objeto 
artístico. Esses novos parâmetros possibilitaram a experimentação e a invenção 
de novas formas de se fazer arte e da maneira de abordagem de determinados 
termas, considerados disruptivos ou catastróficos. Para pensarmos em um 
exemplo, podemos citar o filme Hiroshima, meu amor, realizado na década de 
cinquenta do século XX pelo diretor francês Alain Resnais. 

O filme conta a história de um casal que se une na cidade de Hiroshima 
no Japão e que no passado foi atingida por uma bomba atômica na segunda 
guerra mundial. Esse encontro, ela francesa, ele japonês, envolve uma 
discussão sobre a construção do passado, e como se lidar com ele. A segunda 
guerra criou traumas nos personagens que eles só podem compreender no 
momento em que estão presentes e juntos em Hiroshima.  

O diretor, e a roteirista Marguerite Duras, exploram como o passado 
traumático de cada um dos personagens parece se embaralhar na realidade 
presente de uma Hiroshima que tenta compreender suas memórias e para isso, 
se imersora em caminhos singulares. A cidade e os personagens se unem e se 
misturam em um grande presente. O passado na França da personagem se junta 
com o presente em uma cidade do outro lado do mundo. São pontes entre os 
tempos que criam uma nova invenção de realidade e de subjetividade. 

Neste caso, a obra opera com limites mais amplos incorporando diversas 
linguagens imagéticas e conceitos contemporâneos. A tragédia não fica como 
algo separado da realidade da obra, ela é justamente a obra também. É como 
se de alguma maneira Hiroshima, ou a segunda Guerra, não tivesse terminado 
e mantivesse uma sobrevivência, mesmo que dolorosa, em alguns corpos.       
 Para concluir, a exposição presente nesse catálogo buscou navegar pela 
problemática da pandemia atual. Ela nos atravessa e nos afeta necessitando que 
seja traduzida em algum tipo de linguagem. Para isso, as linguagens atuais 
talvez não deem conta e precisemos inventar outras. São páginas em que a 
invenção e imaginação estão presentes em variadas maneiras. São folhas em 
que a esperança se renova novamente.  
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Abraham Alcaim 
 

 

Sem título; acrílica s/tela; 50 x 50 cm; 2016  



Adel Gonzaga  

 
Bolsonaro em tempo de pandemia; acrílica s/ tela; 28 x 18 cm; 2020 
 
  



Adriana Montenegro 

 

No lugar em que desabitamos; técnica mista, impressão fine art; 60 x 54,14 cm; 
2010; tiragem 10 
 
 

  



Ale Silva 
 

 
Sem Poesia; fotografia digital; 42 x 30 cm; tiragem 1/10; 2020 
 
 

  



Alejandra Phelts 

 

A solidão é doce; fotografia digital; tiragem 8; 28 x 35 cm; 2021 

  



Ana Angelim  
 

 
Pandemia; monotipia com pigmentos s/ Canson, 30 x 42 cm; 2021 
 
 

 



Ana Cristina Teixeira 

 

A Ferida do Mundo; acrílica s/ papel Canson; 35 x 48 cm; 2021 

 

 

  



Ana Luiza Mello  

 

Condição Humana; acrílica s/ tela; 60 x 80 cm; 2021 

 

 

  



Ana Paula Guinle 

 

Pandemia 20/21; impressão fine art em papel de algodão; tiragem: 1/8; 64 x 
140 cm; 2021 
 
 

  



Ana Schieck 

 

Onde Estou?; pastel oleoso s/papel; 30 x 45 cm; sem data 
 

 

  



Anderson Tibau 

 

Ex-votos; técnica mista: acrílica, Conté, pastel seco, gouache, aquarela e 
colagem s/ papel cartão; 59 x 42cm; 2021 

  



Andrea Hilgert 

 

Incertezas; fotografia e arte digital, impressão em papel Canson Museum 
385gsm; 30 x 40 cm; 2021; tiragem 1/3 



Andres Papa 

 

Shelter; canetona à têmpera e colagem; 29 x 42 cm; 2020 

 



Angela Gentile 
 

 

Sem título; acrílica s/ tela; 40 x 40 cm; 2021  



Angélica Rochon  
 

 
Cabeza I; técnica mista s/ tela; 83 x 68 cm; 2020 
 
 
 

 

  



Anita Fiszon 

 

404; fotografia digital impressa em canvas; 30 x 40 cm; 2021 

 



Augusto Herkenhoff 

 

PandePeixes; linoleogravura; P.I.; 21 x 29 cm; 2021 



Bahie Banchik 
 

 

O lugar ocupado; memorabilia, colagem e máscara descartável s/ base vegetal;  

80 x 24 cm; 2021 

  



Bel Guimarães  

 
 
Desnecessário; acrílica s/ tela; 27 x 35 cm; 2021 
 
  



Benjamin Rothstein 

 

A Distribuição; técnica mista s/ canvas; 200 x 287 cm; 2017 

 

 

  



Carmen Givoni 

 
 
Mártires de cada dia; impressão fine art s/canvas de uma instalação de telas 
s/jornal; 40 x 30 cm; 2021 
 



Celia Gimenez 

 

 Memento Mori; técnica mista s/ Canson; 40 x 30 cm; 2021 

 



Celina Nolli 

 

Trauma Social; arte digital, impressão fine art s/ papel Canson; 90 x 90 cm; 
2021 

 

 

 

 

 

  



Celso Adolfo  
 

 
Salva me, fons pietatis; mosaico: esmaltes de vidro, folha de ouro s/ cuieté; 8 x 
18 cm diam.; 2021 
 
  



Cerise Mattos 

 

Janelas; fotografia, impressão fine art; tiragem 2; 60 x 40 cm; 2020 

 

 

  



Cesar Paes Barreto 

 

Rogai por nós; arte digital em smartphone, impressão em canvas Canson matte 
395 g, com tintas de pigmento mineral; edição única; 40 x 60 cm e com 10 
reprints, impressão em papel Canson matte 180g, com tintas de pigmento 
mineral, 29 x 42 cm; 2021  
  



Christiano Whitaker 

 

Sem título; lápis aquarelável e lápis de cor s/ papel; 30 x 29 cm;2021 

 

  



Claudia Watkins 

 

Luz de Buda; técnica mista s/ tela; 70 x 120 cm; 2011 

 

 

 

  



Conceição Durães 

 
O que te protege?; trabalho digital, tiragem 1/5; 40 x 30 cm; 2020 
 



Cunca Bocayuva 

 

Intravessador@; desenho digital; tiragem 3; 120 x 60 cm; 2021  



Daniele Bloris 

 

Travessia; nanquim e posca s/ papel; 29,7 x 42 cm; 2021 
 
 

Como tecer a existência na sucessão de dias tão duros? 
Como enxergar clareira em plena escuridão? 
 
O gesto criativo 
Prepara cuidadoso 
A travessia do silêncio  
Adentra a noite branca, 
Traço fino, 
Se demora em véu Nanquim  
Corta o espaço  
Amplia o olhar 
Faz e refaz a vida  
E o próprio destino 
Compondo camadas e mapas 
De ser e de sonhos 
 

  



Deneir 

 

Mané Garrincha Futebol Arte; madeira industrial, alumínio reciclado e alfinetes;  
10 x 135 x 250 cm; 2020 
 



Denilson Baniwa 

 

Mártires Indígenas 1; acrílica s/ tela; 60 x 80 cm; 2020 
 



Denise Araripe 

 

413 dias de confinamento; escultura entelada; 38 x 20 x 12 cm; 2021 
 
 



Denize Torbes 

 

Quando o céu cai, os rios sangram; óleo s/ tela; 30 x 40 cm; 2021 

 

 



Dirce Fett 

 

Caminhando pelo mundo; acrílica s/ tela; 89 x 114 cm; 2017 

 

 

  



Dora Portugal   
 

 
Pandemia 2021; acrílica e aquarela s/ papel Canson 200 mg.; 42 x 30 cm; 2021 
 
 

  



Dulce Lysyj     

 

Endemia Plena; colagem de notícias de jornal s/papel; 60 x 42 cm; 2021 

 



Edineusa Bezerril 

 

Menos Um; técnica mista s/papel Monval; 29 x 42 cm; 2021 

  



Elaine Fontes  

 
O Pulso ainda pulsa, série Pandemia; acrílica s/ tela; 90 x 90 cm; 2021 
 
  



Eliane Carrapateira 
 

 

Quebras de regras II; Video Arte; 44’’; 2021 
 
  



Fernando Gómez 

 
 
D'aprés a Fonte de Ingres; xilogravura e linoleogravura, impressão em papel 
Hanehmühle 425 g., tiragem 05; 32 x 24 cm; 2021 
 



Flavia Curvello 
 

 

Quem somos nós; acrílica s/ papel; 42 x 29,7 cm; 2021  
  



Francinete Alberton 

 
Vidas Extirpadas; óleo s/tela; 35 x 50 x 4 cm, cada parte do tríptico; 2021 

 



Gardenia Lago 
 

  

Dor e lágrimas; vídeo performance; 40 imagens; 2021  



Gilda Lima 
 

  

Pandemia; fotografia, impressão fine art em papel alemão; edição única; 60 x 
40 cm 
 
  



Giselle Vieira 
 

 
Escolhidos; fotografia e ilustração digital, impressão fine art; tiragem 1/10; 29 x 
42 cm; 2020 
 
 

  



Graça Pizá 

 

Bangsphere/ Banguesfera; instalação: linho, borracha, nylon, gancho metálico; 
400 x 200 x 200 cm; 2021; e vídeo, 1 min 3 seg; edição de 50 
 
 



Guta Moraes 
 

 
série Derretendo o mundo; escanografia de notas fiscais com intervenções em 
spray de álcool, impressão em jato de tinta sobre papel fotográfico; 21 x 29,5 
cm; 2020 
 



Helena Pontes 

 

Os Rabugentos Confinados; cerâmica em caixa de madeira; 41 x 25 x 5,5 cm; 
2020 
 
 

  



Hortensia Pecegueiro 

 

E o anjo contou...; acrílica s/ papel Canson 300 g/m2; 42 x 29,7 cm; 2021 

 

  



Ilda Fuchshuber Falacio 
 

 
Vegetando; acrílica s/ tela; 25 x 25 cm; 2021 
 
 
 
  



Iraceia de Oliveira 

  

 

Caixa da Pandemia; objeto em papelão: caixa de papelão despelado, pintada 

em acrílica, com colagens sobre a pandemia no interior. Frente e verso; 50 x 40 

x 24 cm; 2020 

 

  



Isabella Marinho 

 

Morte; técnica mista: colagem de tela sobre tela, carvão e acrílica; 160 x 160 

cm; 2009 

 

  



Isis Braga 

 

Dualidade; gravura em metal, anzóis e linha de bordar; 30 x 30 cm; 2016/2021 
 
 

  



Jack Motta 

 

Dandara é porrada; tinta spray, acrílica, acetato s/ canvas; 40 x 70 cm 

  



Janio Leonardelli 

 

Sem título; modelagem em argila; 41 x 23 x 23 cm; 2021 

 



Jarbas Paullous 

 

BASTA!; Performance; 37’’; 2021 e Fotografia, impressão fine arts; 60 x 30 cm; 

tiragem 1/5; 2021 

 

 

  



João Saboia 

 

Pandemia Não; fotografia, impressão fine arts; 30 x 40 cm; tiragem 1/6; 2021 
 
 



Joel Gama 

 

Xô Pandemie; imprimissão s/ aguada algodão misto; 60 x 120 cm; 2021 
 
 

  



Jorge Cerqueira 

 

Vítima; acrílica s/tela; 120 x 100 cm; 2021 
 
 

  



Jose Rocha 

 

Resistência; técnica: Mista, impressão monotipia, óleo; 41 x 31 cm; 2021          
 



Karen Tyler 
 

 
Casulo; acrílica e pastel oleoso s/ tapume de madeira; 101 x 102 cm; 2020 
 
 
  



Katia Politzer 
 

 
 
Oração aos Incontáveis; instalação: terra, facas; 300 cm diâmetro; 2021; e 
fotografia digital, impressão fine art papel Rag 310g Hahnemuhle; 42 x 30 cm; 
Tiragem: 1/3; 2021 
Video - captação de imagens, trilha sonora e edição - Eduardo Politzer 
 
 
  



Lando Faria 

 

O grito; acrílica s/tela; 20 x 20 cm; 2020 
 
 

  



Lea Soibelman 

 

Graphotáctil/ Lágrima pelos que se foram; gravura em metal, ponta seca, tinta 

gráfica, acrílica s/ papel artesanal feito pela artista; edição única; 28 x 65 cm; 

2021 

 



Lena Tejo 

 

Ar; técnica mista: plástico, lã, tecido e massa; 60 x 80 cm; 2021 

 



Lenn Cavalcanti 

 

Ataque; acrílica s/ tela; 30 x 30 cm; 2021 
 
 

  



Let Cotrim 

 

Sem saída; fotografia digital, impressão em papel fine-art Hahnemühle Baryta; 

tiragem 10; 29 x 44 cm; 2018  

  



Leticia Potengy 

 

Tensão e Medo; aquarela e giz de cera; 42 x 29,7 cm; 2021 
 
"Medo é o que eu sinto. Tensão e medo. Quando será minha vez? Medo, medo. 
E se esperam dias melhores. Com medo." 

 

  



Lia do Rio 

 

Minha Montanha; 9 imagens emolduradas conjuntamente; 30 x 40 cm; tiragem 
única; 2015 
 
 

  



Liana Gonzalez 

 

Renasça!; técnica mista s/ placa de papel machê feito com papel pós-consumo; 
29 x 42 cm; 2021 
 
 

  



Liane Briand 

 

Fusão; nanquim, acrílica, pigmentos e argila; 38 x 46 cm; 2018 

 

  



Lucas de Mattos 

 
 
Maria Iemanjá, acrílica s/ tela; 55 x 38 cm; 2021 
 
 



Lucia Lyra 

 

Pandemus; acrílica s/tela-painel; 60 x 60 x 4 cm; 2021 
 
 

  



Lucia Meneghini 

 

GRACE; óleo e pigmentos s/ tela; 30 x 30 cm; 2021 
 
 

  



Luciane Villanova 

 

Incompletude; fotografia digital impressa em papel 100% algodão Hahnemuhle 

PhotoRag 308gsm; 30 x 45 cm; 2020; tiragem: 1/5 

 

  



Luiz Antonio Norões 

 

Confinado; litografia com aquarela; 50 x 70 cm; 1983  

  



Marcio Atherino 

 
 
Sem título; série Isolado; técnica mista s/ papel; 21 x 29 cm; 2021 
 



Margarita Chacón 

 

 

Congelados; instalação: espelho, plexiglass e vinil (13 painéis de 120 x 30 cm 
cada) e 1 - fotografía digital, impressão fine art em papel algodão 320 gr.; 40 x 
50 cm; tiragem 1/3 e 2 - fotografía digital, impressão fine art em papel algodão 
320 gr.; 35 x 60 cm; tiragem 1/3 
 



Maria Cecilia Leão 
 

 
 

 
Minhas emoções na pandemia (autorretratos - díptico); fotografia digital, 
impressão fine art em papel algodão Hahnemühle PhotoRag Barita 310g; 40 x 
30 cm (20 x 30 cm cada); tiragem 1/5; 2020 
 
 



Maria J. Fortuna 

 

O menino e o cão; acrílica s/ tela; 62 x 75 cm; 2012 

 

 



Maria Perdigão 

 

Pandemie – Transmutações; objeto: caixa de papelão, folha, palitos de 

fósforos, gaze, tiara de pérolas, algodão e fragmentos de lata; 29 x 32 cm; 

2012 

 

 

  



Maria Verônica Martins  

 

Desespero; aquarela; 42 x 30 cm; 2013 

 



Marlene Reinaldo 

 

Reverberação; fotografia digital, impressão em papel de algodão Hahnemühle;  

tiragem 9/10; 60 x 40 cm; 2020 

 
 

 

  



MarQo Rocha 

 

Promessa; fotografia digital PB; 45 x 30 cm; tiragem: 5; 2016/2021 
 
 



Marta Bonimond 

 

Pandemie (janela do avião); acrílica e lápis pastel s/ papel; 90 x 100 cm; 2016 

 



Mary Di lorio 
 

 

Sem título; cerâmica e animação; 36 cm diâmetro; 2020  



Mauricio Theo. 

 
 
Circuitos Espelhados; fotografia digital s/ papel fotográfico; tiragem única; 33 x 
45 cm; 2021 
 
 



Michelle Glória 

 

Mãe (Díptico); fotografia preto e branco; edição única; 40 x 60 cm; 2020  

 

  



Miro PS 

 

Invasão; videoarte; 2’36’’; 2020 

Vídeo sobre o momento que vivemos, tanto do ponto de vista tecnológico 

quanto na vida on-line, onde sempre sofremos com os hackers através de 

invasões, e desde o ano de 2020, fomos invadidos de forma letal não 

importando a classe social ou financeira.   

 

 

  



Morgana Souto Maior 

 

DICOV, série Palavras não são só palavras; acrílica, reuso e costuras s/ tela; 
30 x 40 cm; 2021 
 
 

  



Nanda Godoy 

 

Brasil 20.21; videoperformance, vídeo em looping; 2021 

 

 

  



Nilton Pinho 

 

Pandemie; assemblage e pintura s/ madeira; 48 x 26 x 3 cm; 2021  

 

  



Noemi Ribeiro 

 

The last selfie; digital composite a partir de fotografias de Noemi Ribeiro, 

símbolos gráficos em creative Commons, impressão em papel Canson 100% 

algodão; tiragem 5; 42 x 29,7 cm; 2021 

 



Paloma Carvalho 
 

 

COVIDwars; pintura s/ poliéster, dois chassis sobrepostos; 30 x 30 cm; 2021 

  



Patrícia Figueiredo 
 

 
E daí?; colagem analógica s/ acartonado; 21 x 29 cm; 2021 
 
 



Pedro Bento 

 
 
Sem título; hidrográfica s/ papel; 30 x 40 cm; 2020 
 

  



Raquel Camacho 
 

 
Revoar, fotografia, impressão fine arts; tiragem 5; 27 x 41 cm; 2021 
 
  



Regina Helene 
 

 

Brasil - Pandemia e Pandemônio - preparação para o porvir; assemblage, arte 

têxtil: fios têxteis, tecido, enchimento; 283 x 175 cm 

   



Regina Moura 

 
Em des-construção; técnica mista s/papel Canson; 40 x 40 cm; 2021 
 
 
Fugir? 
Não existe lugar fora, lugar outro. 
meu lugar é esse onde está meu corpo, meu olhar, meus pedaços 
Resta silenciar ...  
e quem sabe pássaro, voar pelos sonhos e fantasias. 
 

  



Renata Barros 

 

Só espiando (tríptico), série Relaxe; fotografia recortada impressa em papel de 

algodão, medindo (2) x 37,5 x 50 + (1) x 57,3 x 103 cm, medida total do tríptico 

97,8 x 103; tiragem 2/6; 2012 

 
  



Roberto Negri 

 

Fé; aquarela s/ fotografia; 30 x 42 cm; 2021 
 
 

  



Roberto Tavares 

 

Grito, ou da série Figuras Quarententistas, A face que dói...; têmpera vinílica, 

acrílica e pastel oleoso sobre papelão; 30 x 45 cm; 2020 

 



Rosangela Soares Pinto 

 

Mutação; fotografia, impressão fine art, tiragem 1/5; 31 x 31 cm; 2021 

 

 

 

  



Rose Nobre 

 

Pandemia, uma explosão (díptico); acrílica s/tela; 60 x 60 cm cada; 2020  
 
Explosão de isolamento que gera Medo. Explosão de medos que gera 

incerteza. Explosão de incertezas que gera angústia. E o Tempo? Passa...  



Rosi Baetas 

 

Blackout; acrílica e colagem sobre tela; 92 x 73 cm; 2020 

 

 



Salazar de Figueiredo 

 

 

Pouso Seguro; acrílica e colagem de tecido impresso s/ lona; 115 x 90 cm; 

2021 

 

  



Sandra Gonçalves 

 

Série Pandemia, El triunfo de la Muerte, impressão mineral em papel 100% 
algodão; 57 x 80 cm; 2020; tiragem 1/8 
 
 

  



Sandra Macedo 

 

O Juízo Final; desenho com linhas de costura s/ papel; 50 x 60 cm; 2021 

 

 

 

  



Sandra Passos 

 

Aspiro a vida; desenho s/papel; 42 x 29 cm; 2021 
 
 



Simone Trombini 

 

EntranhaS; arte digital, impressão em canvas, tiragem 5; 200 x 170 cm; 2021 

 

 

  



Sissi Kleuser 

 

Ecos de solidão; técnica mista s/ tela; 80 x 66 cm; 2021  
 
 

  



Sonia Xavier 

 

Asas da Liberdade; escultura em ferro e madeira; 75 x 45 cm 



Talita Tunala 

 

Série Suspiros; óleo s/ tronco de jaqueira; 15 x 13 cm; 2021 

 



Tania Andrade 
 

 
Cadê as minhas asas?; aquarela s/ papel; 30 x 39 cm; 2021 
 
  



Tchello d'Barros  

 
 
Afetos Virais; infogravura, desenho vetorizado, impressão em papel Canson 
250g.; 30 x 30 cm; P.A.,  tiragem 10; 2021 
 
 
 

  



Teresa Stengel 

  

De mares e sertão; gravura em metal e colagem, papel japonês; 350 x 170 

cada; 2019 

  



Teresinha Mazzei  

 

Coração Tenso, série Diálogo das Linhas; técnica mista (digital sobre fios de 

cabelos), impressão fine arts; 60 x 40 cm; tiragem 1/6; 2021 

 

 

  



Téssara 
 

 
Pandemie - sob juramento; escultura em aço, resina e madeira; dimensões 
variáveis; 2021 



Vania Pena C 

 

 
Virei aranha; grafite s/ papel; 24,5 x 19 cm; 2021 
 
  



VeraLu 

 
 

Objeto 07 – Labirinto; corte e colagem em papelão ondulado; 50 x 50 x 4 cm; 

2021 

 

  



Verônica Camisão 
 

 
A senha; acrílica s/ tela; 80,5 x 90 cm; 2020 
 
 

 

  



Vilma Lima 

 

Elas na pandemia; acrílica, costura de faixa e bordado s/ tela; 59,5 x 43 cm; 

2019  

  



Vitoria Sztejnman 

 

Enclausurado; escultura cerâmica natural; 22 x 15 cm; 2020 

  



Wally Km Amarü 

 
Sem título, acrílica e pigmentos s/ tela, 30 x 40 cm, 2021 

 

 

  



Zoravia Bettiol 

  

  

Adaptação; 24 x 18 cm 
Medo; 19,5 x 29 cm  
Mudança; 22 x 16,5 cm  
Resistência; 19 x 28 cm 
Todos os 4: Tule tecido e bordado; 2020 

 


