


Jota Testi
Machofêmea, 2022
costura e bordado sobre tecido
200x180cm 



Jota Testi
NÃO-PESSOA, 2022
vídeo performance
4'38''



Guilherme Borsatto
refragmentar, 2022
cacos de vidro e aquarela sobre fragmentos de fotografias envelhecidas
artesanalmente
82x123cm



refragmentar um rio chamado tempo)





Yohana Oizumi 
Madalena, 2022
Instalação composta por sal, cobre, argila, pedra e vinho
30x150x150cm

Madalena é uma instalação que apresenta um altar de purificação. São doze

pedras que carregam  pedaços de cerâmicas que indiciam corpos que se

entregam em vão ao vinho podre e sagrado. A Santa Ceia não foi feita para

pessoas como Maria Madalena.







uiza Lavorato
Lugar Nenhum,



Lugar Nenhum







Susy Miranda Aziz
Sem titulo





André Felipe Cardoso
sem título, 2022
colagem, betume da Judéia, goma laca
indiana, acrílica e nanquim sobre
fotografia em chassi de madeira,
23,6x29,3x2,3cm

sem título, 2022
Díptico, colagem, betume da
Judéia, goma laca indiana, acrílica,
nanquim, pastel seco e carvão
sobre páginas de livro
20x30cm cada





André Felipe Cardoso trabalha principalmente com a colagem e seus

desdobramentos, entende o papel como superfície propícia para marcação de

tempo e acontecimentos no processo de criação das paisagens. 

Investiga as relações de vínculo com os lugares e os deslocamentos no

processo de transformação e ocupação dos territórios, apropriando-se de

materiais que são direcionados em sua produção como símbolos-dispositivos

para reencontros de memórias individuais e coletivas.



sem título,
série casa comigo

sem título
Luana Lins
sem título,
série casa comigo





Na série Casa Comigo corpos femininos se confundem com casas. Esta fusão

pode ser interpretada como uma metáfora acerca do confinamento da mulher

ao ambiente doméstico. Elas que comumente ficam encarregadas por todo o

suporte do cotidiano doméstico, carregam nos braços o lar, os cuidados

domésticos e a criação das crianças.

Nua, vulnerável e mesclada à arquitetura, seus esforços permitem que o homens

atendam às próprias demandas, em uma corrida desleal entre gêneros.





Filha de um alfaiate e de uma professora de artes, Cristina Lisot recorre aos seus

trabalhos para contar sua própria história e manter vivas suas memórias,

percepções e afetos. 

Sua prática se dá através do entrelaçar de tecidos  como forma de criar novos

corpos. Para ela, a inquietação e o arcabouço criativo da infância delimitam

territórios de passagem.

Cristina Lisot
tu, costura!, 2021
Arame, tecido, papelão, couro, algodão e lona
aproximadamente 23x32x110cm 



Cassia Cola
sem titulo, 2019-2022
série Estômago
acrílica sobre tela
180x150cm



Cássia Cola
sem titulo, 2020-2022
série Estômago
acrílica sobre tela
122x162cm





Guilherme Borsatto
floresta negra, 2022
bastão oleoso sobre tela
120x150cm



floresta negra Guilherme Borsatto



Marinalva Rosa
sem título, 2022
Pastel a óleo sobre papel
de revista
34x25cm

sem título, 2022
Pastel a óleo sobre papel
de revista
31x53cm

sem título, 2022
Pastel a óleo sobre papel
de revista
34x25cm



Marinalva compõe através de gestos, massas de tinta e mancha. Dessa forma, a

artista nos propõe uma nova perspectiva para o olhar simbólico: a busca por

sentido e organização.

Seus objetos brincam livremente com a literalidade presente na ideia de

enxertar e de cicatrizar como atos de costurar e de remendar tecidos.

Marinalva Rosa
É isto, não outra coisa, 2022
Tecido, linha e vareta de madeira
Conjunto de vinte peças de aproximadamente 22x20x10cm cada. 





A instalação "A Sorte do Mundo" aborda as incertezas que emergem com a

intensificação do impacto do virtual sobre o real e a crescente dissolução

dessas fronteiras. O trânsito entre o analógico e o digital é parte determinante

para a elaboração das obras, de modo a levar materialidade para o virtual, e

trazer o virtual para a materialidade, dissipando, dessa forma, a diferenciação

entre o real e o artificial. 

Patrícia Abbott
A Sorte do Mundo, 2022
instalação composta por Impressões sobre papel, cabos de rede, escultura feita
com Realidade Virtual e impressão 3D, MDF, microfibra, cerâmica fria, imagens
geradas por A.I., fitilhos de plástico, foam board, aquarela, guache, acrílica, carvão,
pastel oleoso e pastel seco
317 x 470 cm  









Sofia Saleme
Pequenas mortes, 2022
cabelo
medidas variáveis



Sofia Saleme
Pequenas mortes, 2019
políptico de 100 desenhos em caligrafia com nanquim sobre papel Washi
33,6x24,5cm cada





Simone Dutra, 
acúmulos, 2022
série pequenos apagamentos
díptico, impressão offset sobre sulfite e pigmento mineral sobre papel algodão
190x150cm



Acúmulos



Miriam Bratfisch Santiago
muitos, poucos, um, 2022
aro de metal, fotografias e fio de viscose
330x20x20cm 





Miriam Bratfisch Santiago
Flash

Flash

Muitos, poucos, um





Cynthia Loeb
Casinha de boneca

Casa de bonecas





Ana Rey
sem titulo, 2022
série O Elenco
madeira ebanizada e pino de metal
200x80x8cm





Ana Rey
sem titulo

A Procura do Contorno

Ana Rey

A PROCURA DO CONTORNO





Adriana Amaral
Arlette, 2021
pigmento mineral sobre algodão
100 X 150 cm
tiragem de 3 + 1PA



Arlette peignoir



narciso



Débora Rayel Eva
sem título



Débora Rayel Eva
Narciso





Simone Fontana Reis
Cipós da floresta encantada, 2020
Acrílica e óleo sobre tela
204x204cm

Totem , 2018
bronze
74x13x13cm

Seios das Amazonas, 2017
bronze
30x10x10cm





"Nestas esculturas, faço uma homenagem a todas as mulheres que sofrem ou

sofreram pelo simples fato de possuírem uma vagina. Que um dia elas possam

ser mulheres sem medo.

Dizem que “Amazonas” quer dizer mulheres sem seios, numa referência a tribos

de mulheres provenientes do Mar Negro que supostamente tiravam um seio

para melhor poderem guerrear. 

Fico imaginando como ficariam seus seios retirados se fosse possível agrupá-

los."

Simone Fontana Reis





O trabalho de Michelle propõe ao observador um jogo visual: encontrar ritmos e

diferentes possibilidades de composições entre as figuras geométricas

predefinidas. Cada obra traz encaixes novos sob o pretexto de usar a divisão e a

soma como ferramentas para torná-las únicas. 

A artista sugere que a cicatriz é como um enxerto, um novo encaixe que forma

algo diferente. É a transformação, o resultado de uma equação inevitável que

separa e une. Subtração e adição.



ADRIANA AMARAL
adrianaamaral .com.br
@adrianaamaralartistavisual
adrianapfa1963@gmail .com
(16) 99188-3395

ANA REY
anarey.com.br
@anarey100
ana_rey_crespo@hotmail .com
(11)  99234-8189

ANDRÉ FELIPE CARDOSO
@andrefelipecardoso_
andrefelipecardoso.art@gmail .com
(62) 99656-3983

ARTISTAS PARTICIPANTES

CÁSSIA COLA
cassiacola.com
@cassiacola_
cassiacola@gmail .com
(16) 99798-8855

CRISTINA LISOT
cristinalisot.com
@cristinalisot
crisl iz@hotmail .com
(54) 98111-2873

DÉBORA RAYEL EVA
dreartworks.wordpress.com
@debora_rayel_eva
rayel@uol.com.br
(11)  99687-3152

GUILHERME BORSATTO
guilhermeborsatto.art
@gui.borsatto
guiriborsatto@gmail .com 
(11)  96800-9009

JOTA TESTI
@jotatesti
jtestineto@gmail .com
(61) 99604-5886

LUANA LINS
l luanalins.com
@luanalins
luana.l ins@gmail .com
(11)  98261-7359

MARINALVA ROSA
marinalvarosa.com.br
@marinalva.mrosa
marinalva.mrosa@gmail .com
(11)  99688-9965

MICHELLE ROSSETE
michellerossete.com
@michellerosset_
mr@tf.com.br
(11)  98139-1600

MIRIAM BRATFISCH
SANTIAGO
miriambratfischsantiago.com
@miriambratfischsantiago.art
milabratsan@hotmail .com
(11)  99181-8370

PATRÍCIA ABBOTT
pabbott.art
@pabbott.art
pattyabbott@gmail .com
(61) 98545-1565

SIMONE DUTRA
simonedutra.com
@simonekdutra
sdutraphoto@gmail .com
(11)  9937-3071

SIMONE FONTANA REIS
@sifontanareis
sifontana1@hotmail .com
(11)  99886-9645

SOFIA SALEME
issuu.com/salemesofia/docs/sofia
_saleme_portfo_l io_3
@sofiasaleme
salemesofia@gmail .com
(11)  97206-9794

SUSY MIRANDA AZIZ
@susymirandaaziz
susybma@hotmail .com
(11)  97644-3286

YOHANA OIZUMI
yohanaoizumi.com
@yoh._.art
yohanaoizumi@gmail .com
(11)  96052-7308

LUIZA LAVORATO
luizallavorato.com
@luizallavorato
luiza@luizallavorato.com
(11)  91110-3009

CYNTHIA LOEB
l luanalins.com
@luanalins
cynthialoeb@uol.com.br
(11)  99902-4477



GABRIEL ACCARDO
@g_accardo
@accardo.fotografia

FOTOS
LEKA MENDES
l inktr .ee/lekamendes
@lekamendes

MARIA LIVMAN
@maria. l ivman

PRODUÇÃO 

NIKI NOMURA
nikinomura.com.br
@nikinomura

SOFIA SALEME
issuu.com/salemesofia/docs/sofia
_saleme_portfo_l io_3
@sofiasaleme
salemesofia@gmail .com
(11)  97206-9794

REVISÃO DE TEXTO 
GUILHERME BORSATTO
guilhermeborsatto.art
@gui.borsatto
guiriborsatto@gmail .com 
(11)  96800-9009

CARLA CHAIm
carlachaim.com
@carlachaim

ORGANIZAÇÃO 

HERMES ARTES VISUAIS
jardimdohermes.com
@hermesartesvisuais

NINO CAIS
ninocais.com
@ninocais

https://www.instagram.com/accardo.fotografia/



