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Memórias – Raízes e Afetos – Homenagem a Machado de Assis 

Isabela Simões 

 Uma exposição para visitarmos as nossas raízes, afetos e memórias. Esses lugares de 

sujeito que todos possuem. A inspiração é esse lado invisível do ser humano que se faz visível 

em tudo e na vida de cada um. A memória de cada artista é a matéria dessa exposição 

homenageando Machado de Assis. 

Augusto Herkenhoff 

 Ocorreram eleições no Brasil há muito pouco tempo. Foi escolhido que 

haja mudança do governo atual. Isso muito se deve aos “defuntos autores” 

dessa história da pandemia na nossa nação, 700 mil vidas ceifadas, em um 

índice bem maior que a média mundial, sendo um dos campeões de mortes por 

milhão de população, causando a diminuição de incríveis 4 anos na expectativa 

de vida do povo brasileiro, índice que há décadas só aumentava, e que 

também caiu em outras terras, mas de forma bem menos intensa. 

 Se a vacina chegou no país em janeiro de 21, antes mesmo que a 

maioria dos países do mundo, foi graças aos esforços hercúleos do Butantan e 

sem apoio de governo federal, possibilitando a vacinação de alguns grupos 

prioritários, assim como a chegada alguns meses após de outro tipo de vacina 

pelos esforços, também hercúleos, da Fiocruz. Ambas as instituições com 

enorme credibilidade há décadas realmente salvaram muitas e muitas pessoas 

da morte. Infelizmente, em março de 21 há post na rede social de Paulo 

Gustavo: “Gente, cadê as vacinas?”. Faleceu em maio, ainda sem vacina. 

 Essa exposição foi pensada em memória a esses brasileiros, levando a 

voz dos artistas a gerarem reflexões as mais diversas que nos toquem. E 

ninguém melhor do que Machado de Assis para nos transportar à perspectiva 

dos que não estão mais no mesmo plano que nós. 

 Essa invenção do grande Machado, de um autor contar uma história a 

partir de sua morte, mobiliza nossas memórias ao pensar como seria se 

ocorresse conosco. As obras mostram questões da pandemia, da infância, da 

família, de locais, de momentos importantes da vida. Os artistas nos permitem 

uma viagem conjunta como a que fizemos com Brás Cubas e também com 

nossos mortos. 

 Tradutor fino do ser humano, em sua plenitude de características, 

formas de decidir, Machado em sua obra tece uma construção que nos atrai 

como um imã. E propõe um emplasto universal. Que cure doenças, seja anti-

hipocondríaco. Contra a melancolia da humanidade! A arte tem o poder de 

diminuir essa melancolia, e certamente faz parte da construção desse 

emplasto. 

  



O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida, e restaurar na velhice a 

adolescência. Pois, senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se 

o rosto é igual, a fisionomia é diferente. 

Machado de Assis – Dom Casmurro 

Lembrar do esquecimento. Esquecer de lembrar. 

Carlos Taveira 

        A memória sempre foi uma operação construtiva no presente mediante 
estilhaços advindos do passado. São fragmentos individuais que perpassam os 
corpos criando teias e saberes compartilhadas no espectro da comunidade. 

              A memória é coletiva e também subjetiva. Trata-se de partilhar consigo 
acontecimentos de cada vivência. Neste caso, é necessário pluralidade e 
abertura, tanto nos espaços de fala, quanto dos meios possíveis de linguagens 
e comunicação das memórias. 

     Nesse ínterim da existência contemporânea que vivemos é que pode ser 
posicionada a exposição “memórias, raízes e afetos" proposta pela Galeria Zagut 
e que consta com organização de Isabela Simões e Augusto Herkenhoff, que 
temos a oportunidade de devotarmos uma reflexão sobre nossas recordações. 

           O que deve ser lembrando, ou o que deve ser deixado de lado e 
descartado no esquecimento? Ao escolher a possibilidade de lembrar, 
concomitantemente é chamada atenção do espaço destinado ao esquecimento 
e que precisa ser delimitado ou mesmo até imaginado. 

           Lidar com os diversos tipos de memórias é assumir um compromisso ético 
com o lembrar e o esquecer e justamente com o trabalho de analisar como essas 
escolhas são construídas e realizadas. Mais do que pensar os mecanismos 
de Mnemosine é necessário salientar como ela nós afeta por inúmeros 
caminhos.            

    O desejo de esboçar uma sensibilização sobre o tema, uma abordagem pela 
perspectiva da exploração e da tentativa de desafiar o que lembramos e o que 
esquecemos, são as linhas gerais que movem as obras de arte presentes nesse 
catálogo e que se busca entregar ao público. 

            A memória é algo que tentamos conter, mas que escapa povoando 
sempre novos territórios e conquistando outras maneiras de expressão. A 
sugestão é que ao apreciarem as obras de arte dessas páginas, ao fim se 
construam reminiscências inéditas ao conversarem com cada um dos 
espectadores. 
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Um achado 

Manduca Simões 

 

Foi muito fácil gostar de poesia 

em família de saraus e serões 

até o sobrenome rima fazia 

com o do insuperável Camões. 

 

Música era nossa pauta também: 

Bach, Noel, jazz, tango, valsa, sambão. 

Em piano, canto e dança, ninguém 

enjeitava qualquer ocasião. 

 

Paixão irmã cresceu, eterna e pura, 

misto de esforço e um prazer danado: 

a prosa na nossa literatura. 

 

Livros formam caminho enfeitiçado. 

Cautela! Até trazem boa loucura 

dentro e além das letras de Machado. 
  



Adriana Montenegro 
 

        

Sem título (díptico); técnica mista; 60 x 80 cm (cada); 2022 
 
  



Adriana Moura 
 

 

Imensidão azul; fotografia com interferência digital, impressão fine art; 61 x 33 
cm; 2022 
 
 

Meu corpo é meu abrigo/ É onde eu moro/ Nesse pequeno universo onde 
habito, somos uma coisa só/ E nesse enlace, vivo/ No limite desse corpo, 
existo/ E a minha existência é onipresente em mim/ Aqui é a minha casa, é o 
único lugar em que posso existir/ Ali guardo o que eu sou, minha essência, 
marcas e cicatrizes/ contos e histórias/ e essa imensidão azul que mergulha 
dentro de mim. 
  



Alexandre Dacosta 
 

 

Hysteriocopy; vídeo-poema; 1’4’’; 2017 e fotografia; 30 x 40 cm; tiragem 10; 
2017 
  



Ana Luiza Mello 
 

 
 
Solidão; técnica mista, desenho, fotografia e arte digital, impressão fine art; 
28,35 x 19,24 cm; 2022  



Ana Schieck  
 

 
 
De ti assim me lembro; técnica mista, impressão fine art; 60 x 42 cm; 2022 
 



Angela Moraes 
 

 
 
Ventania; arte digital, impressão s/ canvas; tiragem 1/5; 50 x 70 cm; 2022 
 
  



Augusto Herkenhoff 
 

 

Garrincha; acrílica s/ tela; 80 x 60 cm; 2011 
 



Belladonna 
 

 

Todas as partes que nos fazem inteiros (inspirado no conto "O espelho" - nosce 

te ipsum - conhece-te a ti mesmo); técnica mista s/ painel; 100 x 70 x 3,5 cm; 

2022 

Todas as partes que nos fazem inteiros 
 
Quando olhas no espelho/ o que vês?  
Sombras evanescidas de pretéritos/ nem sempre perfeitos?  
Vestigios latentes de feições ancestrais?  
Machadeando reflexões vemos,/ ainda que a percepção de si/ divirja do olhar 
do outro,/ é possível evitar/ que a alma interna seja soterrada.  
Deixemos de lado/ as máscaras,/ as harmonizações,/ a maquiagem do ter.  
Ser, exige coragem.   



Benjamin Rothstein 
 

  

Amizade repartida; óleo s/ tela, técnica mista; 119 x 174 cm; 2018  
  



Carla Crocchi 
 

 

A mão e a luva; arte digital; 60 x 60 cm; tiragem única; 2022 
  



Carmen Bello 
 

 
 
Homenagem a Iberê Camargo; óleo s/ tela; 170 x 135 cm; 2000 
  



Celina Nolli 
 

 
 
Sublime; fotografia trabalhada digitalmente, impressão fine art s/ papel 
texturizado Canson Arches Aquarelle 310g.; 50 x 60 cm; 2022 
 
  



Cláudia Carneiro 
 

 
 
O Início; acrílica s/ papel; 24,5 x 42 cm; 2022 

 
  



Conceição Durães 
 

 
 
Ibeji; arte digital; 30 x 40 cm; tiragem 1/5; 2022 
 
 
  



Cota Azevedo  
 

 
 
O que arrasta tudo para dentro de si; fotografia - frame retirada do registro 
fílmico, impressão fine art; tiragem 50; 40 x 30 cm; 2022 e Vídeo-performance; 
Full HD; 44 seg.; link: https://youtube.com/shorts/rmNRA4AVXYs  
  

https://youtube.com/shorts/rmNRA4AVXYs 


Débora Carneiro da Cunha 
 

 

Sem título; objeto de parede; técnica mista: madeira maciça, saco de voil, 
pelúcia, vidrilho, agulha de prata para acupuntura; 19 x 12 x 23 cm; 2022 
 
  



Dora Portugal 
 

 
 
Memórias de um gato que nunca tive; acrílica e posca s/ tela; 40 x 50 cm; 2022 
 
  



Eduarda Serra Barreto  
 

 
 
Jataí; foto composição de escultura feita com raízes, colmeia da abelha Jataí, 
barro, papel e madeira; 20 x 25 cm; 2022 
  



Flavio Pessoa  
 

 
 
Cenário Machadiano; aquarela e nanquim; 23 x 30,5 cm; 2021 



Gloria Conforto 

 

OutroRio; aquarela s/ papel Arches 100% algodão; 50 x 50 cm; 2022 

  



Graci Kaley 

 

Aldeia; acrílica s/ tela; 40 x 40 cm; 2022 

  



Gringo Carioca  

 

Ao Machado de Assis, o Senhor Batata!; arte digital, impressão fine art; 15 x 10 

cm; tiragem: 10; 2022 

 



Guto Goulart 

 

Sem título; acrílica s/ tela; 80 x 60 cm; 2022  



Hadarana Amancio 

 

Mãe de peixe; óleo s/ tela; 30 x 40 cm; 2022 



Hortensia Pecegueiro  

 

Infância, rio, pedras; pastel seco s/ papel Fabriano; 35 x 35 cm, 2022 

  



Iraceia Oliveira 

 

Minhas memórias e raízes mais profundas; acrílica s/ oratório em madeira; 

fechado 40 x 35 cm, aberto 40 x 70 cm; 2010  



Isabella Marinho 

 

Evolução; acrílica s/ tela; 144 x 114 cm; 2005 

  



Isis Braga  
 

 
 
Raízes Familiares; fotografia, impressão fine art; tiragem 5; 16 x 24 cm   
 
  



Jemile Diban 

 

Elfo dormindo, série Espíritos da Natureza – A magia da floresta; 
cerâmica pintada, base de tronco de madeira e flauta; 69 x 47 x 22 cm; 2017 
O duende da floresta mágica, série Espíritos da Natureza – A magia da 
floresta; cerâmica terra cota, base de tronco de madeira; 38 x 32 x 32 cm; 2017 



Jorge Cerqueira 

 

Vaga-noite; acrílica s/ tela; 50 x 110 cm; 2021  



Laudy Mendes 

 

 

Cinza; acrílica s/ tela; 80 x 60 cm; 2017  

 

 

  



Leila Bokel 

 

O rosa do Amor é o mais claro, série Pencas; técnica mista; aproximadamente 

19 x 25 x 20 cm; 2020 

  



Leticia Potengy 

 

Doçuras de avós; técnica mista, ecoline, pastel oleoso e hidrocor s/ papel; 29,7 

x 42 cm; 2022  



Lia do Rio 

 

MEMÓRIA (land art); fotografia, impressão fine art; 70 x 50 cm; tiragem 2; 1996 

Movimento da Terra, palmeira e vidro capturando a sombra, guardando a 

dissipação, modificando a continuidade. Experiência de domínio sobre o 

mundo. Internamente.  



Liana González 

 

Olvidados, série Trapos; fotocomposição, impressão fine art; 30 x 45 cm; 

tiragem 10; 2014/22 

  



Lizete Zem 

 

Ontem deu Praia; acrílica s/ tela; 50 x 40 cm; 2000 
  



Luah Jassi 

 

A velha senhora; fotografia da ponte Hercilio Luz, plotada e colada s/ lona, 

aguada acrílica; 150 x 153 cm; 2012 

  



Lucia Lyra 

 

Sem título; acrílica s/ papel; 42 x 59 cm; 2022 
 
  



Luciane Villanova 

 

 

Silêncio; fotografia digital, impressão fine art em papel Hahnemuhle Baryta 

Satin 300g; 40 x 60 cm; tiragem: 1/5; 2021 

 



Lucio Volpini 

 

Cidades flutuantes; caneta esferográfica e lápis de cor s/ papel; 42 x 62 cm; 
2022 
 
  



Marcelo Veiga 

 

 

Nos 90 anos do Cristo Redentor, a benção às famílias Cariocas e ao Brasil 

(díptico); técnica mista, colagem, nanquim, lápis cera e aquarela; 30 x 42 cm; 

2022  



Marcia C. Cavalcanti 

 

 

Infância; acrílica s/ tela; 46 x 38 cm; 2019 

  

 

  



Maria Beatriz Trevisan  

 

A Escolha (homenagem a Machado de Assis), A mão e a lua; acrílica s/ papel e 
colagens; 60 x 50 cm; 2022 
 
  



Maria Cecilia Leão  

 

 

Lembranças Afetivas, autorretrato (díptico); fotografia, impressão fine art, papel 

Hahnemuhle Photo Rag Baryta 310 m/g²; 30 x 40 cm; tiragem 5; 2022 

 

  



Maria Perdigão 

 

Canto di Nostalgia; pigmentos e colagem s/ tela; 68 x 44 cm; 2021 
 



Maria Verônica Martins 

 

Bambuzal; aquarela; 42 x 30 cm; 2019  



Marise Barros 

 

Poltrona com plantas; acrílica s/ tela; 82 x 122 cm; 2022  



MarQo Rocha 

 

Arpoador; acrílica s/ tela; 110 x 155 cm; 2013 

 

  



Marta Bonimond 

 

Mary Bonimond, minha avó; afresco; 80 x 50 cm; 2021 



Mauricio Theo 

 

Memória Guardiã; fotografia digital (foto composição digital); 40 x 60 cm; 
tiragem: 1/3; 2022 
 
  



Miro PS 

 

Memórias de leituras; gravura digital; impressão fine art s/ papel Canson 310g.; 

8 x 33 cm; 2022 

  



Nilton Pinho 

 

Sorriso Maroto; acrílica s/ tela; 80 x 60 cm; 2022  



Noemi Ribeiro 

 

Rabbit, don’t kill me - I am a sentient being (Não me mate - Sou um ser 

senciente); reprodução digital de um desenho (2019), impressão fine art s/ 

papel 100% algodão; 42 x 30 cm; tiragem 1/5  



Paulo Mittelman 

 

Casa Encantada 2 (Enchanted House 2); fotografia, imagem captada por meio 
analógico e trabalhada digitalmente; impressão fine art; 30 x 40 cm; tiragem 10; 
2022 
 
  



Regina Helene 

 

Transbordando 33; técnica mista: papel machê, bola de pilates, fios de sisal 

tingidos, arame, cola quente, corais, conchas, areia; bola 262 x 62 x 70 cm, 

mandala 186 x 169 x 33 cm; 2022  



Regina Moura 
 

 
 
Ancestralidade; lápis de cor, crayon aquarelado s/ papel Canson; 48 x 32 cm; 
2022 
 
"Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e voltar sempre inteira" (Cecilia 
Meireles) 
Buscar memórias e raízes tecidas por minha ancestralidade feminina.  
Território de afetos. Saberes e mitos que atravessam o tempo. 
E aqui, eu tecelã de mim mesma de meus avessos fio minha arte. 



Renato Martins 

 

Abstração Natural; fotografia PB, impressão fine art s/ papel Hahnemuhle; 30 x 
45 cm; tiragem 5; 2013 
 
  



Rita Claro 

 

Sonhos no balão; acrílica e colagem s/ tela; 60 x 40 cm; 2022 

 



Roberta Salgado 
 

 

Raízes, vídeo; duração 44’’; texto e produção Roberta Salgado, vídeo Cesar 

Oiticica Filho; 2022 

Remete a algumas de minhas fortes raízes, a música e a dança, que lembro 

pelo vestir próximo às dançarinas de Carimbó, é o calor, que relembro com o 

leque, um costume das senhoras de lá, uma forma de diminuir o calor... e como 

eram chics. 
 

  



Sandra Fioretti 
 

 
 
Lembranças (Díptico); óleo s/ tela; 50 x 70 cm; 2012 



Sandra Schechtman 

 

Lembrar para não esquecer; acrílica s/ tela; 38 x 55 cm; 2022 

 

  



Silvana Godoi Camara 

 

Pai, saudades; aquarela s/ Canson, 21 x 28,5 cm, 2022 



Teresinha Mazzei 
 

 
 
Memórias e Afetos; colagem digital, impressão fine art s/ canvas de algodão; 
60 x 40 cm; tiragem 1/12; 2022 



Téssara 
 

 
 
Ninho de Ideias; fotografia, impressão fine art s/ papel Canson Infinity Edition 
Etching Rag 310 gsm, tiragem 1/2; 40 x 30 cm; 2013 
 
  



Thairna Patricia Lee 
 

 

Liquid Reality III; óleo s/ linho; 100 x 60 cm; 2022 



Vania Pena C 
 

 
 
Pedaços de mim; colagem fotográfica digital, impressão fine art em papel 
fotográfico fosco; tiragem 1/10; 40 x 65 cm; 2022 
 
  



Vicente Duque Estrada 

 

Até amanhã; fotografia digital, impressão fine art; 45 x 60 cm; tiragem 1/20; 
2022 

 

  



Vilma Lima 

 

Memórias afetivas; aquarela e caneta water collor s/ 12 disquetes (frente e 

verso); 36,5 x 28 cm 2021  



Vitoria Sztejnman 

 

Autorretrato V (Vai, Ver, Visível, Vida, Vibrante); pastel seco s/ papel Canson; 

100x 80 cm; 2022 

 


