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DOAÇÃO 2022 

Na primeira e segunda ações de doação para acervo público que foram 

organizadas pela Zagut em 2019, Doação D, para a Biblioteca Nacional e 74 

artistas, para a Universidade Federal do Espírito Santo, participaram Carlos 

Cesari, Frederico Dalton e Suzi Coralli, cujas curtas vidas foram ceifadas durante 

esse tempo de pandemia, sendo homenageados nesta nova organização de 

acervo para doação três anos depois.  

A perspectiva de doar obras para instituições públicas competentes com 

seus acervos tem entre seus objetivos que a obra esteja disponível para que 

gerações vindouras conheçam a obra dos artistas, possibilitando no presente e 

no futuro o diálogo com os tempos atuais.  

Cada um com suas características, artistas excepcionais, de qualidade de 

obras e de humanidade elevadíssima, fora do comum. É importante que sua 

memória esteja sendo lembrada. Ter conhecido esses três artistas fez diferença 

na vida de quem os conheceu. 

Cada um enviara para o catálogo da exposição de 2019 um pequeno 

currículo, que aqui são transcritos nos primeiros parágrafos. 

 



 



Carlos Cesari  

23/10/55 a 29/05/21 

 

Campanha Fique em casa com arte 

 

 



 

Formação acadêmica em Economia pela Candido Mendes RJ. Formação 

artística na EAV Parque Lage RJ de 1987 a 1990. Na EAV foi aluno de diversos 

cursos teóricos e práticos de desenho, pintura e 3D. Trabalhou no núcleo infanto-

juvenil e nas atividades de férias do núcleo. Trabalha com diversas linguagens 

das artes visuais, como por exemplo: objetos, instalações, fotografia e arte 

digital. Fotógrafo da Galeria Transparente desde 2014 (projeto idealizado pelo 

artista plástico, fotógrafo e curador Frederico Dalton). Fez diversas exposições 

coletivas e três individuais; possui obras em diversos acervos em São Paulo e 

Rio de Janeiro. 

Lembro de cada vez que foi na galeria ou o encontrei em outros locais, 

sempre tão gentil e prestativo. Também de sua enorme paciência para fotografar, 

inúmeras vezes, cada obra da exposição Abstração e Figuração, com 

participação de inúmeros artistas, com enorme sensibilidade e não se 

contentando até que considerasse o trabalho perfeito. Eram muitos os amigos 

reunidos durante semanas pela sua recuperação. 

O seu facebook mostra seus inúmeros posicionamentos: ditadura nunca 

mais, contra o armamento, o machismo, pela cassação de Daniel Silveira, 

queremos vacinas e não armas, contra o ministro da saúde menos preparado 

que o país já teve, na pior situação para que isso ocorresse. Sua família e 

amigos. Suas obras. Fotografando a Galeria Transparente (não faltava por nada 

lá). E em março de 21 se lamentando da perda de Dalton. 

Augusto era seu amigo desde 1986, se conheceram nas rodas da piscina 

do parque Lage. Deu muitas dicas de aquarela para ele, trocaram trabalhos, há 

pouco tempo devolveu uma obra de 1988 que Augusto perdera a matriz, guardou 

a obra durante 30 anos, trocando por gravuras novas. Saíam muito juntos na 

noite carioca. Uma figura muito humana e querida. 

Participou de várias exposições na Zagut, com diversas obras: 



 

Inanimados 5, exposição Abstração e Figuração 

 

Inanimados 2, exposição Doação D 

 

Inanimados 1, exposição Doação D 



 

Largo da Carioca, exposição Bazar 19 

 

Deletados, exposição Desvio para o Vermelho 

 

Praia Vermelha, Urca, exposição Verão 50 graus 

  



Frederico Dalton (Rio de Janeiro, 18/1/1960 a 28/12/2020)  

 

 

 

Formado em cinema pela UFF e é mestre em comunicação em cultura 
pela UFRJ. Frequentou as classes de Nan Hoover e Nam June Paik na 
Academia de Arte (Kunstakademie) de Düsseldorf, Alemanha, entre 1989 e 92. 
Expõe regularmente desde 1992, tendo obtido diversos prêmios em Salões de 
Arte no Brasil. Sua obra está documentada no livro “Fotomecanismos”, editado 
pelo Oi Futuro (Rio de Janeiro, 2007), por ocasião de sua exposição individual 
naquela instituição. Frederico Dalton é o criador e curador desde 2014 da Galeria 



Transparente, um projeto colaborativo hospedado no Facebook e que combina 
arte digital, exposições físicas e festivais de performance. 

Além do que o artista tinha informado, múltiplas outras facetas se 
delineiam: mestre em comunicação e cultura pela Escola de Comunicação da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro; frequentou cursos na área de 
treinamento de pessoal de televisão na Holanda (RNTC - Centro de Treinamento 
da Radio Nederlands) e Coreia do Sul (KBS - Korean Broadcasting System). Era 
professor e tradutor de inglês e alemão. Sua obra consta dos livros: "Passagens 
entre fotografia e cinema na arte brasileira" (2015), de André Parente, 
"Fotomecanismos" (2007), sobre sua obra, organizado por Alberto Saraiva para 
a Oi Futuro e "Fotografia no Brasil: um olhar das origens ao contemporâneo" 
(2004), de Ângela Magalhães e Nadja Peregrino. Escreveu textos sobre artistas 
(Monica Barki, Lilian Amaral, Monica Mansur) e sobre exposições (O Centro de 
Cada Um, 2012, no Centro Cultural da Justiça Federal, e Labirinto, 2010, no 
Castelinho do Flamengo). Deu cursos de arte no Ateliê da Imagem, e na rede 
nacional Funarte de artes visuais. Vinha trabalhando na edição de livro sobre a 
obra "In Vitro Rio", de Mario Fraga. Escrevia divertidas minificções para a Revista 
Publicittá. 

Ganhou diversos prêmios: do Museu de Arte de Brasília (1998), 

Universidarte VIII (menção honrosa) e Salão Pernambucano de Artes Plásticas 

(2000), 8º Salão da Bahia (2001), 8º Salão Nacional Victor Meirelles (referência 

especial) e 8ª Bienal de Santos (1º Prêmio) (2002), 15º Salão de artes Plásticas 

de Praia Grande (1º Prêmio), 1º Salão de Arte Rio das Ostras (menção especial), 

Salão Arte Pará (prêmio aquisição) todos em 2003 e 9º e 12º Salão Unama de 

Pequenos Formatos (prêmio aquisição) em 2003 e 2006. 

A galeria Transparente começou quando, morador da Gloria, fotografou 
um retângulo vazio na rua da Gloria, como se tivesse sido feito para uma banca 
de jornal. Bob N enviou uma imagem para ser “exposta” no local. Desde então 
os trabalhos de mais de uma centena de artistas foram montados nessa mesma 
imagem, e apresentados no facebook. Além disso, performances foram se 
integrando ao projeto.  

Sobre a galeria transparente, referiu em entrevista de 2017: 
“Diferentemente das galerias virtuais, a Transparente não é um arquivo de 
trabalhos já realizados e reunidos para venda. O projeto convida os artistas a 
completarem digitalmente uma mesma imagem fornecida a eles. Assim, 
aproveitam novas possibilidades criativas proporcionadas pelo digital. Além 
disso, afirma a importância da cidade como motor de criatividade, uma vez que 
a imagem original mostra uma calçada que de fato existe”. E ainda: "Os 
internautas que veem a montagem final na tela do computador podem fruir esta 
imagem autonomamente ou imaginá-la como objeto físico numa calçada. Este 
estímulo à imaginação do espectador é um elemento importante na seleção de 
montagens para o acervo. É o ilusionismo que leva muitos internautas a 
acreditarem que as obras realmente estão montadas na calçada. Dessa forma, 
o projeto dispara impulsos afetivos em relação à arte e à cidade". 



La Rocque Leal escreve sobre o artista em 1999: “adota como base da 
fotografia que produz...a temática social. Instalações simples na estrutura, 
complexas no conceitual...O ilusório no processo do artista é fundamentalmente 
à errância poética da obra...Dalton transfere qualquer possibilidade de alegoria 
para a representação correta da intenção; não há equívocos. " 
 Augusto o conheceu em 1993 em vernissages, e logo se intitulou meu 
irmão, pela semelhança física. Referia que muitas vezes fora confundido com 
seu irmão Paulo. Um dia, na iconografia da Biblioteca Nacional, os apresentou, 
tendo ficado horas realizando uma visita à Biblioteca, estavam com um acervo 
separado selecionado para o livro da Biblioteca. Seu humor inteligente era 
refinado. O convidou para realizar a 13ª obra da galeria Transparente, que se 
arrepende muito de não ter realizado.  

https://www.youtube.com/watch?v=UcEIyaln-I4 

https://www.revistapublicitta.com.br/tag/frederico-dalton/ 

 

Participou na Zagut da exposição Doação D com a seguinte obra: 

 

Sem título 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UcEIyaln-I4
https://www.revistapublicitta.com.br/tag/frederico-dalton/


Suzi Coralli (22/11/1963 a 5/11/2020). Três dias antes de seu súbito falecimento 
havia colocado no facebook a Oração de Santo Agostinho, como uma despedida. 

 
Foto enviada por Suzi acompanhando sua biografia 
 

Morava em Niterói, RJ. Graduou-se em Pintura (UFRJ, 1986) e concluiu 
Mestrado em História da Arte e Linguagens Visuais (UFRJ, 1999). Estudos de 
Pintura e Teoria, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (1985 e 1986), e 
cursos de Gravura em Metal, Teoria da Arte, Escultura e Vídeo, na EAV, Parque 
Lage (entre 1991 e 1994). Atuou como professora na EAV (14 anos, até 2007), 
na EBA (2000-2001), na Universidade Salgado de Oliveira (2000 – 2004) e na 
Universidade Estácio de Sá. Desde 1980, participou de inúmeras exposições 
coletivas, Salões de Arte e fez várias exposições individuais. Dedicou-se à arte 
digital. Desde 2011, mantinha um blog sobre arte e seus trabalhos. Suas obras 
fazem parte de importantes coleções e acervos de museus. 

Não estava em seu currículo, mas há vídeo que mostra que desde 84 
vinha desenvolvendo pesquisas com a matéria. O fato de ser assistente da Katie 
nos anos 80 considerava uma benção. Mestre de muitos, na EBA onde se 
graduou e fez mestrado, no Parque Lage, na Universo e também no trabalho 
voluntario com crianças no Maria de Magdala. Ganhou o Prêmio aquisição do XI 
Salão Nacional de Artes em 1989. Fez algumas exposições na Zagut, participou 
das doações para Biblioteca Nacional e UFES. 

O seu facebook era muito utilizado, e e mostrava por ali: fã de gatos, de 
música de opera a dona Onete passando por todas as pérolas da MPB, de pintar 
e ensinar, tem vídeos imperdíveis com muitos ensinamentos, fé em São Judas 
Tadeu, São Francisco de Assis, Santo Agostinho entre outros. Vídeos 
interessantes, sobre meio ambiente, proteção dos animais, brincando com a 
quarentena, uma voz contra o machismo e o racismo, apoio a Marielle, aos povos 
indígenas, contra o Bolsonaro. E muito ensinamento de arte. 

Conversamos muito sobre saúde, postava nas redes como se sentia 
presa pelos problemas de obesidade com pior locomoção após a erisipela 
acompanhada com fotos pelos amigos, além de diabetes, hipertensão e o 
cigarro. Temos uma longa e prazerosa conversa de zap, a cada exposição 
desejando sucesso, me enviando notícias sobre suas outras exposições e suas 
reflexões. Começou com arte digital por causa disso, suas séries com cores e 
geometria. Não foi na Zagut pessoalmente, por isso não temos imagens dela lá. 



Augusto a conheceu em 1985 nas aulas de Katie do MAM. Vinha de 

Niterói, e sua pintura impactava muito a todos, uma geometria muito elegante. 

Aprendemos juntos por anos com nossa mestra o cuidado e respeito ao material, 

entre tantas outras coisas. Depois foi assistente de Katie no Parque Lage.  

Texto da artista (2019): 

Os trabalhos intitulados “Formas Curvas” vêm sendo desenvolvidos há 

anos. Neles, agrada-me profundamente as dobras plásticas e a flexão das 

formas. A mistura desta plasticidade com as cores resulta numa possibilidade 

espacial. Utilizei dois a três filtros de tons para dar desdobramentos às imagens 

finais. A plasticidade desses trabalhos vem da manutenção das formas e das 

variações das cores e tons. Utilizo um programa básico para computador, desses 

que qualquer criança é capaz de utilizar com sucesso. No entanto, assim como 

as cores primárias podem ser empregadas ainda nos dias de hoje e resultar em 

ótimas obras, considero o universo digital um mapa de possibilidades. 

A arte tem seus mistérios. Ela é infinita. Permanece viva e desafiante tanto 

nas pinturas rupestres como no universo digital. 

 Sobre vídeo realizado pela UFF nos anos 80: Tudo era feito em fitas 

magnéticas. A Produção foi muito simples, porém levou um pouco de nossos 

corações! Obrigada Tunico Amancio! Por recuperar e encontrar o vídeo na forma 

digital. Você é Muito Amigo! Obrigada aos Alunos na época da Faculdade de 

Cinema! Obrigada Alexandre Dacosta que fez a trilha!!! Você Lembra Lena 

Mendes? A Mauricio Bogado Meu Obrigada Especial! O Vídeo dura cerca de 8 

minutos apenas! Dedico esse Vídeo à Memória de Meire Karan, minha 

companheira na época! Meu Amor!!! Você vai ver do Céu!!! Obrigada a Todos!!! 

 E sobre sua série em Preto e Branco: O cinza-cor é uma realidade no 

universo pictórico da arte. Ele também faz parte do nosso dia a dia. Os humanos, 

com seus olhos limitados, podem ainda assim ver as cores e os semitons nos 

reflexos e sombras. Somos capazes de identificar cores onde a princípio só se 

vê o escuro. Assim como existe uma infinidade de números entre o zero e o um, 

também existe uma infinidade de cores entre o preto e o branco. As escalas 

tonais são infinitas como toda criação divina. Alguns artistas fizeram de seus 

trabalhos uma incansável busca nesse sentido. A pintura é um vasto campo 

aberto para todas as pesquisas e investigações das cores. Ao longo dos meus 

quarenta anos como artista plástica profissional, não fiquei alheia a essas 

identificações, apesar de a questão principal da minha pintura ser a 

materialidade. Ao longo desse tempo, fui seduzida e absorvida pelas 

possibilidades da questão da cor na arte. Esses trabalhos digitais da “série em 

preto e branco” na verdade são um apanhado de trabalhos desde 2002. Já nessa 

época eu começava a me envolver com a arte digital e a produzi-la, quando me 

deparei com as infinitas possibilidades desse suporte. O computador passou a 

fazer parte das minhas ferramentas de pensar arte. E pensando, refletindo e 

investigando chego a 2020, com uma enorme quantidade de imagens autorais. 

Essa série específica está entre minhas predileções na minha obra. Ver um dia 

nublado e cinzento pela janela pode ser um universo no coração de um pintor. 



Quem falou que o chumbo é pesado, se na paleta da pintura pode ser leve? 

Pode até mesmo ser alegre. O cinza do grafite polido vira um reflexo fascinante 

aos olhos. Puro brilho. O mesmo cinza junto ao vermelho pode pulsar na nossa 

percepção como um raio de cor no céu. Cor também é poesia. Todas! Todas! 

Digo e repito: o universo entre o preto (que não carrega o peso das tristezas) e 

o branco (que nunca vai ser o vazio) é definitivamente infinito. 

 Participou das exposições Doação D e Homenagem a Katie van 

Scherpenberg na Zagut, com as seguintes obras digitais, e tinha enviado obras 

em pintura para um possível interessado. 

  

Formas curvas 15, exposição Doação D e Formas curvas 45, exposição Doação D 

 

Sem título, série Cor Pop, exposição Homenagem a Katie van Scherpenberg 



 

         

         

Série Brilho da Noite, acrílica sobre tela; 30 x 30 cm cada  



DOAÇÃO D – BIBLIOTECA NACIONAL (texto da exposição de 2019) 

Dentre os mais antigos e robustos aparatos culturais brasileiros, a 

Biblioteca Nacional (nome definitivo de 1876) é criada em 1810, como Real 

Biblioteca, antes mesmo que o Museu Nacional, que é de 1818 ou que o Museu 

Nacional de Belas Artes, cuja semente ocorre na Missão Artística Francesa em 

1816, e a fundação nesse mesmo ano da Escola Real de Ciências, Artes e 

Ofícios. Já em 1810 é aberta aos “estudiosos”, e em 1814 ao público geral (BN, 

2019). Quanto a corte portuguesa chega ao Brasil em 1808, trazem inúmeras 

peças que vinham acumulando e tentando substituir a Livraria Real Portuguesa, 

incendiada em 1755. Vão chegando lotes e lotes até 1811. Em 1821 uma parte 

do acervo volta a Portugal com a família real, e nos anos subsequentes, até que 

em 1825 é adquirida pelo Brasil através da Convenção Adicional ao Tratado de 

Paz e Amizade entre Brasil e Portugal por oitocentos contos de réis (BN, 2019).  

Desde 1876, a instituição publica os “Anais da Biblioteca Nacional”, como 

forma de divulgação de seus preciosos tesouros, de forma bastante pioneira; 

como o foi criando o terceiro curso de biblioteconomia do mundo, e desde 2006 

vem digitalizando suas coleções, permitindo um acesso ainda maior a seu 

acervo, mantendo o mesmo pioneirismo característico de sua história (BN, 

2019).  

A divisão de Iconografia existe desde a criação da instituição, era 

chamada de Seção de Estampas. Em sua página, afirma que seu acervo 

iconográfico “reúne o maior patrimônio de imagens do país”, e cita importantes 

acervos: de Dürer (1471-1528), de Callot, de Piranesi, de Goya, de Visconti, de 

Modesto y Brocos. A doação em 1891 da “Collecção D. Thereza Christina Maria” 

por seu marido, D. Pedro II, antes de retornar a Portugal após a proclamação da 

República, é tão importante que demanda obras para contê-la. Em importantes 

publicações sobre seu acervo desfilam artistas, incluindo contemporâneos, da 

coleção: Daniel Senise, Anna Maria Maiolino, Luis Trimano, Adriana Varejão, Vik 

Muniz, Oswaldo Goeldi, Iberê Camargo, Livio Abramo, Fayga Ostrower (FBN, 

2004). E também: Carlos Oswald, Raimundo Cela, Lasar Segall, Emmanuel 

Nassar, Uiara Bartira, Ana Gonzalez, Guido Viaro, Diana Dominguez, Paulo 

Garcez, Anna Bella Geiger, Antonio Dias, Cildo Meireles, Oscar Niemeyer, 

Quirino Campofiorito, Yara Guasque, Antonio Henrique Amaral, Maria Bonomi, 

Esther Grinspun, Amílcar de Castro (Herkenhoff, 1996). E é ressaltada a 

importância da comunicação desse acervo através de exposições e publicações 

(BN, 2019). No acervo digital, é possível identificar se a obra foi adquirida ou 

doada, e em muitos casos a doação ocorreu. E a instituição continua aberta às 

doações como explicita em sua página (BN, 2019). 

Esses tesouros não são tão conhecidos, mesmo no meio artístico, apesar 

de todo o esforço da instituição através de publicações e exposições, além de 

toda a digitalização, em tentar mostrar um pouco desses dez milhões de itens, 

desses milhares de artistas com obras aí depositadas.  

A arte contemporânea feita por artistas brasileiros vem se expressando 

de forma potente e questionadora. São refletidos os pensamentos, os 



problemas, as questões mais caras, o povo, dessa nação singular, muitas vezes 

de forma incômoda, constituindo-se em uma “Brasiliana” da atualidade.  

Considerando a tradição da instituição, todo o cuidado com seu acervo, 

seu pioneirismo em tantas frentes, aberta a todos, e de forma a ampliar as 

múltiplas possibilidades de diálogo com nossos dias, foi organizada esta doação, 

de forma a que seja abrigado na Biblioteca Nacional mais um pedaço do Brasil 

contemporâneo. Brasil que viu no espaço de alguns anos acervos preciosos se 

incendiarem, que lidou com a ditadura militar há muito pouco tempo (posto que 

mais da metade de sua população lembra-se bem da mesma), que se apresenta 

como um dos campeões mundiais de desigualdade. Mas um Brasil que também 

consta entre campeões de voluntários; que tem um sistema de saúde para todos, 

que apesar dos inúmeros problemas é campeão em tantas áreas, assegurado 

pela constituição; que tem esperança de aprender com esses incêndios, esses 

crimes ambientais, essa ditadura, para que não se repitam.  

Com muita generosidade e responsabilidade política, esses artistas com 

décadas de dedicação à arte ampliam a possibilidade de diálogo e sinalizam de 

forma clara apoio à cultura, seus agentes e instituições, que acreditamos serem 

fundamentais para nossa transformação contínua. Essa doação simboliza a 

esperança no país, na preservação das instituições culturais, na transformação 

do nosso mundo. E quando se forem a direção, o governo, os gostos, os 

símbolos, os problemas, as pessoas, os artistas, as pesquisas, esse pedacinho 

de Brasil de hoje ficará guardadinho ali, acessível a todos, podendo a qualquer 

momento interagir com o que está por vir. 

 

Fotografia de Rogerio Reis, com artistas participantes da exposição Doação D - 2019  



“Todo começo não é nada mais que uma continuação, e o livro dos 
acontecimentos se encontra sempre aberto na metade” 

Wisława Szymborsk 
 
 

Carlos Vinícius da Silva Taveira 
Doutor em literatura cultura e contemporaneidade 

Mestre em teoria da história da arte 
 
 
 

Dádivas e doações. 
 
 
         O antropólogo francês Marcel Mauss escreveu no texto "Ensaio sobre a 
dádiva" publicado em 1925 sobre o sistema de trocas de presentes existentes 
em algumas etnias americanas. Basicamente o estudo centrou esforços em 
compreender como determinadas sociedades possuíam a obrigação de repetir 
a reciprocidade após receber um presente.  
        Ao ganhar-se algo, era preciso retribuir ao outro repetindo a experiência de 
permuta e reforçando os laços afetivos oferecendo-lhe outro presente.  
               A palavra "doação" vem do latim "donare" e pode ser interpretada como 
"presentear". A exposição do mês de setembro da galeria Zagut tem uma dupla 
finalidade, de um lado, homenagear nomes importantes do circuito recente das 
artes do Rio de Janeiro, e de outro, propor uma doação/presente de obras para 
o acervo de instituição pública. 
           Sob a organização de Isabela Simões e Augusto Herkenhoff pretende-se 
preservar a memória do presente, pensando em novos futuros advir. É 
necessário reconstruir o tecido social e enfrentar os desafios do contemporâneo 
ainda fraturado pela vivência de uma pandemia, que impõe a necessidade de 
provocarmos o instinto criativo para compor e produzir as obras que estão nesse 
catálogo construído pelo trabalho de diversos artistas em múltiplas linguagens.   
        Por fim, parafraseando o personagem "Alfredo" do excelente filme 
"Noviembre", "a arte é um tiro para o futuro" e presentear/doar pode servir para 
deixarmos marcas da nossa tentativa e esforço de lutar por um mundo melhor. 
 
 
 
Bibliografia  
 
 
 
DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. 2. ed. São Paulo: 
Editora 34, 2010.   
DIDI-HUBERMAN, Georges. Imagens apesar de tudo. Lisboa: KKYM, 2012. 
(Imago). 
  



Débora Carneiro da Cunha 
 
Voltamos no tempo.  
Momentos duros  
de tensão extrema.  
Dias maiores,  
menores,  
dias imensos.  
 
Nós à deriva 
Nadando torpes em um mar feito de ar, 
um ar alienígena, desconhecido.  
 
Toda a eletricidade de nossos lares cavernas 
se mantinha ligada, acesa e conectada 
Simulando o conforto  
da segurança sequestrada.  
 
O Sol lá fora, inacessível.  
Sendo visto 
vez por outra  
entrando secretamente  
por uma brecha 
Revelando uma imagem nova,  
presente individual e breve,  
de um tempo  
que já parece tão longe... 
 
 
 
A todos os amigos conhecidos e desconhecidos 
Meu lamento, minha saudade, minha solidariedade.  
 
Rio de Janeiro, setembro 2022 
  



 

Adriana Montenegro 

 
 
Sem título; fotografia, registro de performance, impressão fine art; tiragem 8; 40 
x 45,18 cm; 2022 (doação e exposição) 
 
  



Adriana Vaz 
 

 

 

S|T; monotipia s/ papel; 42 x 52 cm; 2022 (doação) 

Estações; monotipia s/ papel; 42 x 52 cm; 2022 

 



Alexandre Dacosta  
 

 
 
Série Desenho Também És Cultura; assemblage e caneta s/ papel; 42 x 30 cm; 
2019 (doação) 

 



Ana Mattos  
 

 
 
Sem título; fotografia, impressão com pigmentos minerais s/ papel algodão; 20 
x 30 cm; 2019 (doação e exposição) 
 
  



Ana Paula Alves de Souza 
 

 

 

Mosaico Linguístico; técnica mista, acrílica e caneta s/ papel Canson; 21 x 29 
cm; 2014 (doação) 
Ode ao Grafismo Brasileiro; técnica mista, acrílica e caneta s/ papel Canson; 
21 x 29 cm; 2014 
 
  



Ana Schieck 
 

   
 
Sem título; água-tinta e monotipia s/ papel; 59,5 cm x 49 cm; 1992 (doação) 
Sem título; água-tinta e monotipia s/ papel; 59,5 x 49 cm; 1992 
 
 
 

  



Anamaria Vieira 
 

 
 

 
 
Sem título; desenho; 42 x 60 cm; 2021 (doação) 
Mulher em alternâncias; escultura em terracota; 24 x 17 x 16 cm; 2022 
  



André Sheik 

 

Arte Não Serve Para Nada; desenho digital impresso em papel; tiragem 
ilimitada; 21 x 29 cm; 2016 (doação e exposição) 
 
  



Andres Papa 

   

Caboclo de lança, têmpera e aquarela s/ papel Canson 300; 40 x 60 cm; 2019 

(doação) 

Última Ceia; têmpera s/ papel Canson 300g; 40 x 60 cm; 2019 
 
  



Angela Gentile 
 

 

Sem título; acrílica sobre tela; 50 x 70 cm; 2022 
  



Angela Moraes 
 

    

Pingo de sol; aquarela s/ papel 300g; 42 x 29,7 cm; 2016 (doação) 
Pavões; aquarela s/ papel 300g; 42 x 29,7 cm; 2016   



Angela Rolim 
 

 
 
Prelúdio de um Desejo; água-tinta, água-forte e ponta seca; tiragem 5; 19,5 x 
19,5 cm; 2005 (doação e exposição) 
 
  



Augusto Herkenhoff 

  

Sem título; serigrafia; tiragem 16; 55 x 75 cm; 2016 (doação e exposição) 

  



Benjamin Rothstein  

   

 

 

Mar calmo; lápis aquarelável s/ papel; 2002 (doação) 

Verde que te quero amarelo; tinta e caneta s/ papel; 2009 

 



Bia Serranoni 

 

Série Museus: MAR; fotografia, impressão digital com pigmentos minerais s/ 

papel Hahnemühle Matte Fiber® 200g; tiragem 5 e 2 PA; 30 x 30 cm; 2016 

(doação e exposição) 

  



Carla Crocchi 

 

Segredos; arte digital; tiragem 2; 42 x 29,7 cm; 2022 (doação e exposição) 

 

  



Carmen Bello  
 

   
 
O Divino em Mim nº 3; acrílica s/ papel Canson; 42 x 60 cm; 2022 (doação) 
O Divino em Mim nº 4; acrílica s/ papel Canson; 42 x 60 cm; 2022 
 
  



Carolina Kaastrup 

 

Nefasta perfeição; fotografia, impressão fine art em papel Hahnemühle bamboo 

290 g.; 10 x 15 cm; tiragem 8; 2016/2020 (doação e exposição) 

  



Celia Pattacini 
 

 

Da Série Marcando o Passo; impressão fine art; 15 x 45 cm; tiragem 10, 3 P.A.; 
2001/2002 (doação e exposição) 
  



Celina Nolli 
 

 

 

Resistência; fotografia manipulada digitalmente, impressão fine art s/ papel 
Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305g; 42 x 30 cm; 2022 (doação) 
Aconchego; fotografia manipulada digitalmente, impressão fine art s/ papel 
Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305g; 42 x 30 cm; 2022 



Celso Adolfo 
 

 
 

 
 
Te esperei para o chá; guache s/ papel; 22 x 18 cm; 1999 (doação) 
Revoada (o bico da ave da ave que voa...); mosaico (ametistas, amazonitas, 
quatro rosa, ágata, granito, alabastro); 22 x 30 cm; 2020 
 



 
Claudia Carneiro 

 

  

 

Sem título; gravura em metal s/papel Hahnemühle; 35 x 40 cm, imagem 20 x 20 

cm; tiragem 2; 2019 (doação) 

Folia; pastel oleoso s/ papel; 21 x 29,5 cm; 2021 

 



Claudia Tolentino 

 

Sem título; litografia, aquarela e lápis de cor s/ papel Canson Monteval; tiragem 

5; 30,7 x 22,8 cm (papel), 22 x 13 cm (imagem); 2022 (doação e exposição) 

  



Claudia Watkins 
 

 

Sem título; fotografia, impressão fine art s/ papel; tiragem 2; 30 x 22 cm; 2022 

(doação e exposição) 

  



Conceição Durães  
 

 
 
Na Galeria Transparente; arte digital; 29,7 x 42 cm; tiragem 2; 2022 (doação e 
exposição) 
 
  



Daniela Santa Cruz 
 

 
 
Mandacaru Pitaya; técnica mista s/ papel Fabriano; 70 x 50 cm; 2022  
Mandacaru Pitaya II; técnica mista s/ papel Fabriano; 70 x 50 cm; 2022 
(doação) 
 
  



Daniele Bloris 

 

 

Transformação, série Roxos; nanquim e aquarela s/ papel Canson; 29,7 x 42 
cm; 2021 (doação) 
Azul em secantes e tangentes; nanquim e aquarela s/ papel Hahnemühle; 30 x 
40 cm (emoldurado); 2021 
 
 



Débora Carneiro da Cunha 
 

 

 

Uma luz; impressão fotográfica s/ papel fine art; tiragem 6; 31 x 41 cm; 2020 
(doação) 
Um céu; impressão fotográfica s/ papel fine art; tiragem 6; 31 x 41 cm; 2020 
 



Denise Abujamra 
 

 
 

 
 
Verbo, série Escritas; técnica mistas/ papel; 30,5 x 42,5 cm; 2015 (doação) 
Palavra, série Escritas; técnica mista s/ papel; 30,5 x 42,5 cm; 2015 
  



Dirce Fett 
 

 

Mulher negra; colagem em papel; 29 x 31 cm; tiragem 10; 2009 (doação e 
exposição)  



Dony Gonçalves 
 

    

Arabesqueando; colagem s/ papel, têmpera, carvão, lápis; 30 x 21 cm; 2022 
(doação) 
Casulares, cerâmica vitrificada, metal córtex; 56 x 33 x 5 cm; 2007/2021  
  



Dora Portugal 
 

  

Cobra Cecília; xilogravura s/ papel Canson 300g.; tiragem 10 (PA); 42 x 29,7 
cm; 2021 (doação e exposição) 
 
  



Dulce Lysyj 
 

    

Dissecção VI; nanquim s/ papel Canson 300g; tiragem 5; 29,7 x 21 cm; 2016 
(doação) 
Dissecção V; nanquim s/ papel Canson 300g; tiragem 5; 29,7 x 21 cm; 2016 
 
  



Ecila Huste 
 

 

 

 

 

Natureza; arte digital feita a partir de foto da artista, impressão fine art; tiragem 
1/5; 22 x 40 cm; 2020 (doação) 
Sem título; arte digital a partir de tela da artista, impressão fine art; tiragem 1/5; 
40 x 60 cm; 2018 
 



Eduarda Serra Barreto 
 

 
 
Caminhos Araxá; aquarela s/ papel Canson; 29 x 42 cm; 2007 

 
 
  



Eduardo Mariz 
 

 
 
Da noção de mundo aos pedaços n° 4; fotografia construída impressa em papel 
de algodão; 30 x 30 cm; tiragem 10; 2021 (doação e exposição) 
 

  



Eliana Zaroni 
 

  

Urbana; aquarela s/ papel; 47,2 x 37,5 cm; 2009 (doação) 

Urbana; aquarela s/ papel; 47,2 x 37,5 cm; 2009 



Eliane Carrapateira 

 
 

 
 
Flores para Goeldi; monotipia, pintura e desenho s/ papel Canson; 23 x 35 cm; 
2021(doação) 
Regeneração; monotipia, desenho e pintura s/ papel Canson; 40 x 50 cm; 2021 
  



Francinete Alberton 

 

Caminho do Afeto, série Um passado de presenças; arte digital impressão fine 

art em papel de algodão; tiragem 10; 42 x 42 cm; 2021 (doação e exposição) 

 

  



Gilda Goulart 
 

 

Tronco de árvore I; fotografia, impressão fine art s/ papel; 30 x 42 cm; 2020 

(doação) 

Tronco de árvore I; fotografia, impressão fine art s/ madeira; 30 x 42 cm; 2020 

  



Gloria Conforto 
 

 

 

Lago I; aquarela em papel 100% algodão; 23 x 32 cm, imagem 20 x 28 cm; 
2018 (doação) 
Lago II; aquarela em papel 100% algodão; 23 x 32 cm, imagem 18,5 x 27 cm; 
2018 
 
  



Gringo Carioca  
 

 
 

 
 
Por q; arte digital, impressão Fine Art; 40 x 40 cm; tiragem: 10; 2010 (doação) 
Charada; arte digital, impressão Fine Art; 40 x 40 cm; tiragem: 10; 2010 
 

 
  



Helena Wassersten 
 

 

 

O pintor; caixas de papel Kraft, acrílica e cola s/ papel; 44,5 x 48 cm; 2020 
(doação) 
Esperança; colagem com caixas de papel Kraft, acrílica e cola; 37 x 46 cm; 
2022 
  



Hilario Almeida 
 

 

Pandemia; óleo s/ tela; 100 x 70 cm; 2021 
  



Iraceia de Oliveira 
 

 
 

 
 
Sem título; guache, aquarela, nanquim s/ papel; 30 x 30 cm; 1980 
Vida circular; aquarela, guache, nanquim s/ papel; 30 x 30 cm; 1980 
 



Isabella Marinho 
 

      

 

Sem título; carvão e grafite s/ papel reciclado; 29 x 21 cm; 2021 (doação) 
Sem título; técnica mista em papel s/ tela; 150 x 150 cm; 2022 
  



Isis Braga 
 

 

Mont Saint Michel III; gravura em metal: buril, roulette e buril-faca; 30 x 20 cm; 

PA; sem data (doação e exposição) 

  



Izabel Vidal 
 

     
 
Orquídea do Brasil; xilogravura s/ papel Canson; tiragem 4/10; 21 x 31 cm; 
2018 (doação) 
Estrelicia; xilogravura s/ papel Canson; tiragem 4/10; 21 x 31 cm; 2018 
  



Jeferson Lopes 
 

       
 
Pingos de Argila; acrílica s/ papel Canson; 60 x 42 cm; 2011 (doação) 
A Garça Boho; acrílica s/ cartão Couro; 60 x 42 cm; 2021 
 
  



Jemile Diban 

 
Arlequim, série carnaval de Veneza; pastel oleoso s/ papel; 51 x 72 cm; 2010 
(doação) 
Sonho do arlequim, série carnaval de Veneza; óleo s/ tela; 83 x 102 cm; 2010 
 
  



João Saboia 
 

 
 
Risco Pericial; gravura digital, impressão em papel fotográfico; 30 x 40 cm; 
tiragem 5; 2002 
  



Joel Gama 
 

 

 

Labirinto de Borges; gravura em metal, água tinta, água forte, base verniz de 
álcool, impressão em papel Hahnemuhle 300g; tiragem 02/06; 30 x 44,5 cm; 
2010 (doação) 
Morpheus; gravura em metal, água tinta, água forte e lavis, impressão em 
papel Hahnemuhle, 300g; tiragem 01/10; 30,5 x 59,5 cm; 2016 (exposição) 
 
 
 



Jorge Cerqueira 
 

 
 
Série cabeça dinossauro; litografia; tiragem 10; 50 x 49 (papel), 25 x 25 cm 
(imagem); 2011 (doação e exposição) 
 
  



Jose Rocha 
 

 

 

Horizontes desconhecidos; monotipia com tinta de gravura s/ papel arroz; 20 x 
30 cm; 2022 (doação) 
Caminhos inesperados; monotipia com tinta de gravura s/ papel arroz; 20 x 30 
cm; 2022 
  



Judite Alice 
 

  
 

 
 
Rosa Híbrida; acrílica e fotografia impressão fine art em papel Hahnemuhle 
308g; 39,5 x 70 cm; 2022 (doação) 
Opostos Complementares; aguada e acrílica; 65 x 50 cm; 2021 
 



Karin Cagy 
 

  

Ageísmo; óleo s/ papel; 70 x 50 cm; 2019 (doação) 

Sábado; óleo s/ papel; 67 x 90 cm; 2019  



Lando Faria 

 

Sem título; fotografia, impressão fine art; 30 x 42 cm; tiragem 10; 2019 (doação 

e exposição) 

  



Laudy Mendes 
 

  

Potência I; gravura digital, impressão fine art em papel Hahnemuhle; tiragem 2; 

29,7 x 42 cm; 2022 (doação) 

Potência II; gravura digital, impressão fine art em papel Hahnemuhle; tiragem 2; 

29,7 x 42 cm; 2022 

  



Lea Soibelman 
 

 
 

 
Sem título; gravura em metal, água forte, água tinta s/ papel Hahnemuhle; 20 x 
15 cm; 1990 (doação) 
Graphotatil, carborundum, papel artesanal feito pela artista; 25 x 25 cm; 2011 
  



Leila Bokel 
 

 

Ente nós; fotografia digital impressão s/ papel Couchê fosco; tiragem 2; 18 x 26 

cm; 2020 (doação e exposição)  



Lenn Cavalcanti 

 

 

Natureza 1; fotografia, impressão em papel couchê 300g; tiragem 5; 29,7 x 42 
cm; 2015 (doação) 
Natureza 2; fotografia, impressão em papel couchê 300g; tiragem 5; 29,7 x 42 
cm; 2015 
  



Let Cotrim 
 

  

O estado da água; fotografia digital, impressão fine art em papel Hahnemühle 

Photorag Baryta 315g (acabamento brilhante); tiragem 20; 30 x 45 cm; 2022 

(doação e exposição) 

  



Leticia Potengy 
 

 

 

Sem título; técnica mista, aquarela e giz de cera; 29,7 x 42 cm; 2021 (doação) 
Sem título; técnica mista, aquarela e giz de cera; 26,5 x 39,5 cm; 2021 
 



Lia do Rio 
 

 

 

Arte na paisagem; land art – fotografia impressão fine art em papel de algodão, 
varredura de folhas secas; tiragem única e cópia da artista; 40 x 60 cm; 1988 
(doação) 
Sacada; fotografia, impressão fine art, folhas secas sobre sacada; 60 x 40 cm; 
tiragem única; 1988 
 



Liana Gonzalez 
 

 

 

 

 

 

Enlaçados (pela cidade), série Postes; fotocomposição, impressão em papel de 
fibra de algodão; 42 x 60 cm; tiragem 10; 2014/22 (doação) 
Atados (pela cidade), série Postes; fotocomposição, impressão fine art; 112,5 x 
42 cm; tiragem 10; 2014/22 
 



Liane Briand 
 

 

 

Quero Troncos e não Tocos (versão 1); nanquim, extrato de nozes, colagem c/ 

papel japonês e fragmentos de casca de árvores s/ papel aquarela 300g; 40 x 

50 cm; 2022 (doação) 

Quero Troncos e não Tocos (versão 2); nanquim, extrato de nozes, colagem c/ 

papel japonês e fragmentos de casca de árvores s/ papel aquarela 300g; 40 x 

50 cm; 2022 

  



Ligia Calheiros 
 

   

Sem título; desenho, grafite, lápis cera s/ papel; 48 x 33 cm; 1991 (doação) 
Sem título; desenho, nanquim, grafite, lápis cera s/ papel; 70 x 50 cm; 1991 
 
 
  



Luah Jassi 
 

 

O mundo chora; arte digital, impressão fine art s/ papel; tiragem única; 30 x 42 

cm; 2020 (doação) 

O mundo chora; arte digital, impressão fine art s/ canvas; tiragem única; 42 x 

60 cm; 2020  



Lucia Lyra 
 

 

 

Sem título; acrílica s/ papel; 42 x 59,4 cm; 2022 (doação) 
Sem título; acrílica s/ papel; 42 x 59,4 cm; 2022 
 



Luciane Villanova 
 

   

 

Feminino; serigrafia de recorte; tiragem única; 42 x 29,6 cm; 2019 (doação) 
Vestígio; serigrafia de recorte; tiragem única; 36 x 42 cm; 2019 
 



Luiz Norões 
 

  

Capacete de ouro; litografia; PA; 70 x 50 cm; anos 80 (doação e exposição) 

  



Marcelo Lopes 
 

 
 

 

Rio de Janeiro; aquarela s/ papel 200g; 30 x 42 cm; 2021 (doação) 

Rio de Janeiro; aquarela s/ papel 200g; 30 x 42 cm; 2021 

 

  



Marcelo Veiga 
 

 

O dia em que a torre Eiffel fez a Cidade Maravilhosa virar a Cidade Luz; arte 

digital s/ papel fotográfico; tiragem 5; 30 x 30 cm; 2022 (doação e exposição) 

  



Marcia Estellita Lins 
 

 

Território/Corpo_ Colonização (executado com uso de Kefir e Kombucha sobre 
a pele), fotografia, registro de performance; impressão fine art; tiragem 6; 22,5 
x 30 cm; 2019 (doação e exposição) 
 
  



Marcia Rommes 
 

      

Veredas sob o Mar; monotipia em linóleo s/ papel Hahnemuhle; 30 x 40 cm; 
tiragem única; 2022 (doação) 
Veredas sobre a Terra; monotipia em linóleo s/ papel Hahnemuhle; 30 x 40 cm; 
tiragem única; 2022 
  



Maria Beatriz Trevisan 
 

 

 

Sem título; acrílica s/ papel duplex 350g.; 56 x 48 cm; 2022 (doação) 
Sem título; técnica mista, acrílica s/ papel, nanquim e tinta dourada e bronze; 
56 x 48 cm; 2022 
 



Maria Cecilia Leão 
 

 
 

 
Correndo contra o tempo; fotografia (autorretrato), impressão fine art em papel 
Hahnemühle Photo Rag Baryta, 315 g/m²; tiragem 10; 40 x 30 cm; 
2022 (doação) 
A Luz; fotografia, autorretrato, impressão fine art em papel Hahnemühle Photo 
Rag Baryta, 315 g/m²; 40 x 40 cm; tiragem 10; 2022 
 



Maria Perdigão 
 

 

 

Inspiração I; aquarela s/ papel Hahnemuhle; 24 x 30 cm; 2020 (doação) 
Sob o Sol da Itália III; aquarela, tinta chinesa e aqualine s/ papel Hahnemuhle; 
24 x 32 cm; 2020 
 



Maria Verônica Martins 
 

 
 

 
 
 
Cadê o bonde, Santa Teresa; aquarela; 42 x 29,7 cm; 2018 (doação)  
Largo do Guimarães, Santa Teresa; aquarela; 54 x 36 cm; 2008 
 



Mariana Nobre  
 

 
 

  
 
Mandala solar; aquarela; 21 x 29 cm; 2020 (doação) 
Mandala esotérica; aquarela; 40 x 50 cm; 2022 
  



 
MarQo Rocha 
 

 

Almas e Amálgamas; lápis de cor s/ papel; 29 x 41,5 cm; 2015 (doação) 
  



Marta Bonimond 
 

 

 

Duas Meninas; técnica mista s/ papel; 60 x 80 cm; 2022 (doação) 

Céu matérico; técnica mista; 50 x 85 cm; 2022  



Maurício Theo  
 

 
 

 
Sagrado feminino; fotografia, impressão fine art; 32 x 42 cm; tiragem 20; 2018 
(doação) 
Sem título; fotografia digital/colagens; 33 x 36 cm; tiragem 10 
 



Miguel Hijjar 

 

Largada (Copacabana, Rio de Janeiro); fotografia digital, impressão fine art em 

papel de algodão com tinta ecológica inkjet de pigmento mineral em base de 

água; tiragem 20; 36 x 50 cm; 2016 (doação e exposição)  



Milton Dacosta 

 

Sem título; serigrafia; tiragem 108/160; 14 x 19 cm; 1979 (doação)  



Miro PS 

 

Crepúsculo poético, série Uploads poéticos; gravura digital, impressão fine art 

papel Canson Reg 310 g.; tiragem 5 cada dimensão; 29,7 x 42 cm (doação) e 

100 x 150 cm (exposição); 2022 

 

Presto homenagem ao grande poeta Vinicius de Moraes com a poesia “Rosa 

de Hiroshima”, eternizada pelo cantor Ney Matogrosso. Criada através da 

colagem e edição da imagem do nascer do dia em São Paulo registrada por 

mim em fotografia, e arquivos digitais que apresentam a poesia perfurada em 

cartões e digitalizados. 

 

  



Monica Serpa 
 

 

 

Voo Branco; acrílica s/ papel Canson 290 g.; 29,7 x 42 cm; 2022 
Ar; acrílica s/ papel Canson 290 g.; 29,7 x 42 cm; 2022 
  



Monique Michaan 
 

   
 
Olhares; colagem s/ papel; 35 x 25 cm; 2022 (doação) 
Arvorecer; colagem s/ papel; 30 x 18 cm; 2022 
 
 
  



Nadia Aguilera 
 

 
 
Sem título, série Acessos (políptico); fotografia, impressão em canvas, colagem 
s/ Eucatex; 21 x 21 (tb doação), 30 x 20, 28 x 16 (tb doação), 25 x 25, 17 x 20, 
28 x 17 e 26 x 15 cm; 2017  
 

 
  



Nilton Pinho 
 

  

Sem título; carvão s/ papel; 47 x 36 cm; 2017 
Sem título; assemblage e carvão s/ Eucatex com moldura dourada; 54 x 37 cm; 
2022 
  



Nissin Moussatche 
 

 

 

Over the Rainbow; marcador Crayola s/ papel Bristol Vellum; 28 x 35,5 cm; 

2022 (doação) 

La lune sur les maisons; acrílica s/ tela; 30 x 40 cm; 2021 

  



Noemi Ribeiro 
 

   

Sobrecodificação; xilogravura s/ papel japonês; 40,5 x 25 cm (suporte), 31 x 25 

cm (imagem); PA; 1989 (doação) 

Desejos maquínicos; xilogravura impressa em papel japonês; 41 x 30 cm 

(suporte), 30 x 24,7 cm (imagem); PA; 1989  

  



Pat Freire 
 

 

 

Sem título; aquarela s/ papel; 24 x 32 cm; 2020 
Sem título; aquarela s/ papel; 12 x 32 cm; 2021 
 
  



Patricia Torelly 
 

 

 

Renascer; técnica mista s/ papel; 29,7 x 42 cm (doação) 
Paisagem imaginária; técnica mista s/ papel; 65 x 50 cm; 2022 
 



Renato Shamá 
 

 
  

 
 
Detalhamento de aquarela; aquarela; 29,5 x 42 cm; 2013 (doação) 
Rosas vermelhas e brancas; óleo s/ tela; 20 x 18 cm; 2020 
 



Rita Claro 
 

 

 

Para onde vamos?; óleo e aquarela s/ papel Canson; 29,7 x 42 cm; 2022 
(doação) 
Paisagem; óleo e colagem s/ tela; 50 x 60 cm; 2022 
   



Roberta Costa 
 

 
 

 
 
O Vôo (releitura da obra "Ventania" de Anita Malfatti); técnica mista s/ papel 
Canson; 21 x 29,7 cm; 2021 (doação) 
As Seguidoras de Vênus na Árvore da Vida; nanquim, aquarela e pastel seco; 
21 x 29,7 cm; 2021 
 
  



Rose Aguiar 
 

 
 

 
 
Abstractus I; fotografia digital, impressão fine art; tiragem 10; 30 x 20 cm; 2018  
Abstractus II; fotografia digital, impressão fine art; tiragem 10; 30 x 20 cm; 2018 
(doação) 
 



 
 
 
Rose Nobre 
 

    

Assombro; pastel s/ papel; 32 x 24 cm; 1999/2022 
Contemplação; pastel s/ papel Canson 250 g.; 29,7 x 42 cm; 2000/2022 
(doação) 
 
 
 
  



Rosi Baetas 
 

   
 
Contorno de escrita; nanquim e lápis de cor s/ papel; 42 x 29,7 cm; 2021 
(doação) 
Contorno; nanquim s/ papel; 42 x 29,7 cm; 2021 
 
 

  



Sandra Schechtman 
 

 

Série paisagens cariocas 10; fotografia impressão s/ papel fotográfico Photo 
rag 308 g.; tiragem 10; 45 x 18 cm; 2016 (exposição) 
Série paisagens cariocas 11; fotografia impressão s/ papel fotográfico Photo 
rag 308 g.; tiragem 10; 45 x 18 cm; 2016 (doação) 
 
  



Silvana Godoi Camara 
 

 

 

Human Rights, aquarela s/ Canson; 29,7 x 42 cm; 2022 (doação) 
Mergulho; aquarela s/ tela; 40 x 50 cm; 2022 
  



Sissi Kleuser 
 

 

 

PUA; monotipia, acrílica s/ papel; 29,7 x 42 cm; 2008 (doação) 
HE PUA; monotipia, acrílica s/ papel; 29,7 x 42 cm; 2008 
 



Sonia Camacho 
 

 

Costa verde imperial (200 anos da independência do Brasil); aquarela; 42 x 60 

cm; 2022  



Tchello d’Barros  
 

 
 

 
 
Alteridades; gravura digital, impressão laser P&B s/ papel Canson 250g; 
tiragem 10; 30 x 30 cm; 2017 (doação) 
Labiríntítese; gravura digital, impressão laser P&B s/ papel Canson 250g; 
tiragem 10; 30 x 30 cm; 2005 
 
  



Teresa Coelho 
 

  
 
Quanta coisa; serigrafia; 60 x 42 cm; 1980 (doação) 
Passagem; aquarela e colagem; 32 x 24 cm; 2022 
 
 
  



Teresinha Mazzei  
 

 
 

 
 
Jardim Festivo I; aquarela mista s/ papel Hahnemuhle 300g; 30 x 40 cm; 2022 
(doação) 
Jardim Festivo II; aquarela mista s/ papel Hahnemuhle 300g; 30 x 40 cm; 2022 
 



Téssara 
 

   

 

Meditação, água e silêncio, série Caminhos para o Inconsciente; fotografia 
digital impressão fine art em papel Canson Edition Etching Rag 310g; tiragem 
1/2; 30 x 30 cm; 2022 (doação) 
Sobre as Oxidações Socias, série Caminhos para o Inconsciente; fotografia 
digital, impressão fine art em papel Canson Edition Etching Rag 310g; 30 x 40 
cm; tiragem 1/2; 2022 
 
  



Thairna Patricia Lee 
 

 

 

African Marigold; aquarela s/ papel; 32 x 45 cm; 2008 (doação) 
Rainbow Dance; aquarela s/ papel de algodão; 38 x 56 cm; 2004 



Vania Pena C 
 

   
 
Desintegrando; pigmento extraído do próprio material da dissolução das pedras 
(granito e mármore) s/ papel; 54,5 x 27,5 cm; 2003 (doação) 
 
Pedra sobre Pedra XXII; pigmento extraído do próprio material da dissolução 
das pedras (granito e mármore) s/ papel; 66 x 48 cm; 2003 
 
  



Vanize Claussen 
 

           
   

Anjo; xilogravura, 2 matrizes; tiragem 3; 29 x 42 cm; 2018 (doação) 

Música; xilogravura; tiragem 10; 29 x 42 cm; 2018  

 

  



Vera Hermano 
 

 
 
São Gonçalo; colagem e desenho s/ papel; 28 x 35 cm; 2022 (doação) 
  



VeraLu 
 

 
 
Um jardim; arte digital; 60 x 67 cm; tiragem 5; 2019 (doação e exposição) 
 
 
  



Vilma Lima 
 

 
 

 
 
Alegoria da Caverna; lápis aquarelado s/ papel Canson; 21 x 30 cm; 2021 
(doação) 
Há sempre uma caverna; nanquim s/ papel fotográfico brilhante; 21,7 x 28 cm; 
2021 
 



Vitória Marini 
 

  
 

 
 
Sem título; lápis e nanquim s/ papel; 62 x 44 cm; 2019 (doação) 
Leões, série Meninas; lápis, crayon, giz, s/ papel; 48 x 66 cm; 2021 
 



 
Vitoria Sztejnman 
 

    
 
O abraço espelhado; lápis e nanquim s/ papel cartão; 70 x 55 cm; 2022 
(doação) 
O abraço fraterno Geração 80; lápis e nanquim s/ papel cartão; 70 x 55 cm; 
2022 
 
  



Wesley Duke Lee 
 

 
 

 
 
Cartografia anímica (Viagem utópica contemporânea/ exposição Mapas 
Hallwag); livro em caixa (38,5 x 50,5 cm) com 48 fotolitos, execução pelo 
Studio 5 e impressão em papel Vergê 180g Leon Feffer (por Gráficos Brunner), 
edições Universo, encadernação Lucro Ltda; 37 x 49 cm cada fotolito; tiragem 
1108/2200; 1980 
 


