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Green Minds 

Há 30 anos as Nações Unidas vêm organizando reuniões para abordar 
assuntos climáticos, este ano a COP 27 ocorre no Egito, a primeira ocorreu em 
1992 no Rio de Janeiro, a Eco92. Também em 2022 o Dia Mundial do Meio 
Ambiente completa 50 anos, instituído pela ONU na Suécia em 72. O documento 
elaborado em Paris em 2015 tem sido um grande marco para os objetivos de 
aumentar a resiliência de forma a limitar o aumento da temperatura mundial a 
1,5º, plantando um futuro mais verde para as gerações vindouras. Esse futuro 
mais verde salvará vidas. 

A OMS publicou em 2021, como suporte à COP26, “The health argument 
for climate action”, posicionando as questões climáticas como o maior desafio de 
saúde pública atual, exemplificando com a pandemia do coronavírus e 
objetivando a emissão zero de carbono até 2050, essa relação intrínseca da 
saúde do planeta com a dos indivíduos, como única forma de continuarmos 
existindo como espécie. Impressiona e envergonha estar em um planeta no qual, 
apesar de dois anos da pandemia do coronavírus, ainda haja países pobres com 
proporções mínimas de população vacinada. 

As artes vêm dando visibilidade a essa preocupação, através de um 
potente artivismo, com inúmeras ações, sendo tema recorrente de obras e 
exposições, inclusive da Zagut, não tendo exposição que o tema não esteja 
presente, e tendo já realizado exposições focadas no assunto, como Ecologia 21 
e Reciclagem. São obras relacionadas, sobre a destruição que vem ocorrendo 
no planeta, a pandemia de coronavírus e outras doenças, a necessidade de 
convivência harmoniosa, a utilização de materiais oriundos da natureza, de 
reciclagem, land-art, o uso de papéis reciclados e elaborados pelos artistas, 
artistas provenientes ou que falem de populações indígenas. De inúmeras 
formas a arte se relaciona à ecologia. 

Em 2022, de forma a aprofundar a reflexão, a Zagut realiza nova 
exposição concomitante à COP27, ocupando um espaço aberto no Centro do 
Rio de Janeiro, o pátio dos Correios, uma praça visível para quem passa pelo 
corredor cultural e pelo Boulevard Olímpico. As obras deixam o circuito mais 
restrito das artes para avançar na cidade, de forma a atrair olhares pouco 
frequentadores das exposições, possibilitando o contato com o grande público. 

Uma primeira ação será uma obra coletiva reunindo obras penduradas em 
varais nesse pátio, congrega dezenas de artistas com obras que permanecerão 
ao ar livre durante mais de 40 dias. Uma segunda, será a construção de outra 
obra coletiva com tijolos como suporte das obras dos artistas. E a terceira, no 
fim da exposição, a realização de uma performance coletiva e outras individuais 
nesse mesmo pátio. Mais uma vez a interdisciplinaridade está presente, nas 
obras e nas conversas e textos que reúnem pessoas de diversas áreas para 
focar no tema essencial para nossa época. 

 O conceito de ética ecológica cunhado por Albeda pressupõe que a 
empatia seja uma ferramenta primordial para sentir o ciclo em que estamos e 
propor sua mudança. A arte é um importante elemento para ativar a empatia, e 
consideramos ser de suma importância voltar muitas vezes ao tema, até que o 
risco que corremos seja em muito minimizado. 



Green Minds 

For 30 years the United Nations has been organizing meetings to 

address climate issues, this year the COP 27 takes place in Egypt, the first took 

place in 1992 in Rio de Janeiro, Eco92. Also in 2022, World Environment Day 

turns 50, established by the UN in Sweden in 72. The document prepared in 

Paris in 2015 has been a major milestone for the goals of increasing resilience 

in order to limit the rise in global temperature to 1.5th, planting a greener future 

for generations to come. This greener future will save lives. 

WHO published in 2021, in support of COP26, “The health argument for 

climate action”, positioning climate issues as the greatest current public health 

challenge, exemplifying with the coronavirus pandemic and aiming at zero 

carbon emission by 2050, this intrinsic relationship between the health of the 

planet and of individuals, as the only way to continue existing as a species. It is 

impressive and embarrassing to be on a planet where, despite two years of the 

coronavirus pandemic, there are still poor countries with minimal proportions of 

vaccinated population. 

The arts have been giving visibility to this concern, through a powerful 

artivism, with numerous actions, being a recurring theme of works and 

exhibitions, as in Zagut, having no exhibition that the theme is not present, and 

having already held exhibitions focused on the subject, such as Ecology 21 and 

Recycling. They are related works, about the destruction that has been 

happening on the planet, the coronavirus pandemic and other diseases, the 

need for harmonious coexistence, the use of materials from nature, recycling, 

land-art, the use of recycled papers made by the artists, artists from or who 

speak of indigenous populations. In many ways art is related to ecology. 

In 2022, in order to deepen the reflection, Zagut holds a new exhibition at 

the same time as COP27, occupying an open space in downtown Rio de 

Janeiro, the Correios courtyard, a square visible to anyone passing through the 

cultural corridor and the Olympic Boulevard. The works leave the more 

restricted circuit of the arts to advance in the city, in order to attract eyes that 

are not frequenters of exhibitions, allowing contact with the general public. 

A first action will be a collective work bringing together works hanging on 

artworks in this patio, bringing together dozens of artists with works that will 

remain outdoors for more than 40 days. A second will be the construction of 

another collective work with bricks as a support for the artists' works. And the 

third, at the end of the exhibition, the realization of collective and individual 

performances in the same courtyard. Once again, interdisciplinarity is present, 

in the works and in the conversations and texts that bring together people from 

different areas to focus on the essential theme for our time. 

The concept of ecological ethics coined by Albeda assumes that 

empathy is a primordial tool to feel the cycle we are in and propose its change. 

Art is an important element to activate empathy, we consider it extremely 

important to return to the subject many times, until the risk we run is minimized. 



Alex Araripe 
 

 

Sem título; instalação com folhas e madeiras coletadas e armário de vidro e 
ferro; 150 x 45 x 30 x cm; 2022 



Ana Angelim 

 

Folhas de Boldo; fotografia de original - colagem e giz pastel oleoso, impressão 

s/ lona; tiragem única; 40 x 60 cm; 2021  



Ana Cristina Teixeira 

 

Beija-Flores; acrílica s/ plástico; 100 x 80 cm; 2022 

  



Ana Luiza Mello 

 

Pranto da Terra; fotografia, impressão s/ lona; 60 x 40 cm; 2022 

  



Ana Pose 

 

 
 
Floresta Intocada; fotografia, impressão s/ lona; 40 x 60 cm; tiragem única; 
2022 



Angela Moraes 

 

Floresta ardente; arte digital, impressão s/ lona; tiragem única; 84 x 56 cm; 2022  



Augusto Herkenhoff 

 

Satisfação; fotografia de original acrílica s/ tela, impressão s/ lona; tiragem 

única; 80 x 60 cm; 2022 



Bahie Banchik 

 

Esperança; colagem e aqualine s/ torso feminino de PVC (policloreto de vinila); 
63 x 37 cm; 2022 
  



Belladonna 

 

Coração, palavra e mente contigo; fotografia de múltiplo composto por cabeça 
de cera suturada com cobre, textos em caneta permanente, ramo artificial de 
hera e madeira de restos de obra pintada, impressão s/ lona; tiragem única; 70 
x 60 cm; 2022 
  



Bia Serranoni 

 

Delicadeza sobre cimento; fotografia digital, impressão em voal; 100 x 56,25 
cm; tiragem única; 2018 



Carla Crocchi 

 

Explosão verde; arte digital, impressão s/ lona; tiragem única; 40 x 70 cm; 2022  



Carmen Givoni 
 

 

Propriedade privada; monotipia com intervenção digital; 42 x 30 cm; 2022 

  



Celina Nolli 
 

 
 
Miragem; fotografia impressão s/ lona; tiragem única; 60 x 40 cm; 2022 
  



Cissa Jorge 
 

  

Fonte de vida Uno; técnica mista, acrílica s/ tela e colagem; 50 x 50 cm; 2022  



Claudia Castro Barbosa 
 

 

Chuva Verde; técnica mista, acrílica s/ tela, impressa em PVC com intervenção 
digital; 44 x 60 cm; 2022 
  



Coletivo Marcas D'água  
 

 
 
Clepsidra; fotografia, impressão s/ lona; tiragem única; 40 x 60 cm; 2020 
  



Conceição Durães 
 

 
 
Portal verde; fotografia, impressão s/ lona; tiragem única; 100 x 70 cm; 2022 



Cota Azevedo 
 

 
 
Palavra-corpo; fios náuticos trançados com arames moldados e círculos de 
madeira de reflorestamento; 105 x 50 cm; 2022 
 



Cunca Bocayuva 
 

 
 
Quem defende a floresta?; desenho digital s/ PVC; 80 x 50 cm; 2022  
  



Daniela Santa Cruz 

 

O sertão vai virar mar; técnica mista s/ tecido; 100 x 80 cm; 2022  



Daniele Bloris 

 

Tudo se transforma; nanquim e aquarela, impressão fine art; 77,7 x 60 cm; 
2022 
  



Débora Carneiro da Cunha 

 

Sem título; técnica mista; 113 x 90 cm; 2022  



Deneir 

 

Balão Trançado; fotografia, impressão s/ tecido; tiragem única; 28 x 47 cm; 
2016 



Dora Portugal 
 

 
 
Sem título; impressão em xilogravura e marcador sobre brim; 129 x 25 cm; 
2019  
 
 



Dulce Lysyj 

     

Estados de Fluidez e Metamorfose II; fotografia, impressão s/ lona; 106 x 65 

cm; tiragem única; 2010 



Eduarda Serra Barreto 
 

 
 
Raízes; fotografia digital de objeto orgânico reciclado, impressão s/ lona; 
tiragem única; 60 x 40 cm; 2022  
  



Eduardo Mariz 
 

 
 
O que o mar traz; fotografia construída impressão s/ lona; 60 x 28 cm; tiragem 
única; 2022 
  



Eliane Carrapateira 
 

 

O "X " da questão; técnica mista com recorte e colagem de materiais diversos, 
sobre suporte cinza chumbo à semelhança das queimadas (conjunto de 
elementos concebido para remeter às questões vitais ambientais); 100 x 140 
cm (dobrado duas faces de 100 x 70 cm); 2022 
 
A ARTE toma para si estandartes de preservação e respeito à vida e ao meio 
ambiente, abrindo caminho no cotidiano comum, para trazer visibilidade a 
essas questões que têm se acumulado ao longo do tempo, e que se agravaram 
na nossa atualidade, clamando urgência de ações e mudanças estruturais 
necessárias. Buscando gerar no PRESENTE a possibilidade de um FUTURO 
possível de respeito e preservação. Com " O X DA QUESTÃO " procuro 
evidenciar esse grito de alerta que a realidade expõe: A gravidade da situação 
atual x interesses especulativos.



Fabi Cunha 
 

 
 
Coração de banana; fibra de bananeira, acrílica e couro; 80 x 30 cm; 2022 



Gilda Goulart 

 

Jardim encantado; colagem s/ plástico; 100 x 80 cm; 2022 

  



Giselle Vieira 

 

Natureza; fotografia manipulada, impressão em lona; tiragem única; 40 x 60 
cm; 2022 
  



Gloria Conforto 

 

Sem título; fotografia de original óleo s/ Eucatex, impressão s/ lona; tiragem 
única; 40 x 53 cm; 2022 
  



Gringo Carioca 

 

Mantra do bem; arte digital, impressão s/ lona; tiragem única; 40 x 40 cm; 2018 

 

  



Guilherme Baptista 

  

Vamos banir o plástico de nossas vidas; isopor, gesso, linha de nylon, 

máscaras de papel machê e acrílica; 74 x 33 cm; 2022  



Guta Moraes 

 

Sem título; fotografia, impressão s/ lona; 40 x 60; tiragem única; 2022 

  



Heloisa Alvim 

 

Poema 2000; fotografia de escultura em cerâmica, impressão s/ lona; 39 x 20 x 

15 cm; 2018 



Ilda Fuchshuber Falacio   

 

Êxodo, a natureza em fuga; acrílica s/ tela; 50 x 60 cm; 2022 
  



Iraceia de Oliveira 

 

Destruição; fotografia de original técnica mista, colagem e tinta Suvinil, acrílica 

s/ tela, impressão em lona; tiragem única; 130 x 20 cm; 2004 



Isabela Bentes 

 

Segurando o tempo; fotografia impressão em tecido; 56 x 56 cm; tiragem única; 

2022 

  



Isabella Marinho 

 

Curador; instalação de sacos de linha presos por cabo de vassoura e um pau 

de aroeira, sacos com enchimento médio de folhas de aroeira (consiste em 

possível doação de folhas de aroeira para chás e banhos curativos); 129 x 139 

x 52 cm; 2022 

  



Isis Braga 

 

Amazônia. Arco Íris sobre o Rio Negro; fotografia, impressão s/ lona; tiragem 
única; 36 x 80 cm; 2022 
 
  



Istefania Rubino 

  

Malala e a caverna; técnica mista; 57 x 40 cm; 2018  



Jarbas Paullous 

 

Sem título; fotografia, impressão s/ tecido; tiragem única; 60 x 40 cm; 

2019                                                                 



Jeferson Lopes 

 

Tribal Recicle; acrílica s/ lona; 100 x 70 cm; 2022 

  



Joel Gama 

 

Trevas; técnica mista, refugo de embalagens de leite tetra pak; 69 x 107 cm; 

2022 

  



José Rocha 

 

Caminhos inesperados; monotipia com tinta de gravura s/ papel arroz; 20 x 30 
cm; 2022 
  



Karin Cagy 

 

Raízes; óleo s/ tela; 40 x 47 cm; 2020   



Katia Politzer 

 

Serviçal; tecido (flanela e pano de chão), cola PVA, acrílica; 90 x 50 x 6 cm; 
2021 



Laudy Mendes 
 

 
 
Natureza - Arte Efêmera; acrílica s/ tela; 50 x 80 cm; 2015 
 

  



Lenn Cavalcanti 
 

 

Ecologia o início; obra efêmera em lona; 60 x 40 cm; 2022  



Leticia Potengy 
 

 
 
O sol, as águas, as matas, as flores, a poluição, o ser humano; fotografia do 
original, impressão s/ lona; 30 x 42 cm; 2022 
  



Ligia Calheiros  
 

 
 
Série Lugar Fortificado; fotografia, impressão s/ lona; tiragem única; 40 x 60 
cm; 2019 
  



Luah Jassi 

 

Caos urbano; acrílica e carvão; 60 x 40 cm; 2021 

  



Lucia Lyra 

 

Crisálida; barbante e tecido 100% algodão, arame e garrafa pet; 100 x 40 x 40 
cm; 2022 



Marcelo Veiga 

  

 

Atitudes têm consequências e Preserve o meio ambiente (díptico); técnica 

mista e arte digital; impressão s/ lona; tiragem única; 42 x 60 (ambas); 2022  



Marcia Cavalcanti 

 

 

Nascimento do mundo; fotografia de original óleo s/ tela, impressão s/ lona; 

tiragem única; 33 x 46 cm; 2022 

 



Márcio Kozlowski  

 

Verdade; estampa digital em nylon; 70 x 100 cm; 2022 
  



Maria Beatriz Trevisan 

 

Nossa Terra; plástico, blackout e tintas esmalte; 97 x 80 cm; 2022 
  



Maria Cecília Leão 

 

Floresta em perigo; tinta para tecido s/ algodão; 75 x 67 cm; 2022  



Maria Perdigão 

 

#saveindigenouspeople, #amazoniaemfoco; fotografia de original em aquarela, 
impressão s/ lona; tiragem única; 50 x 80 cm; 2022 
  



Mariana Nobre 

 

Mandala floral; fotografia de original em aquarela, impressão s/ lona; tiragem 
única; 35 x 25 cm; 2021 
  



Marisa Vescovini  

 

A menina do jardim; fotografia, impressão s/ tecido; tiragem única; 80 x 80 cm  

  



Marli Paes Leme 

 

Paisagem; técnica mista s/ lona; 70 x 80 cm; 2019 
  



Marta Bonimond 

 

Não vai rolar carona pra outro planeta; tinta esmaltada, gouache, papel, cola, s/ 

lona de black out; 70 x 100 cm; 2022  

  



Mauricio Theo 

 

Secreto Encanto, séries Reino Vegetal 1; fotografia, impressão s/ lona; tiragem 

única; 90 x 60 cm; 2017/18 

  



Miro PS 

 

Adaptação; fotografia aplicada s/ PVC; tiragem única; 42 x 30 cm; 2016 
  



Moema Branquinho 

 

Restinga; pintura de terra s/ algodão cru; 54 x 51 cm; 2022 

  



Nadia Aguilera 

 

Sem título; fotografia a partir de original colagem sobre fotografia, impressão s/ 

lona; tiragem única; 60 x 90 cm; 2020 

  



Nanda Godoy 

 

Projeto Mensagens para o Fim do Mundo, ação #3; técnica mista, garrafas pet 
e caneta permanente; dimensões variáveis; 2022 
  



Nilton Pinho 

   

Sem título; acrílica s/ lona (frente e verso); 150 x 70 cm; 2022  

  



Noemi Ribeiro 

 

Fome; banner com acrílica, esmalte e prato de plástico; 66 x 45 cm; 2022 

  



Pat Freire 
 

 

Sem título; fotografia de original a óleo, impressão s/ lona; tiragem única; 60 x 
90 cm; 2008 
  



Regina Helene 

 

Mãe Natureza; tecido, pintura, barbante, arame, enchimento; 23 x 42 cm x 18 
cm; 2022 
Livrai-nos do Mal/ Daqueles que não se sabem também Natureza  



Regina Moura 
 

 
Jardim en-cantado II; fotografia de original pastel seco s/ papel Canson, 
impressão s/ lona; tiragem única; 80 x 57 cm; 2022 
somos um fio da teia da vida que conecta o todo, seres, natureza, o planeta 
terra, galáxias...o universo 



Rita Fernanda Claro 

 

Planeta azul; fotografia de original acrílica e colagem, impressão s/ lona; 

tiragem única; 50 x 50 cm; 2022  



Roberta Salgado 

  

Verdes correntes – poema; impressão s/ lona; 35 x 130 cm; 2022 

  



Ronald Duarte 

 

Balaio de gatos; técnica mista, pet tramado; dimensões variadas, 1999 

  



Rose Aguiar  

 

Water Graffite; fotografia, impressão em lona; tiragem única; 50 x 50 cm; 2020 

 

 

  



Rose Nobre 

 

Mal-estar; assemblage; 30 x 40 x 30 cm; 2022 
  



Salazar Figueiredo 

 

Planeta em crise; camisa em tecido de algodão e esmalte sintético; 72 x 60 cm; 

2022  



Sandra Schechtman 

 

Sem título; fotografia, impressão s/ saco de algodão reciclado; tiragem única; 90 

x 50 cm; 2022 



Silvana Godoi Camara 

 

Degelo, técnica mista s/ lona acetinada, 80 x 100 cm, 2022  

  



Silvio Moreia 

 

Tempos Sodtrevini; fotografia, impressão s/ lona; 90 x 35 cm; tiragem única; 2021 

  



Sonia Camacho 
 

 
Leopoldina Imperatriz das Artes; colagem e acrílica, técnica mista; 80 x 60 cm; 

2022   



Sônia Taunay  
 

 
 
Terras brasileiras, um brado de amor; fotografia de técnica mista com 
pigmentos de terras, acrílica dourada, impressão s/ lona; 80 x 80 cm; tiragem 
única; 2022 
  



Sonia Xavier 

 

Amazonas infinita ll, fotografia de original, impressão s/ tecido; 80 x 40 cm; 2022  



Tania Lima 

  

Terra / Água / Fogo; instalação, madeira pintada com pigmentos naturais, terra/ 
algas/ penas/ madeira queimada/ sementes/ acetato/ objetos acrílicos; 10 x 30 
x 30 cm; 2022 
  



Tatiana Dauster 

 

Cascuda; cascas, sementes e arame; 64 x 64 cm; 2022 
 



Teresa Asmar 

 

Ventania; fotografia de original acrílica, impressão s/ lona; tiragem única; 60 x 

60 cm; 2015  



Teresinha Mazzei 

 

Nascendo Verde; fotografia, impressão s/ lona; tiragem única; 75 x 100 cm; 2012 

  



Tessara 

 

Sem título; técnica mista; 59,5 x 80 cm; 2022 
  



Thairna Patricia Lee 

 

Essential Tree; óleo s/ tela; 120 x 70 cm; 2020 

 

  



Vanize Claussen 

 

Árvore; técnica mista s/ tecido brim; 93 x 50 cm; 2022  



Vilma Lima 

 

Natureza em simbiose; folha do caule da palmeira, acrílica, shampoo e 
máscara capilar; 18 x 97 cm; 2022 
A ação do tempo, vento, sol, chuva sobre material orgânico com 
interferência, desvinculado do seu corpo (planta) e substrato (terra). A 
interferência recebeu substância corante tradicional e da cosmetologia. 
  



Vitória Marini 
 

 
 
Eu gostaria de te explicar, fotografia de original desenho, impressão s/ lona; 
tiragem única; 35 x 42 cm; 2021 
 
 
  



Vitoria Sztejnman 

 

Olho no olho; fotografia de escultura cerâmica, impressão s/ tecido; tiragem 10; 

80 x 100 cm; 2022 

 

 


