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A ORIGEM

Viagens sempre me encantaram. E com elas os mapas – promessas de descobertas,
aventuras, explorar novos mundos, conhecer diferentes formas de viver.

Viagens são uma forma de criar estranhamento. Ao anular temporariamente as
condições anestesiantes do cotidiano, permitem perceber melhor a si e seu entorno.
Através do contato com o diferente, nos vemos na nossa singularidade.

Mapas não nos dão respostas, eles nos abrem caminhos, perspectivas. Também são
uma forma de apreender o mundo, ajudar a compreendê-lo, proteger de perigos,
dominar o espaço a nosso redor e nos colocar em proporção em relação a este espaço
– “você está aqui”!



A PARTIDA

Repentinamente nos encontramos todos juntos numa mesma situação: aflitiva,
inesperada, desconhecida.

O território subitamente reduzido. Quatro paredes. Mais do que quatro paredes.
Várias delas invisíveis. Algumas janelas reais, outras virtuais. O espaço restringido e o
tempo que perde seus limites. Não mais se diferencia o hoje do amanhã, a semana, as
férias, o trabalho, o descanso... tudo se mistura. O tempo se alonga infinitamente, se
estira, se esgarça e se desgasta.

Mas a vida, mínima, se descortina a cada caminhada diária. Não mais do que cinco
quarteirões. Um mapa que desvenda um território íntimo de caminhos, sempre iguais
e ainda assim, sempre diferentes. Pouco visíveis quando a vida normal, urgente, nos
apura. A restrição nos faz olhar mais demoradamente. A luz e a sombra, os caminhos,
as memórias, as pequenas revelações. Me descubro, me multiplico, me desdobro.

Teço histórias e costuro um diário mapeando este caminho, pontuo os pequenos
alumbramentos, os espantos da vida que segue seu curso, mesmo quando tudo diz:
pare.



O MAPA

O livro foi pensado para se abrir como um mapa e revelar caminhos. Pode-se abri-lo
em pé ou deitado, em partes ou por completo e assim obter diferentes perspectivas.
Imagens capturadas em fotografias realizadas durantes estas caminhadas interagem
sempre com o mesmo mapa, alterado visualmente, mas contendo sempre as mesmas
ruas, dimensões e proporções – que então já não parecem as mesmas.

Quem manuseia o livro desvela um pedaço escolhido de território e tempo, com seu
conteúdo restrito de horas, luz do dia, estações do ano - sempre pelas mesmas ruas,
durante uma pandemia ainda em curso.

Um tempo que passa, mesmo em confinamento. Um sentido que se constrói.



O DESTINO
Livro mapa quadrado (10,5 cm x 10,5 cm) em formato de concertina, que quando 
aberto, ao ser deitado, se desdobra modularmente.
Material utilizado: 
Miolo – base em papelão preto Hörlle, fotos e mapas impressos em papel de arroz e 
dobradiças em Tyvek com impressão de fotos.
Capas – papelão cinza revestido em papel Madera.
Caixa – papelão cinza revestido em papel Madera e Saphir.
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A VIAJANTE

Economista, profissional no 
mercado financeiro, 
amadora nas artes da 
escrita, encadernação, 
fotografia, bordado e tango. 
Amante das viagens reais e 
imaginárias.



MEMÓRIAS DE VIAGEM

Março de 2020 a Junho de 2021

-23.55335745770396, -46.68855205830266



A JORNADA EXTERNA



A JORNADA INTERNA



CAMINHOS PERCORRIDOS


