
DEVIR



TEXTO



DEVIR

Imersão 

Desconstrução

Superação

Libertação

Deixo as regras e crenças e simplesmente me autorizo uma experiência no momento.                                             
O desconhecido me enriquece. Redescubro minha essência. A alma que me faz viver.                                            
Território da pureza.

Christiane Hoffrichter



FOTOGRAFIAS





PROCESSO CRIATIVO



O processo criativo se desenvolve na experimentação de papel fotográfico adesivado transparente, impresso 

com jato de tinta, submerso na piscina. Em contato com a água, as tintas frescas diluem, se misturam ou 

desaparecem com o tempo. O papel úmido permite a mistura das cores dentro e fora da água. A junção de 

alguns testes, criou uma pilha de papel molhado a ser descartada. Ao levantar estas folhas, a última aderiu ao 

piso e revelou uma imagem única de um ser...



PROCESSO DO LIVRO
Processo realizado na íntegra pela artista em seu atelier





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



• Tamanho 175 x 100mm

• Encadernação copta folha solta com cordão encerado de 1mm

• 17 imagens impressas com jato de tinta em filme adesivo transparente Off Paper 150g/m²

• 17 folhas duplas de filme poliéster cristal Mylar 100microns

• Tipologia Maiandra

• Impresso e encadernado pela artista em 2022, na cidade de Curitiba, PR, Brasil



LIVRO



VIDEO: https://youtu.be/4PhlnCDYPtw

https://youtu.be/4PhlnCDYPtw


Mini Bio
Christiane Hoffrichter
Curitiba PR Brasil



Fotógrafa e Artista Visual, a visão para mim, é o mais belo dos sentidos. Encontro minha verdadeira identidade, 

ao ter tempo, liberdade, espontaneidade. Em meus trabalhos busco o ato da contemplação, que me permite 

enxergar a beleza que só é visível quando há espaço no tempo para se desenvolver. Tenho comigo a frase do 

fotógrafo Ernst Haas, “Nós vemos o que conhecemos, até sabermos quem somos, então vemos o que 

sentimos”.

Formada pela FAAP em design gráfico e artes plásticas em São Paulo, retomei a fotografia intensamente desde 

2012 em Curitiba. Aprecio a fotografia como uma arte de expressão e como parte integrante de um processo 

artístico. Expus, por convite e por editais de convocatórias, alguns de meus trabalhos, de 2014 a 2022.

Site: https://christianehoffrichter.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/christiane.hoffrichter/

https://christianehoffrichter.com.br/
https://www.instagram.com/christiane.hoffrichter/
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