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Com imagens signos, pertencentes à Avó/Mãe/Filha, construir com técnicas mistas 

(colagem, carimbos, acrílicas) cartões (postais) que também serão matrizes de digigravuras. 

O fragmento da página 14 do livro “Vá aonde seu coração mandar”, de Suzanna Tamaro, 

foi o pretexto encontrado para recuperar o “momento de fala” que não aconteceu - 

“o que não foi dito, Henriqueta, Eugenia, Marta”. 

Con imágenes signos, pertenecientes a la Abuela / Madre / 

Hija, construir con técnicas mixtas (collage, sellos, acrílicos) 

tarjetas (postales) que también serán matrices de digigrafías. 

El fragmento de la página 14 del libro “Ve a donde te diga tu 

corazón”, de Suzanna Tamaro, fue el pretexto que se encontró 

para recuperar el “momento de hablar” que no sucedió -  “lo 

que no se ha dicho, Henriqueta, Eugenia, Marta”.

With images signs, belonging to the grandmother/mother 

/ daughter, build with mixed techniques (collage, stamps, 

acrylics) cards (postcards) that will also be matrices of 

digigraphs. The fragment of page 14 of the book “Go where 

your heart tells you”, by Suzanna Tamaro, was the pretext found 

to recover the “speaking moment” that did not happen - “what 

was not said, Henriqueta, Eugenia, Marta”.

postal para Marta
20 x 15cm



Susanna Tamaro, Vá aonde seu coração mandar.  Editora Rocco, pg 14. 

“Por haber visto mucho y dejado atrás a 

tanta gente, ya sé que los muertos no pesan 

tanto por la ausencia como por lo que, entre 

ellos y nosotros, no se dijo”

“For having seen a lot and left behind me so 

many people, I already know that the dead 

do not weigh so much by absence as by what, 

between them and US, has not been said”

“Por ter vidido muito e deixado atrás de mim tantas pessoas, 

já sei que os mortos não pesam tanto pela ausência quanto por aquilo que, 

entre elese nós, não foi dito” 

“Faltam palavras para dizer ou por medo ou vergonha e o 
acontecimento é sepultado num silêncio 
(ou num dito ou num segredo).”
(pg 9.)

“O fantasta é sempre o contra-golpe de um acontecimento 
traumático familiar que implica sexo ou morte de forma 
traumática, uma violação, um incesto, uma prisão, um crime.
São sempre os segredos familiares que engendram o fantasma.”
(pg 55)

“São quase sempre o resultado de lutos não observados ou de 
traumatismos não falados e não digeridos.”
(pg 6)

“O fantasma não seria portanto um simples não dito?”
(pg 52/53)

“Já faz dois meses que você partiu exceto por um  cartão em que 
me dizia ainda estar viva (não tenho notícias suas. Esta manhã, 
no jardim, fiquei um bom tempo diantes da sua rosa... com a sua 

cor púrpura, altiva e solitária
(pg.9)

“ O que gostaríamos de dizer ao ente querido fica para sempre 
encerrado dentro de nós; o outro está lá debaixo de alguns palmos 

de terra, e você já não pode fita-lo nos olhos, abraça-lo, dizer-lhe 
aquilo que ainda não lhe disse.”

(pg. 14)

“Quando penso na vida da minha mãe, na da minha avó, quando 
penso na vida de uma porção de gente que conheço, volta à 

minha memória justamente esta imagem - fogos que implodem 
sem chegar lá em cima.”

(pg. 34/35)

Susanna Tamaro - “Vá onde seu coração mandar”, Transposto 2º Edição Rocco, 1996.

Nascida em Trieste, Itália, em 1957 publicou seu 1º livro “La testa de fra nuvole”, 
que encantou o mundo literário. Vive em Roma e se transformou em uma escritora 

internacionalmente conhecida.

Nacida en Trieste, Italia, en 1957 publicó su primer libro “La testa de fra nuvole”, 
que encantó al mundo literario. Vive en Roma y se ha convertido en una escritora de 

renombre internacional.

Born in Trieste, Italy, in 1957 she published her 1st book “La testa de fra nuvole”, 
which charmed the literary world. She lives in Rome and has become an 

internationally known writer.

Nina Canaut - Comment paye-t-on les fautes de ses ancêtres, Ed. Obelisco - Descleé, de Brouner.

É jornalista científica e filósofa. Publicou numerosos artigos, dando a conhecer ao grande público os trabalhos de pesquisa de todas as 
disciplinas e a incidência que ela tem sobre o pensamento contemporâneo. Ela é também autora de “Infinitamente pequeno”, prêmio 
Totem do livro da Juventude 1992.

Es periodista científica y filósofa. Ha publicado numerosos artículos, dando a conocer al público en general los trabajos de investigación 
de todas las disciplinas y el impacto que tiene en el pensamiento contemporáneo. También es autora de “infinitamente pequeño”, premio 
Totem del libro de la Juventud 1992.

She is a scientific journalist and philosopher. She has published numerous articles, making known to the general public the research works 
of all disciplines and the impact it has on contemporary thought. She is also the author of “Infinitely small”, Totem prize of the book of 
Youth 1992.



Arte Postal - Construção de Matrizes
“O que não foi dito” 

Na atividade “O que não foi dito”, estarão disponíveis: postais em branco, jornais e revistas para recortes, 

livros para consulta e recolhimento de textos. Buscar o não dito nas relações e sentimentos, entregando o 

que gostaria de dizer.

Cartões (postais) matrizes de digigravuras construídos em técnicas mistas como; colagens, carimbagens, 

pinturas, desenhos...

“Vá onde seu coração mandar” de Suzanna Tamaro e “Como pagamos pelas falhas de nossos ancestrais” de 

Nina Canault - livros de referência.

Desenvolvimento

3 dias alternados com atividades das 9 as 12hrs e das 14 as 17hrs

1º dia: apresentação da proposta desenvolvida pela artista.

2º dia: escolha, organização e montagem das imagens e textos para a construção das matrizes.

3º dia: finalização de montagem, definição e envio aos destinatários

Arte Postal - Construcción de Matrices
“Lo que no se dijo”

En la actividad “lo que no se dijo” estará 
disponible: postales en blanco, periódicos y 
revistas para recortes, libros para consulta y 
colección de textos. Busca lo no dicho en las 
relaciones y sentimientos, entregando lo que me 
gustaría decir.

Tarjetas (postales) matrices de digigrafías 
construidas en técnicas mixtas tales como; 
collages, sellos, pinturas, dibujos...

“Ve a donde te diga tu corazón” de Suzanna 
Tamaro y “Cómo pagamos por las faltas de 
nuestros antepasados” de Nina Canault - libros de 
referencia.

Desarrollo

3 días alternos con actividades de 9h a 12h y de 
14h a 17h

Día 1: presentación de la propuesta desarrollada 
por el artista.
Día 2: elección, organización y montaje de 
imágenes y textos para la construcción de matrices.
Día 3: finalización del Montaje, definición y envío a 
destinatarios

Postcards Art - Construction of Matrices
“What was not said” 

In the activity “what was not said” will be available: 
blank postcards, newspapers and magazines for 
clippings, books for consultation and collection 
of texts. Seek the unspoken in relationships and 
feelings, delivering what I would like to say.

Cards (postcards) matrices of digigraphs built 
in mixed techniques such as; collages, stamps, 
paintings, drawings...

”Go where your heart tells you” by Suzanna Tamaro 
and ”How we pay for the failures of our ancestors” 
by Nina Canault - reference books.

Development

3 alternate days with activities from 9h to 12h and 
from 14h to 17h

Day 1: presentation of the proposal developed by the 
artist.
Day 2: Choose, organize and assemble the images 
and texts for the construction of the matrices.
Day 3: finalization of Assembly, definition and 
sending to recipients



ARTE POSTAL, ONTEM E HOJE.
por Izabel Liviski 04/05/2021

Segundo Enock Sacramento, a Arte Postal, tem as 
mesmas fontes do happening, da performance e da 
body art. Surgiu Nova York nos anos 1950, expandiu-
se pelo mundo como alternativa para exibir-se fora 
do circuito das galerias e museus. Consistia em uma 
troca de mensagens criativas, muitas vezes de cunho 
político e social, utilizando o sistema de correios. 
Como suporte usavam envelopes, cartões postais, 
imagens impressas ou carimbadas e mensagens 
diversas, muitas vezes requerendo respostas.
Suas principais funções: a informação, o protesto e a 
denúncia.
A Web Art e o Mail Art são formas de prolongamento 
do movimento inicial de arte postal, utilizando como 
meio a rede de computadores e um perfil adaptado 
à contemporaneidade, nesta nova modalidade, 
os arquivos podem chegar abertos ou fechados, 
possibilitando a intervenção dos internautas.

ARTE POSTAL, AYER Y HOY.
por Izabel Liviski 04/05/2021

Según Enock Sacramento, el arte postal 
tiene las mismas fuentes de acontecimiento, 
performance y arte corporal. Surgido en Nueva 
York en la década de 1950, expandiéndose 
alrededor del mundo como una alternativa 
para exhibir fuera del circuito de galerías 
y museos. Consistía en un intercambio de 
mensajes creativos, a menudo de carácter 
político y social, utilizando el sistema postal. 
Como soporte utilizaron sobres, postales, 
imágenes impresas o estampadas y varios 
mensajes, a menudo requiriendo respuestas.
Sus principales funciones: información, 
protesta y denuncia.Web Art y Mail Art son 
formas de extensión del movimiento inicial 
del arte postal, utilizando como medio la 
red informática y un perfil adaptado a la 
contemporaneidad, en esta nueva modalidad, 
los archivos pueden llegar abiertos o cerrados, 
permitiendo la intervención de los usuarios de 
internet.

POSTAL ART, YESTERDAY AND TODAY.
by Izabel Liviski 04/05/2021

According to Enock Sacramento, Postal Art has 
the same sources of happening, performance 
and body art. It emerged in New York in the 
1950s and expanded around the world as an 
alternative to exhibit outside the galleries and 
museums circuit. It consisted of an exchange 
of creative messages, often of a political and 
social nature, using the postal system. They 
used envelopes, postcards, printed or stamped 
images and various messages, often requiring 
replies.Its main functions: information, 
protest and denunciation.Web Art and Mail 
Art are forms of extension of the initial 
movement of postal art, using as a means 
the computer network and a profile adapted 
to contemporaneity, in this new modality, the 
archives can arrive open or closed, enabling 
the intervention of internet users.

HANNA HOCH E ARTE POSTAL

Hanna Hoch - Gota, Alemanha (1889-1978)
Artista alemã, dadaista pioneira da foto montagem, gênero muito 
utilizado na arte postal. 
A escolha p/foto montagem, a partir da reconstrução de imagens 
retiradas de revistas passou a ir de encontro às  questões relacionadas 
à  arte proposta pelo Dadaismo do qual Hanna fez parte de 1917 a 1922; 
ela fragmentou a sociedade européia  do século XX em suas colagens. 
Suas composições de corpo inteiro e os rostos foram as principais 
características do seu trabalho: alienígenas e seres fragmentados.

HANNA HOCH Y EL ARTE POSTAL
Hanna Hoch - Gota, Alemania (1889-1978)

Artista alemán, dadaísta pionero del fotomontaje, un género ampliamente 
utilizado en el arte postal. La elección del fotomontaje, a partir de la reconstrucción 
de imágenes tomadas de revistas, comenzó a ir en contra de las cuestiones 
relacionadas con el Arte propuesto por el dadaísmo del que Hanna formó parte 
desde 1917 hasta 1922; fragmentó la Sociedad Europea del siglo XX en sus collages. 
Sus composiciones de cuerpo completo y caras fueron las principales características 
de su trabajo: alienígenas y seres fragmentados.

HANNA HOCH AND POSTAL ART
Hanna Hoch - Gotha, Germany (1889-1978)

German artist, Dadaist pioneer of photo montage, a genre widely used in postal 
art. The choice for photo montage, from the reconstruction of images taken from 
magazines began to go against the issues related to The Art proposed by Dadaism 
of which Hanna was part from 1917 to 1922; she fragmented the European Society 
of the twentieth century in her collages. His full-body compositions and faces were 
the main features of his work: aliens and fragmented beings.

fonte: Vida e Obra de Hannah Hoch - Cultura Mix - https://cultura.culturamix.com 

Dadaísmo
Este é um movimento que engloba todos os 
gêneros artísticos e demonstra uma niilista proposta 
contrária a qualquer cultura que venha do Ocidente, 
principalmente contra o militarismo que havia se 
desencadeado através da I Grande Guerra.

Dadaísmo
Este es un movimiento que abarca todos los géneros artísticos y 
demuestra una propuesta nihilista contraria a cualquier cultura 
que venga de Occidente, especialmente contra el militarismo que 
se había desatado a través de la Primera Gran Guerra.

Dadaism
This is a movement that encompasses all artistic genres and 
demonstrates a nihilistic proposal contrary to any culture that 
comes from the West, especially against the militarism that 
had been unleashed through the First Great War.





  Sobre ditos e não Ditos
Quando 3 gerações se encontram , muitos “não  ditos”  são  ditos ... 
Chá  da tarde é uma boa hora p/ dizer Os não  ditos?...
Que os ditos sejam benditos!...
Os Não  ditos ficam fechados em gavetas esquecidas...
Que dito maldito! difícil  de digerir...
Os não ditos sangram as fronhas...
Já  os benditos, aquecem o coração...
Ditos curtos e descabidos, malditos!!...
Cartão postal é  um meio de enviar Os não  ditos pelo “correio”...
Nada dito antes, tudo questionada depois...
Almofadas de cetim recheadas com Não ditos, confortam?...
Como dizer Os não  ditos? Com palavras  ou ações?
Os indícios substituem Os não  ditos?...
Os não  ditos têm um peso, é  difícil guarda-los ...

Processo de Trabalho

Acerca de dichos y no dichos 
Cuando 3 generaciones se encuentran, se dicen muchos “no dichos”... 

¿El té de la tarde es un buen momento para decir los  no dichos?...

¡Benditos sean los dichos!...

Los  no dichos están encerrados en cajones olvidados...

¡Qué maldito dicho! difícil de digerir...

Los no dichos sangran las fundas de almohada...

Ya los benditos, calientan el corazón...

¡Malditos dichos cortos y equivocados!!...

Postal es un medio de enviar lo no dicho por “correo”...

Nada dicho antes, todo cuestionado después...

Cojines de satén rellenos con no dichos, comodidad?...

¿Cómo decir lo no dicho? Con palabras o acciones?

¿Las pistas reemplazan lo no dicho?…

Los no dichos tienen un peso, es difícil mantenerlos ...

About spoken and unspoken

When 3 generations meet , many “not said” are said ... 

Afternoon tea is a good time to say the unspoken?...

May the spoken be blessed!...

The unspoken ones are locked in forgotten drawers...

What a damned spoken! hard to digest...

The unspoken ones bleed the pillowcases...

Already the blessed ones, warm the heart...

Short and misguided spoken, damned!!...

Postcard is a means of sending the unspoken by “mail”...

Nothing said before, everything questioned afterwards...

Satin cushions stuffed with unspoken, comfort?...

How to say the unspoken? With words or actions?

Do the clues replace the unspoken?…

The unsaid have a weight, it is difficult to keep them...



postal para Eugênia

postal para Henriqueta
20 x 15cm

20 x 15cm
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 E n t r e  K a r m a / K a r m i n s
  O  q u e  n ã o  f o i  d i t o

 “Fios do destino” medidas: 20cmx1m

acrilica s/ canvas - 1.0 x 1.0m (cada)

Fios do Destino - detalhe - 0.20 x 1.0m



serie A cereja e a forquilha -  acrilica s/ canvas - 1.0 x 1.0m (cada)

As Trespassadas - 0.35 x 1.10m



Coleção | Um olhar fotografado - Cor Colhida
640 imagens (aprox.) 



Almoxarifado
“Universo Feminino

Coisas de mulher”



Gravura
Calcogravura ou gravura em metal
Pode ser feita em placas de cobre, zinco, latão, alumínio ou ferro e são 
gravadas com incisão direta: pontas seca ou pelo uso de ácidos: percloreto 
de ferro, ácido nítrico, que atacam as áreas não cobertas pelo verniz, 
produzindo gradações tonais do mais claro ao mais escuro. A gravura é 
um múltiplo, pode-se tirar várias cópias de um mesmo desenho, elas são 
assinadas, numeradas e datadas no rodapé da gravura, etc 4/10 (total de 
cópias), como ex abaixo.

Matriz: é o suporte no qual é feito um 

desdenho construído com técnicas apropriadas 
à cada tipo de suporte utilizando metal, 
madeira, pedra e processos digitais.

Outros tipos de Gravuras
Xilogravura
O artista retira de uma superfície plana de 
madeira (matriz) com o auxílio de ferramentas 
apropriadas (goivas) as partes que não serão 
coloridas: os brancos.

 

Litografia
As imagens são desenhadas com material gorduroso sobre pedra 
calcária e aplicação de ácido sobre ela (água e gordura se repelem) 
gravando assim as imagens desenhadas.
Precisa de uma prensa para transferi-las para o papel.

Serigrafia
Uma das técnicas mais utilizadas é a gravação por processo fotográfico 
numa tela de poliéster, utilizando um rodo com tinta e a imagem é 
transferida para o papel.

Gravura Digital ou Infogravura
Sua matriz é um arquivo digital.
O artista utiliza mesa digitalizadora, mouse e softwares de editoração. A 
impressão se dá por meio de ploters.
A gravura é considerada original quando assinada e numerada pelo 
artista. O computador, no caso, não é utilizado só como instrumento de 
reprodução, mas também de criação.

(http://loung.obviousmag.org/radar)

Grabado
Calcografía o grabado en metal
Se puede hacer sobre placas de cobre, zinc, latón, aluminio o hierro y se graban 
con incisión directa: puntas secas o mediante el uso de ácidos: percloruro de 
hierro, ácido nítrico, que atacan las áreas no cubiertas por el barniz, produciendo 
gradaciones tonales de las más claras a las más oscuras. El grabado es múltiple, 
se pueden tomar varias copias del mismo dibujo, están firmadas, numeradas 
y fechadas en el pie de página del grabado, etc 4/10 (copias totales), como 
ejemplo abajo.

Matriz: es el soporte en el que se hace un desdén construido con técnicas 
adecuadas a cada tipo de soporte utilizando procesos metálicos, de madera, 
de piedra y digitales.

Otros tipos de grabados
Xilografía
El artista retira de una superficie plana de madera (matriz) con la ayuda de 
herramientas apropiadas (gubias) las partes que no se colorearán: los blancos.

Litografía
Las imágenes se dibujan con material graso sobre piedra caliza y la aplicación 
de ácido sobre ella (agua y grasa se repelen entre sí) grabando así las imágenes 
dibujadas.
Necesitas una prensa para transferirlos al papel.

Serigrafia
Una de las técnicas más utilizadas es el proceso fotográfico grabado sobre un 
lienzo de poliéster, utilizando una escobilla de goma con tinta y la imagen se 
transfiere al papel.

Grabado digital o infografía
Su matriz es un archivo digital.
El artista utiliza una tableta digitalizadora, un mouse y un software de edición. 
La impresión es hecha por medio de plotters.
El grabado se considera original cuando está firmado y numerado por el 
artista. El ordenador, en este caso, no solo se utiliza como instrumento de 
reproducción, sino también de creación.

Engraving
Chalcography or metal engraving
It can be made on plates of copper, zinc, brass, aluminum or iron and are 
engraved with direct incision: dry tips or by the use of acids: iron perchloride, 
nitric acid, which attack the areas not covered by the varnish, producing tonal 
gradations from the lightest to the darkest. The engraving is a multiple, one can 
take several copies of the same drawing, they are signed, numbered and dated 
in the footer of the engraving, etc 4/10 (total copies), as ex below.

Matrix: it is the support in which a disdain is made built with techniques 
appropriate to each type of support using metal, wood, stone and digital 
processes.

Other types of engravings
Woodcut
The artist removes from a flat wooden surface (matrix) with the help of 
appropriate tools (gouges) the parts that will not be colored: the white ones.

Iconicidade decrescente, 1985
Gravura em Metal - 0.75 x 1.05 m

Museu de Arte Contemporânea de Campinas

O ato de gravar sempre fez parte do Itinerário de Lucy Salles.
El acto de grabar siempre ha sido parte del itinerario de Lucy Salles. 
The act of engraving has always been part of Lucy Salles’ Itinerary.

Lithography
The images are drawn with greasy material on limestone and application of acid on it (water 
and fat repel each other) thus engraving the drawn images.You need a press to transfer them 
to paper.

Serigraphy
One of the most used techniques is the photographic process engraving on a polyester 
canvas, using a squeegee with ink and the image is transferred to the paper.

Digital engraving or infographic
Its matrix is a digital file.The artist uses a digitizing table, mouse and editing software. The 
impression is made by means of plotters.The engraving is considered original when signed 
and numbered by the artist. The computer, in this case, is not only used as an instrument of 
reproduction, but also of creation.

série “Ali Estão” - 0.22 x 0.54m

(http://loung.obviousmag.org/radar)



1987  - MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE CAMPINAS - MACC  - I BIENAL INTERNACIONAL DE GRAVURA
série Pulsantes - Prêmio Aquisição - 0.80 x 0.60m

A derrubada e seus instrumentos - desenhos - 0.29 x 0.42m

Cidades imaginadas - gravuras em metal - 0.70 x 0.50

Cidades imaginadas - gravuras em metal - 0.80 x 0.60m 

1985 - MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DO PARANÁ

1981 - GALERIA ITAU - SP - Individual 1985 - ESPAÇO FRANCIS BACON

O que os livros me contaram - Gravura em metal - 0.60 x 0.80m

1995 - GALERIA ITAU - SP - Individual

Diálogos visuais - gravura em metal - medidas várias

2005 - 4TH BIENNIAL NOVOSSIBIRSK GRAPHIC ART - RUSSIA

1985 - GALERIA ITAU - SP - Individual

1986 - PRÊMIO AQUISIÇÃO NA 1ª BIENAL DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP

1985 - MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE CAMPINAS

O cravo bem amarelado - gravura em metal - medidas variadas

Iconicidade decrescente - gravura em metal - 0.85 x 0.29m

Emaranhados - gravura digital - 1.20 x 0.30 | 1.20 x 0.40m

1997 - PRÊMIO NA FOURTH BHAVAN INTERNATIONAL BIENNIAL OF PRINTS - ÍNDIA

gravuras Lucy Salles

Pedra sobre pedra - Litografia - 1.10 x 0.45m

Diluição da Imagem - 0.75 x 1.05m



LUCY SALLES

Artista plástica, percorre o vasto território da memória, 
resgatando histórias
de avós, mães e filhas e de suas relações afetivas. 

No encontro da artista com uma foto em preto e branco de 1921: 
três gerações de mulheres, três relatos de vida. 
A foto virou instalação: “A sala do chá”, cerimônia que 
condensa tempos e estórias. 

Hoje esse hábito faz parte do seu dia a dia. 
Entre as árvores frutíferas do seu atelier, uma se destaca: velha 
cerejeira que todo outubro oferece sedutores e saborosos frutos 
vermelhos, prová-los não lhe bastou, fotografou, espremeu, 
esmagou, extraindo um sumo/tinta, cor/paixão, manchando 
rendas, lençóise papéis em instalações, performances e telas. 

Outra referência do passado são as luzes vermelhas, lembrança 
de um reumatismo agudo nas pernas, que a levou a morar com 
a avó na praia de São Vicente, na esperança de cura pelo sol, 
mar e aplicações do então chamado ”banho de luz vermelha” 
- vivificado em 1999 na instalação “O cheiro do Pêndulo”, 
“Frestas/cereja“, em 2003, e “Avermelhando sombras”, em 
2005. Lembranças de solidão e da luz vermelha, inalterável, 
proibitiva.

Artista, recorre a través del vasto territorio de la memoria, recuperando 
las historias de las abuelas, madres e hijas de sus relaciones afectivas. 
En la reunión de la artista con una foto en blanco y negro de 1921: tres 
generaciones de mujeres, tres historias de la vida. La foto se convirtió en 
una instalación: “Salón de té”, una ceremonia que se condensa el tiempo 
y las historias. Hoy en día esta práctica es parte de su día a día. Entre 
los árboles frutales de su estudio, una se destaca: viejo árbol de cerezo 
que en todo octubre ofrece fruta roja seductoras y sabrosas, probarlas 
no es suficiente, las fotografó, exprimió, aplastó, extrayendo un jugo 
/ tinta, color / pasión, manchando hojas y papeles en instalaciones, 
performances y pinturas. Otra referencia del pasado son las luces rojas, 
un recordatorio de reumatismo agudo en las piernas, que la llevó a vivir 
con su abuela en la playa de San Vicente, con la esperanza de la curación 
por el sol, el mar y las aplicaciones de los llamados “baños de luz roja” - 
vivo en 1999 en la instalación “el Olor del Péndulo”, “Frestas / cereja” en 
2003, y “sombra roja” en 2005. Los recuerdos de la soledad y la luz roja
 inalterable prohibitivo.

Plastics artist, covers a vast territory of memory, salvaging history 
from grandparents, mothers and daughters and from her affective 
relations. On the artist’s encounter with a black and white photo from 
1921: three female generations, three accounts of life, the photo became 
the installation: “The tea room “, a ceremony that condenses time and 
stories. Today this habit is part of her day-to-day. Out of the fruit trees 
of her atelier, one stands out: an old cheery tree that offers delicious, 
seductive red fruit every October, tasting them was not enough for her, 
she has photographed, pressed and squeezed them, extracting the juice/
dye, color/passion, staining lace, bed linins and paper in installations, 
performances and canvases. Another reference from the past are the red 
lights, a recollection of the acute rheumatism in her legs, which led her to 
live with her grandmother at the beach in São Vicente, in hope of a cure 
from the sun, ocean and applications of the so-called, “red light therapy” 
– revived in the 1999 installation “The scent of the Pendulum”, “Crevices/
cherry“, in 2003, and “Reddening shadows”, in 2005. Recollections 
of loneliness and the inalterable, prohibitive red light.

Espaço - Atelier Lucy Salles



Memória  / Desmemória   Filha - Avó - Mãe
Oficina Expositiva - Lucy Salles

Memória  / Desmemória   Filha - Avó - Mãe
Taller Expositivo - Lucy Salles

Memória  / Desmemória   Filha - Avó - Mãe
Expository Workshop - Lucy Salles

Ativitidade em escolas
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‘O QUE NÃO FOI DITO”

concepção e conceituação: NasQuartas (L.Py - C.Oliveira - H.Silva - L.Mendonça) - consultoria curatorial: Olívio Guedes  
coordenação geral: Lucia Py • coordenação geral de projetos: L. Mendonça, C. Ohassi

projeto gráfico COhassi Escritório de Arte - fotos: Luciana Mendonça
inglês e espanhol: Action Traduções - Gabriela Nixon

visitadas agendadas pelo email do artista: lucysalles7@gmail.com
Rua Sampaio Vidal, 794 - Jardim Paulistano - 01443-001 - São Paulo - SP

http://procoaoutubroaberto.blogspot.com/


