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Retorno/Cruzeiro, 2011/2012 Retorno/Cruzeiro é uma instalação com um livro de um metro de comprimento que reproduz em 
todas as suas 13.500 páginas, a nota de um cruzeiro. Esse livro está em uma mesa no centro da 
sala. Cobrindo uma das paredes há uma foto do mar impressa em tecido, cenário no qual, pela 
sobreposição do objeto livro contra o fundo, esse cruzeiro (livro) navega. Na parede oposta es-
tão dispostos em duas prateleiras, os cadernos soltos, iguais aos que compõe o miolo do livro. 
Só que colocados de maneira que vemos a única lateral que não podiamos ver no livro, pois é 
aonde vai a costura. Ou seja, as costas dos cadernos, ou o casco do navio.

Cruzeiro: (Unidade monetária brasileira nos seguintes períodos: de 01/11/1942 até 12/02/1967, 
de 15/05/1970 até 27/02/1986 e de 16/03/1990 até 31/07/1993. Navio de passageiros.
Retorno: Ato ou efeito de retornar, de regressar. Oque volta

Centro Universitário da USP, Maria Antônia, São Paulo SP

Retorno/Cruzeiro 
134 x 14 x 14,5 cm (formato aberto)
100 x 14 x 14,5 cm (formato fechado)
Livro impresso em offset
02 exemplares
Foto impressa em tecido
3.78 m largura x 3.20 m altura
Ano: 2011





Cruzeiro, 2012

16 x 15 x 120 cm (formato aberto)
16 x 15 x 30 cm (formato fechado)
Livro impresso em offset
Tiragem: 5 + PA + CE
Ano: 2012
Variação do Retorno/Cruzeiro



Tronco, 2011

23 x 23 x 23,5 cm (fechado)
23 x 68 x 18 cm (aberto)
Impressão pb em off set
Costura manual
Capa dura
tiragem: 5 
Ano: 2011





Série Livros de Madeira, 2011/2012/2013

Vários formatos
Laminados de Madeira
Costura japonesa







Abismo, 2012

24 x 21.5 x 22 cm (fechado)
59 x 25 x 13 cm (aberto)
Livro impresso em offset
Tiragem: 5 exemplares + 2 PA + CE
Ano: 2012

A imagem impressa em todas as páginas é de um grupo de pessoas caminhando no alto de 
uma pedra. A lombada tem 18 cm. Depois de costurado foi serrado ao meio, na diagonal, com 
uma serra de fita.







Memória fotográfica, 2013

26 x 19 x 7.5 cm (fechado)
58 x 19 x 9 cm (aberto)
Impressão pb em off set
Costura manual
Capa dura com furo e lente/ vidro
Tiragem: 10 exemplares + PA + CE
Ano: 2013

O livro Memória Fotográfica, é uma câmera escura. Em uma das capas há um furo com uma 
lente, na outra uma janela com um vidro despolido. Atravessando todas as páginas há um re-
corte retangular, sempre no mesmo lugar, para que a luz passe formando uma imagem no vidro. 
Impressa nas páginas há uma outra imagem; de raios de sol projetados em uma parede ao 
passarem pela copa de uma arvore. Reproduzindo o fenômeno ótico que possibilita a fotografia. 
E reproduzindo o próprio livro a que pertence.

Ele foi apresentado em uma instalação na Galeria Marilia Razuk, onde as paredes foram forradas 
com a imagem que está impressa no livro, e de onde saiam prateleiras/tripés apoiando os livros. 
Cada um apontado em uma direção, gerando imagens constantemente em movimento e de 
ponta cabeça. Havia também em uma outra prateleira, o livro aberto.









Paisagem topográfica, 2013

Vol 01: 22 x 16,5 x 8 cm (fechado) / 22 x 40 cm (aberto)
Vol 02: 22 x 16,5 x 11 cm (fechado) / 22 x 42 cm (aberto)
Vol 03: 22 x 16,5 x 7 cm (fechado) / 22 x 38 cm (aberto)
Impressão digital colorida em uma página dupla de cada volume.
Cadernos de sulfite em branco 
Corte pintado de roxo
Capa dura forrada em tecido roxo
Tiragem: 1 exemplar + PA
Ano: 2013





Cine Koremas, 2013

med. aprox. 37,5 x 21,5 cm
Impressão pb digital em sulfite
Faca redonda
Costura japonesa manual
Caixa de acrílico
Tiragem:3 + PA



Conversa Fora, 2013

med. aprox. 31x 28 cm
Impressão pb digital em sulfite
Faca redonda
Costura japonesa manual
Caixa de acrílico
Tiragem:3 + PA
Ano: 2013



Sonhos, 2014

med. aprox. 36 x 26,5 cm
Impressão pb digital em sulfite
Faca quadrada
Costura japonesa manual
Caixa de acrílico
Tiragem:3 +PA
Ano: 2014

Sonhos 2, 2014

med. aprox. : 32,5 x 23,5 cm
Impressão pb digital em sulfite
Faca quadrada
Costura japonesa manual
Caixa de acrílico
Tiragem:3 + PA
Ano: 2014







Pista de Pouso, 2014

21 x 15 x 01 cm (fechado)
21 x 32 cm (aberto)
Impressão digital PB em sulfite branco e amarelo
Faca redonda
Costura manual
Capa dura forrada em color plus preto
Não tem edição ainda
Ano: 2014





Mestrado, 2014

8 volumes
Vol. 1/8: 29 x 23 x 1,8 cm (fechado)
Vol. 2/8: 29 x 21,5 x 1,8 cm (fechado)
Vol. 3/8: 29 x 19,5 x 1,8 cm (fechado)
Vol. 4/8: 29 x 17,5 x 1,8 cm (fechado)
Vol. 5/8: 29 x 15,5 x 1,8 cm (fechado)
Vol. 6/8: 29 x 13,5 x 1,8 cm (fechado)
Vol. 7/8: 29 x 11,5 x 1,8 cm (fechado)
Vol. 8/8: 29 x 9,5 x 1,8 cm (fechado)
impressão offset pb
capa dura /4 cores diferentes
Tiragem: 3 exemplares + PA + CE + USP
contêm um manual de uso
18 x 13 x 0,8 cm (fechado)
impressão digital colorida em couchê 150g fosco
capa dura e uma luva para guardar o trabalho
Ano: 2014

Cada exemplar do Mestrado é constituído por 8 volumes impressos em offset. Podem ser exibidos 
de várias maneiras, com um ou mais exemplares juntos. Empilhados, abertos, fechados, lado a 
lado, por exemplo. A fotografia impressa em todas as páginas é da turma de formatura da minha avó,  
Guita Mindlin, na Faculdade de Direito, no Largo São Francisco (SP), em 1940. Um dos exem-
plares foi dividido e distribuído entre os 8 membros da banca, suplentes e biblioteca, juntamente 
com um manual de uso, contendo fotografias de algumas de suas configurações.







Sorte, 2014

30 x 11 x 0,20 cm (fechado)
30 x 22 x 0,22 cm (aberto)
Impressão a laser
Costura manual
Capa de color plus várias cores
Orelha para marcar desejo
Edição ilimitada
Ano: 2014





Matriz, 2015

18 x 13 x 3 cm (fechado)
Impressão a laser
Costura manual / Capa dura
Tiragem: 12 exemplares + PA + CE
Ano: 2015 
Edições Tijuana

O livro é composto por essas duas imagens. Uma está sempre na página impar e a outra sempre 
na página par. No começo elas estão bem claras, quase invisíveis, e vão surgindo conforme o 
livro avança, até que se revelam completamente nas últimas páginas.





Devaneio, 2015

18 x 13 x 3 cm (fechado)
Impressão a laser
Costura manual / Capa dura
12 exemplares + PA + CE
Ano: 2015
Edições Tijuana





NOTEMPO, 2015

18 x 13 x 3 cm (fechado)
Impressão a laser
Costura manual / Capa dura
12 exemplares + PA + CE
Ano: 2015
Edições Tijuana

O livro é composto po 11 Cadernos de 16 páginas cada.
Em cada caderno apenas uma letra é repetida continuamente.
Formando a frase: V I R E A P Á G I N A





Ovo, 2015

Impressão pb digital em sulfite
Faca oval
Costura japonesa manual
Capa de papelão pintada a mão (Dulcinéia Catadora)
16 x 27 x 1,5 cm (fechado)
32 x 27 cm (aberto)
Tiragem: 100 exemplares
Ano: 2015
Editora: Dulcinéia Catadora





Swimming Times, 2015

16,5 x 24,5 x 4 cm
Impressão pb digital em sulfite
Color plus azul/ Costura japonesa manual
Caixa de acrílico
Ano: 2015

 


