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Em As coisas suspensas, trabalho realizado ao longo do 
ano de 2019, a artista desenvolve sua pesquisa em 
pintura e em desenho passando a pensar mais 
conceitualmente o espaço expositivo como elemento 
conceitual no trabalho. A exposição Da Alma e as 
coisas suspensas, com curadoria de Bruna Fetter, que 
abriu em outubro daquele ano na Galeria Mamute em 
Porto Alegre foi onde as ideias do projeto se realizaram 
e se misturaram com o prédio e as luzes históricas na 
cidade de Porto Alegre.  

O prelúdio de todos os trabalhos que compõe essa 
pesquisa são estudos sobre o afresco de Rafael na Vila 
Farnesina em Roma, os quais ilustram o mito grego de 
Eros e Psiquê. As situações ambas da pintura - das 
escolhas cromáticas e estruturais - de Rafael e do mito 
foram objetos que habitaram o ateliê durante a prática 
destes trabalhos. São traduções ou interpretações de 
sensações e sentidos, jogos de cor e luz, escala e 
estrutura, linha e mancha.  

Estes trabalhos foram posteriormente expostos em São 
Paulo, Curitiba e novamente em Porto Alegre na 
exposição  coletiva A Razão dos Loucos, com curadoria 
de Henrique Menezes, nas galerias Lona, Soma e 
Mamute no ano de 2021. 
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Psiquê, 2019 
200x173 cm 

Óleo sobre linho



 

Vista da exposição  Da Alma e as coisas Suspensas na Galeria 
Mamute em Porto Alegre, Brasil





Vista de Ateliê



A ausência e as três desgraças, 2019 
165x173 cm 

Óleo sobre linho



Vista da exposição  Da Alma e as coisas Suspensas na Galeria 
Mamute em Porto Alegre, Brasil



 

Vista da exposição  Da Alma e as coisas Suspensas na Galeria 
Mamute em Porto Alegre, Brasil



Vista de Ateliê



Homenagem à Pawel Palikowsky, 2019 
165x173 cm 

Óleo sobre linho



Vista da exposição  Da Alma e as coisas Suspensas na Galeria 
Mamute em Porto Alegre, Brasil



 

As coisas materiais I, 2019 
64x90 cm 

Óleo sobre linho



Ambiguidades Constituintes, 2019 
180x173 cm 

Óleo sobre linho



 

Vista da exposição  Da Alma e as coisas Suspensas na Galeria 
Mamute em Porto Alegre, Brasil



Vista de Ateliê



Vista de Ateliê



Vista de Ateliê



Vista de Ateliê



Vista da exposição  Da Alma e as coisas Suspensas na Galeria 
Mamute em Porto Alegre, Brasil



Todos: The afternoon of extravagant delight, 2019 
90x70 cm 

Óleo sobre papel



Vista de Ateliê



 

Vista da exposição  Da Alma e as coisas Suspensas na Galeria 
Mamute em Porto Alegre, Brasil



Tua boca em Júpiter, 2019 
165x173 cm 

Óleo sobre linho


