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Terramarear, neologismo resultante da justaposição 
de palavras, remete não apenas ao universo de muitos 
dos trabalhos aqui apresentados, como também aos 
seus processos construtivos, uma vez que diversas 
obras decorrem da associação de diferentes recursos 
técnicos e modos de impressão; evoca também a ideia 
de deslocamento e - por que não? - de um “lançar- 
se” ao inexplorado, ao misterioso. Sugerido por Paula 
Ramos, o termo já intitulou uma coleção literária dos 
anos 1930, com foco no público infantojuvenil e, mais 
recentemente, também um livro de histórias sobre 
viagens. Aqui, Terramarear franqueia a exposição que 
pinça extratos de minha produção poética desde o início 
dos anos 1980. Há, por assim dizer, um deslocamento em 
círculos, com cenas marinhas e composições urbanas 
nas quais a fragmentação, a repetição, a serialização e 
o desdobramento são uma constante.

Com inegável paixão pela gravura e pela fotografia, 
meus trabalhos partem e dialogam com essas duas 
linguagens, mesclando procedimentos tradicionais e 
tecnologias digitais; eles exibem, portanto, a matriz 
fotográfica, ao mesmo tempo em que revelam, em sua 
materialidade, os recursos da gravura e da monotipia 
em/sobre metal, bem como da manipulação digital. 
São impressões calcográficas e digitais nas quais, além 
de me apropriar de fotografias - ou aspectos destas 
-, trago a representação ou a alusão a lugares que me 
fascinam e cativam, seja devido a suas formas, seja 
pela carga de mçmória que evocam.

Minha gratidão a todos que embarcaram comigo 
neste projeto, tornando-o possível.

Maristela Salvatori
Porto Alegre, dezembro de 2017



abertura 19 de dezembro de 2017, às i9h

visitação 20 de dezembro de 2017 a 11 de março de 2018 
de terça a domingo, das loh às 19b
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