
Horizonte 

Horizonte ou horizontes? 

Entrei no espaço que me pareceu vazio, busquei entradas ou saídas... O que olhar?  

Meu encontro foi com linhas verticais leves e sutis construídas por inúmeros pontinhos 

em sequencia que aguardavam qualquer sopro para se movimentar. Usei o corpo 

inteiro para atravessar o primeiro horizonte (limite, possibilidade, passagem, 

perspectiva), plano simbólico que me convidou para essa passagem. Tatiana Rosa 

indica um horizonte vertical que se comunica com o divino, vistas de longe, são linhas 

tecidas em uma manufatura do tempo, se chego perto, são contas, pedras e miudezas, 

unidas uma a uma, uma delicadeza para o detalhe, o feminino e a sutileza - o coletivo 

necessário. 

Caminhei em direção a novo plano, teia plástica colorida pulsando na parede, acúmulo 

de matéria, transformação ligada a continuidades e rupturas com secagem lenta, 

tempo que guarda o segredo da paciência, da espera e da saudade. Horizonte (área, 

capacidade, matéria, amplidão) que se sente com o tato.  A temperatura vem da pele 

sem contornos rígidos, uma textura instável e escorregadia. Thaís Apolinaro faz sua 

escolha, opta pelo processo, opta por um tempo que não se finda. 

Vitrine de mim mesma, amostras de iguais sendo tão diferentes, um horizonte (círculo, 

periferia, miragem, âmbito) do diverso e do absurdo, mapas geniais que recortam 

origens. DNAs emprestados para Charlene, que guarda, aguarda e protege suas 

histórias, coleciona emoções através de fios de cabelo. Os diferentes frascos 

translúcidos acolhem os fios, raízes fortes que são motivos para a narrativa, um 

convite ao diálogo. Tudo está para ser resignificado. 

Encontro às imagens de Luara Monteiro, nos olhamos. Um diálogo entre o passado, 

presente e futuro, horizonte (panorama, possibilidade, vista, porvir) que se relaciona 

com o amanhã, com a esperança e com a felicidade de poder viver e conviver, é a 

oportunidade do encontro. Retratos com iluminação de brinquedo, trazendo sorrisos 

em nuances em preto e branco, impressão precisa de cada poro, cada pelo, da 

singularidade daquele instante congelado – pessoas reais, eu as conheço.  

A diversidade é a tônica da exposição dessas artistas/amigas, cada uma delas com um 

cabelo, uma pele, uma voz e um sorriso. Histórias que se encontraram e geraram 

horizontes possíveis, contornos definidos pelo respeito mútuo, conhecimento, 

valorização e apreciação do diferente, do imperfeito – do outro.  
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