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A Galeria de Arte Copasa traz a exposição “Re-
gistros Ocasionais”, de Karina Felipe, do dia 18 
de junho ao dia 19 de julho. Bióloga especializa-
da em ornitologia, a artista plástica apresenta um 
conjunto de 13 séries de trabalhos em diversas lin-
guagens, em destaque o desenho e a fotografia, 
que mostram uma nova ordenação dos elemen-
tos naturais a partir da coleta, arquivos, escolha e 
recorte feitos durante um trabalho de pesquisa de 
cerca de três anos, que mostram alguns detalhes 
existentes nas relações ecológicas e da complexi-
dade encontrada nesse habitat natural.
 
Segundo a artista, os registros ocasionais são 
obtidos por metodologia assistemática de amos-
tragem de campo, os quais enquadram tudo e 
todos visualizados ao longo dos deslocamentos 
feitos em Altamira (MG),  Norte de Minas, Flo-
resta Amazônica, Rondônia e em outras áreas 
de estudo. Aqui os registros criados por Karina, 
trazem uma variedade de fragmentos abstratos 
dos elementos da natureza, fruto da sua vivên-
cia e de sua intima ligação no meio natural.

Durante os percursos de amostragem dentro das 
matas, fragmentos abstratos dos elementos natu-
rais foram arquivados em desenhos e fotografias 
que priorizaram a composição, os detalhes e nu-
ances. Daí, o catálogo dos elementos naturais.
 
Nos desenhos e fotografias desses elementos, 
encontram-se representações de diversas fo-
lhas e penas de aves, em formas e cores dife-
rentes. Além disso, pode-se observar um recorte 
dos detalhes presentes em cada um dessas fi-
gurações. Um trabalho em que cada item evi-
denciado complementa o outro. 
 
Utilizando nanquim, Karina também traz linhas 
que referenciam a complexidade da floresta, tan-
to nas relações ecológicas inter e intraespecífica, 

considerando a presença dos viventes antropo-
mórficos e zooantropomorfos, como na hetero-
geneidade da vegetação, destacando-se a multi-
plicidade de formas e elementos, representados 
num emaranhado de informações gestuais. 
 
A mostra em exposição permite uma imersão 
do espectador em um lugar criado pela artista 
a partir de um conjunto de elementos naturais 
presente  ali. 

O artista
Karina Felipe
Natural de Belo Horizonte, se formou em Artes 
Plásticas, na Escola Guignard, pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG); Bacharelado e 
Licenciatura em Biologia, pela Pontifícia Univer-
sidade Católica de Minas Gerais (Puc Minas) e 
mestrado em ecologia, pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS-RS). Dentre suas 
exposições, destacam-se: XIII Mostra Interna (ex-
posição coletiva), em 2012; Mostra Interna Pre-
miados (exposição coletiva), em 2013 e XIV Mos-
tra Interna (exposição coletiva), em 2013, todas na 
Escola Guignard, em Belo Horizonte. Além disso, 
a artista já expôs no 24° Festival Internacional de 
Curtas Metragens de São Paulo, em 2013, em 
São Paulo; e Emaranhados (exposição individual), 
no Museu da Mutuca, em Altamira (MG).

Galeria de Arte Copasa apresenta  
“Registros Ocasionais”
Abertura: 18 de junho de 2015 às 19 horas
Período e horário para visitação: de 18 de 
junho a 19 de julho de 2015, das 8h às 19h, 
inclusive aos sábados e domingos.
Local: Galeria de Arte Copasa – Rua Mar de 
Espanha, 525 – Santo Antônio – BH.
Entrada Franca


