
         

 

Exposição coletiva: 
A Mala das Emoções /2020/GAP 
 
Nome do/a artista: 
Cristiane Jordão Moraes 
 
Nome do artista: 
Cristiane Jordão 
 
Ano de nascimento. Local de nascimento e onde trabalha/ou: 
Nasceu em 1969 na cidade de Niterói (Rio de Janeiro). Trabalhou na loja             
Elaine Revestimentos, depois abriu uma loja própria especializada em Taubaté          
(São Paulo) especializada na mesma área. Após se mudar para Vila Velha            
(Espírito Santo), abriu um espaço chamado Ateliê Canto das Artes. 
 
Formação: 
Formação inicial em Arquitetura, cursos de fusing e revestimento. Graduanda          
em Artes Visuais.  
 
Palavras de conexão 
Fusing, Vidro, Emoções, Recordações, Estilhaços, Papel, Poesia, Areia,        
Madeira, Imaginação. 
 
Apresentação do coletivo/artista: 
Formação inicial em arquitetura, sempre foi um sonho desde criança cursar           
algo no meio artístico como Artes Visuais/Plásticas ou o antigo curso de            
Educação Artística, entrando na UFES em 2016 no curso de Artes Visuais.            
Gosta da arte que mexe com os sentidos, o inusitado, gravura, modelagem em             
cerâmica, vidro. Em 2000 quando morava em São Paulo comprou seu primeiro            
forno para queima sem nenhuma pretensão artística, trabalhava com a área de            
revestimento.  
 
Título da obra: A Mala das Emoções 
 
Ano da obra: 2020 
 
Apresentação da obra: (até 500 caracteres com espaços) 
Caminhava à beira mar após perder um casal de tios que a criaram como se               
fossem seus pais para a Covid-19, quando avistou então, a alça da mala, em              
um pedaço de madeira surrada. Ali, viu a mala de emoções, transparente,            
ausente, somente a alça estava presente, e deu início a série de seis obras. As               
malas foram um refúgio para a sua angústia e em memória aos seus tios              
Francisco Paulo e Eda Mary Jordão. A obra Mala das Emoções, fala de             
sentimentos, fala da Arte que cura, auxiliando no processo de elaboração de            
conquistas e perdas. E traz a reflexão do que realmente levamos da vida ou se               
bem quisermos, o que deixamos na vida.  

 



         

 

- Mala Imaginária (areia e madeira): 

 
 
 
- Mala Transformada (escultura em vidro fundido 34x23x6cm): 

 
 
 
  

 



         

 

- Mala Estilhaçada (peça em vidro fundido 30x20x3cm): 

 
 

 
- Mala Apropriada (caixa envelopada com papel de fibra natural 50x48x13): 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         

 

- Mala Apertada (Assemblage 45x45x33): 

 
 
 
- Poema Mala das Emoções: 

  
 
 
Proposição educativa:  
A partir da ideia da mala tratada por Cristiane Jordão em seus trabalhos,             
pensar na diversidade de materiais das mesmas e o que uma mala carrega.             
Roupas?  Pertences? Emoções? Desejos? Frustrações? 
A proposta aqui é que seja pensada a sua própria mala, de que material seria               
feita, o que ela carregaria? Utilize da sua imaginação. Em um segundo            
momento, utilize materiais que estiverem à sua disposição (como jornais e           
revistas), faça uma colagem ou um desenho e elabore uma apresentação           
dessa mala para que seja exposta para os outros, explique o que seria levado              
em sua mala e o que estaria presente dentro dela. 
 
 

 



         

 

Outros artistas que se conectam a este/esta artista: 
Jack Storms - Artista que trabalha com esculturas feitas de vidro, ele usa o 
processo de escultura em vidro frio para criar suas obras. Famoso por suas 
esculturas em formas geométricas, que foram inclusive utilizadas no filme Os 
Guardiões da Galáxia. 
 

 
                          Chroma Cube                         FantasticViviOvo D’Oro 
 
Daniela Forti – Artista Italiana que fabrica à mão cada peça usando a técnica              
“vetrofusione”: ao derreter o vidro, cria mundos caprichosos e         
surpreendentemente originais, onde este material adquire cores vivas e formas          
maleáveis, e a luz ganha uma nova essência metafísica. 
 

 
Medusas esculturales de Cristal que gotean 

 
 
Veja também:  
Instagram do artista Jack Storms: https://www.instagram.com/stormsjack/?hl=pt  
http://www.danielaforti.it/english/techniques.htm  

 

https://www.instagram.com/stormsjack/?hl=pt
http://www.danielaforti.it/english/techniques.htm


         

 

https://www.facebook.com/veracorralerovidrofusao/  
https://www.facebook.com/germana.arthuso  
https://www.instagram.com/atelier_artuso/  
 
 
 
Links: aqui pode ser link do/a artista ou de outros artistas aqui citados. 
Ateliê da artista Cristiane Jordão: https://www.instagram.com/atelie.canto.art/ 
https://www.facebook.com/Ateli%C3%AA-Canto-das-Artes-801675559891969/  
 
 
Referências: 
https://artemest.com/artisans/daniela-forti 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Storms  
 
https://jackstorms.com/product/fantastik-viviovo-doro-glass-sculpture-by-fine-art
-glass-artist-jack-storms/#prettyPhoto  
 
 
Imagens: 

 

 

https://www.facebook.com/veracorralerovidrofusao/
https://www.facebook.com/germana.arthuso
https://www.instagram.com/atelier_artuso/
https://www.instagram.com/atelie.canto.art/
https://www.facebook.com/Ateli%C3%AA-Canto-das-Artes-801675559891969/
https://artemest.com/artisans/daniela-forti
https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Storms
https://jackstorms.com/product/fantastik-viviovo-doro-glass-sculpture-by-fine-art-glass-artist-jack-storms/#prettyPhoto
https://jackstorms.com/product/fantastik-viviovo-doro-glass-sculpture-by-fine-art-glass-artist-jack-storms/#prettyPhoto


         

 

 
 

Instituição promotora da exposição: 
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES 
 
 
 
Para ver mais: 
https://www.instagram.com/gap.ufes/ 
https://gap.ufes.br/ 
https://www.instagram.com/centrodeartesufes/ 
 
Educativo elaborado por: 
Silvia Carolina Brandão da Costa e Tainá Ribeiro Camozele 
  
Ano: 
2020 
 
Parceria: 
GAP / Disciplina de Ensino da Arte em espaços não formais, ministrada pela             
Profa. Dra. Adriana Magro (CE-UFES). 
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