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A Arte é a essência da vida, um alimento para a alma, algo que 

não se explica, se sente!

Nesse ano de 2022, com muita satisfação, podemos comemorar 

a realização da XVIII Mostra de Arte do Vale do Paraíba, Região 

Serrana e Litoral Norte, em edição virtual. Mais um ano de apre-

sentar talentos de várias cidades, além de Taubaté, onde sentimos 

grande orgulho de com nossa  Mostra, atrair artistas de outros es-

tados como, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Distrito Federal, entre 

outros. 

Taubaté, sendo um celeiro artístico, ímpar em nosso estado, pro-

porciona, além da visibilidade de seus artistas locais, também a 

projeção de talentos espalhados pelos quatro cantos do país... e 

essa é a nossa maior motivação, poder divulgar esses trabalhos 

maravilhosos que poderão ser conferidos neste catálogo artístico. 

Nessa troca de energias artísticas, todo o talento regional vem a 

tona, contagiando os participantes nesse movimento tão impor-

tante para a arte, e com certeza, tudo isso faz a grande diferença 

em nossas vidas e na vida dos artistas, que com muita sensibilida-

de, promovem essa exposição encantada, com magia e maestria.

A Mostra de Artes faz parte da programação da 20ª Semana Na-

cional de Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus 

(IBRAM), e a Prefeitura Municipal de Taubaté através da Secre-

taria de Cultura e Economia Criativa traz com muita alegria esse 

movimento artístico, tão importante e vital para nossas vidas. 

Salve a Arte Brasileira!

 “Não existe meio mais seguro para fugir do mundo do que a arte, e não 
há forma mais segura de se unir a ele do que a arte.”

Dimas de Oliveira Junior
 Secretário de Cultura e Economia Criativa 

Johann Goethe
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Anna Gui
“Mantiqueira(s): Por uns Fios 2”
2022 

Anna Gui
“Mantiqueira(s): Por uns Fios 1”

                                                2022

“Na série “Mantiqueira(s): Por uns Fios 1 e 2”, 
a artista Anna Gui faz uma série fotográfica das 
montanhas da Serra da Mantiqueira sob as cercanias 
da cidade. Os fios de comunicação entrecortando a 
Serra, vales, montes e montanhas emolduram tanto 
nascer quanto pôr-do-sol sobre os contornos da 
montanha. Imagens em parte silhuetas, em parte, 
deixando entrever o espetáculo natural de momentos 
de explosão e aquecimento das cores, bem como, 
de aquietamento e esfriamento, centralização e 
descentralização, em uma mesma fotografia. Os 
fotógrafos contemporâneos Victor Lima e Ansel Adams 
também privilegiam as composições da natureza em 
suas obras.”

Anna Gui
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Anna Gui
“Mantiqueira(s): En-tarde-cer”
2022 

“Na série “Mantiqueira(s): En-tarde-cer”, a artista 
Anna Gui faz uma série fotográfica das montanhas da 
Serra da Mantiqueira, neste caso, dando um zoom 
nas formas das montanhas, a fim de riscar suas 
composições contra o céu. As linhas de composição 
da montanha cortam os fundos, emoldurando os 
estados das luzes sobre as montanhas ao desenhar 
contornos. Imagens em parte silhuetas, em parte, 
deixando entrever o espetáculo natural de momentos 
de explosão e aquecimento das cores, bem como, de 
aquietamento e esfriamento em uma mesma fotografia. 
Os fotógrafos contemporâneos Victor Lima e Ansel 
Adams também privilegiam as composições da natureza 
em suas obras.”

Anna Gui
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Gabriela Sousa
“Cadeias?”

                                 Abril de 2022

Gabriela Sousa
“Aporofobia”

                                   Abril de 2022

“A arquitetura urbanística agressiva de 
grandes metrópoles está migrando para 
cidades de Taubaté e região, eu me lembrei 
da música MINHA ALMA: “[...] As grades do 
condomínio são para trazer proteção, mas 
também trazem a dúvida se é você que está 
nessa prisão...”

Gabriela Sousa

“Nessa mostra pensei em retratar 
a arquitetura urbanística que 
impede a aproximação e permanência 
de moradores de rua em locais 
públicos. Como esse banco de 
parada de ônibus com alças no 
meio para impedir que pessoas 
durmam nele.”

Gabriela Sousa
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Gabriela Sousa
“Prisões”
Abril de 2022

“Cercas elétricas, concertinas, câmeras, etc.
Será que precisamos dessa segurança ou os 
telejornais e seguradoras nos vendem essas 
ideias de medo e insegurança?”

Gabriela Sousa
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Mara Gonçalves
“Assim os dias passarão…”                                   
22 de Abril de 2020

Mara Gonçalves
“Terra de Sonhos”
22 de abril de 2020

“[...] Fiz uma casinha 
branca lá no pé da serra
Prá nós dois morar
O lugar é uma beleza
Eu tenho certeza, você vai 
gostar…
(Sérgio Reis)”
             
             Mara Gonçalves

“ [...] Dia de tudo ter ou 
de nada ter
Desde cedinho horas pra se 
viver
Dia para plantar
Dia para colher
O mesmo dia de sempre
O velho sol [...]
(Almir Sater)”

             Mara Gonçalves
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Mara Gonçalves
“Espelho D’água”                                   
17 de Julho de 2020

“Tudo é um rio refletindo a paisagem
Espelho d´água levando as imagens pro mar
Cada pessoa levando um destino
Cada destino levando um sonho
(Renato Teixeira)”

             Mara Gonçalves
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Marco Antonio Scarelli
“E La Nave Vá I”
2022

Marco Antonio Scarelli
“E La Nave Vá II”

2022

“Foto de um detalhe de uma 
instalação artística com a 
intenção de focar em uma 
imagem abstraída.”

Marco Antonio Scarelli

“Foto de um detalhe de uma 
instalação artística com a 
intenção de focar em uma 
imagem abstraída.”

Marco Antonio Scarelli
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Marco Antonio Scarelli
“E La Nave Vá III”
2022

“Foto de um detalhe de uma instalação 
artística com a intenção de focar em uma 
imagem abstraída.”

Marco Antonio Scarelli
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Milton Akiyama
“Nuvem”
27 de março de 2020

Milton Akiyama
“Nuvens e Luzes”
31 de março de 2020

“Durante um passeio depa-
rei-me com a nuvem de for-
mato inusitado e fotogra-
fei. Inexplicável e linda!”

Milton Akiyama

“Ao entardecer, raios do 
crepúsculo encontraram al-
gumas brechas para colorir 
as nuvens.”

Milton Akiyama
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Milton Akiyama
“Sombras no quintal”
21 de julho de 2020

“Galhos de jabuticabeira e amoreira projetam 
suas sombras na parede do fundo do quintal 
formando uma textura interessante.”
                          
                                Milton Akiyama
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Rafaela Souza
“Rumo para as bruxas”
07 de janeiro de 2021

“Estava caminhando pelo capivari com 
alguns amigos quando me deparei com esse 
cata-vento de bruxa, fiquei imaginando 
que ele serviria para direcionar o voo 
das bruxas que ali passasse.”

Rafaela Souza
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Rafaela Souza
“Pequeno explorador”
26 de abril de 2021

“Esse pequeno inseto apareceu num vaso de casa, 
me chamou muita atenção sua coloração holográfica. 
Fiquei observando ele explorar o vaso, mas não 
durou muito tempo, já que o habitante dele, uma 
pequena aranha de jardim, o espantou.”

Rafaela Souza
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RM
“Persiana Dypsis”                                 
10 de julho de 2021

RM
“Espinhos Lineares”

09 de julho de 2021

“Entre as frestas do banal, floresce o 
extraordinário.”

RM

“Padrão sem paradigma.”
                   RM
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RM
“Leito”

04 de março de 2020

“Início de uma jornada singular.”                                      
RM
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Samuel Ribeiro
“Flora Serrana I”

15 de janeiro de 2022

“Retirada em uma caminhada realizada na cadeia de 
montanhas conhecida como Serra Fina (divisa entre 

estados SP/MG/RJ). Com vista para as cidades do 
Vale do Paraíba.”

Samuel Ribeiro
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Samuel Ribeiro
“Flora Serrana II”

15 de janeiro de 2022
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Vanda Savóia
“Três elementos”
2022

Vanda Savóia
“Céu de Sauipe”
2022

“Terra, mar e céu em per-
feita harmonia, Costa do 
Sauipe/BA – BR”

              Vanda Savóia

“Registro do incrível azul 
no céu da Costa do Sauipe – 
Bahia, conexão perfeita da 
natureza.”

Vanda Savóia
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Vanda Savóia
“Iguana visita Ala Terra na Cos-
ta do Sauipe
2022 “Um ilustre visitante/morador, em sua caminhada 

matinal pela orla da praia.”
                          
                                  Vanda Savóia
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Wagner Marcilio 
“Objetivo”
09 de julho de 2021 

“Essa foto traz o quanto às vezes nos deparamos 
com dificuldades e medos, mas que sem olhar para 
cima, que de degrau em degrau e com OBJETIVO é 
possível chegar e alcançar.”

Wagner Marcilio
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Wagner Marcilio 
“Vinheta”
09 de julho de 2021 

“A VINHETA reproduz a luz alta por detrás de um 
assunto, que nessa data o azul do céu tomou conta e 
foi predominante para este belo cenário.”

Wagner Marcilio
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 CONTATO DOS ARTISTAS 

Anna Gui
(Ana Maria Guimaraes Jorge)
Instagram: @annaguijor
Taubaté/SP

Gabriela Sousa
(Gabriela Assis de Sousa)
Instagram: @gabrielaassissousa
Taubaté/SP

Mara Gonçalves
(Lucimara Gonçalves Cunha Barbosa)
Instagram: @maragoncalves13  
Site: https://www.arttere.com.br/artistas/1333/mara-goncalves
Tremembé/SP

Marco Antonio Scarelli
E-mail: marcoascarelli@gmail.com
Jundiaí/SP

Milton Akiyama
(Milton Koiti Akiyama)
E-mail: mk_akiyama@uol.com.br
Taubaté/SP

Rafaela Souza
(Rafaela da Silva Souza)
Instagram: @rafa_elafotografia
Taubaté/SP

RM
(Rayssa Maiara Monteiro dos Santos)
E-mail: sntsrayssa03@gmail.com
Taubaté/SP

Samuel Ribeiro
(Samuel Wanderson Ribeiro)
Instagram: @samuelribeiroart
Taubaté/SP

Vanda Savóia
(Vanda de Sousa Savóia)
Instagram: @vandadesousasavoia
Facebook: /vanda.savoia/ 
E-mail: vandasavoiaartes@gmail.com
Taubaté/SP

Wagner Marcilio 
(Wagner Rodolfo Marcilio)
Instagram: @wagner_marcilio_fotografia
São José dos Campos/SP
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