


PONTO CEGO
 
Desde seus primórdios a história é escrita a partir da relação do homem com a natureza. A
possibilidade de antever e dominar recursos naturais delineia capítulos tidos como marcos
evolutivos. Com as novas tecnologias, tornou-se possível extrair cada vez mais recursos,
reafirmando a ideia de que a natureza está à disposição do homem. Porém, a exploração sob a
premissa progressista acarretou questões ambientais antes inimagináveis.
 
Diante deste cenário, fotografar apenas para retratar a beleza da natureza ou para expor a máxima
das consequências ambientais, parece não ser efetivo. A anestesia das emoções e a negação
perante as imagens é um fenômeno generalizado. Ponto cego, por sua vez, propõe diferentes
experimentações de relacionamento do espectador com a natureza a partir do estímulo do
pensamento e da elaboração de aspectos formais da fotografia.
 
 Em Sempre a Habitar-nos, a artista enfatiza a existência de algo mais na paisagem, uma camada
plástica, que inclusive traz mais brilho à cena, mas é artificial e serve como um lembrete da
existência de coisas que não são vistas a olho nu, sejam estas a poluição em si ou o comportamento
automático que a ocasiona. Já nas séries Biomímese e Paratáticos, uma relação horizontal entre
homem e natureza é estabelecida por meio da verossimilhança e do novo significado adquirido no
exercício de Gestalt.
 
Se tomarmos a produção como um todo, Clerman utiliza a arte como ferramenta para incluir no olhar
compreensões para que este se torne mais completo. Sua visão do mundo é dialética e portanto
mutável, ao passo que o mundo é transformado, também nos transforma. Nathalia Cruz



Da série " Sempre a habitar-nos" 2019
Video 5`20

Ed. 5 
R$ 3.900,00



Da série " Sempre a habitar-nos" 2019
Fotografia,Impressão papel fine e filme plástico

70 x 70 cm - Tiragem 2/5 , R$ 4.950,00
100 x 100 cm - Tiragem 1/3 , R$ 6.920,00
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Da série " Sempre a habitar-nos" 2019
Fotografia,Impressão papel fine e filme plástico

100 x 70 cm - Tiragem 1/5 , R$ 5.930,00
143 x 100 cm - Tiragem 1/3 , R$ 8.180,00
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Da série Paratático,2018 
Fotografia 
30 x 96 cm

Tiragem 1/3
R$  4.500,00



Da série Paratático,2018
Fotografia
30 x 63 cm
Tiragem  1/3
R$  3.100,00
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Da série Biomímese, 2018
Fotografia em papel algodão.
40 x 80 cm
Ed. de 3
R$  3.900,00



Detalhe da Obra
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Fotografia em papel algodão.

40 x 80 cm
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Da série Tecitura, 1 x 5 fotos - 05, 2018
Fotografia sobre papel algodão
Dimensões: 15 x 79 cm
Ed.1/3 + 2 PA
R$ 3.050,00



Da série Tecitura, 1 x 4 fotos - 04, 2018
Fotografia sobre papel algodão
Dimensões: 3²1 x 31 cm
Ed.1/3 + 4 Fotografias
R$ 2.600,00



Da sérieTecitura,1x 2 fotos- 02,2018

Fotografia sobre papel algodão

Dimensões: 15 x 31 cm

Ed.1/3 + 2 PA

R$ 1.700,00



Série Devolutu, 2016.
Fotografia e impressão digital em papel de algodão.
Obra com 16 duplas - 330 x 210 cm.
R$ 27.800,00



Opções de montagem instalação 
Série Devolutu, 2016.



Opções de Montagem



Opões de Montagem instalação
Devolutu, 2016



Detalhe da série Devolutu, 2016.
Fotografia e impressão digital em papel de algodão 
Díptico, 45 x 35cm cada
Ed. 1/05
R$ 2.900,00
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Sobre a artista
 
 
Vive e trabalha em São Paulo.
 
 
Busca através da arte, revelar aspectos de identidade e da história que foram incorporados pela rotina,
mas denotam pontos de vista e realidades sociais específicas a serem discutidas.
 
 
Artista contemplada pelo Programa Nova Fotografia, MIS, Museu de Imagem e Som, apresentou sua
primeira individual “Beleza Americana” em 2016. Vencedora do 4th International Exhibition of
Photography Photo Emotion, em Banja Luka, Bósnia e Hezergovina, em 2015.
 
 
Formada em Administração pela FAAP, trabalhou com moda durante 25 anos e se dedica à fotografia
desde 2007, buscando aprimorar seu trabalho artístico através da prática e do estudo com os fotógrafos
Armando Prado, Arno Rafael Minkkinen, Cláudio Edinger e Gal Oppido.


