


B I A N C A  Z I E G L E R
ARTISTA VISUAL,  PROFESSORA, DESIGNER,  EDITORA INDEPENDENTE

Mestre em Poéticas da Criação e do Pensamento em Artes pela 
Universidade Federal do Ceará (2015-2017) e graduada em Artes Visuais 
Licenciatura pela Universidade Federal de Pelotas (2011-2014) ,  cr iou 
em 2013 a Nadifúndio ,  uma editora independente através da qual 
vem produzindo e pesquisando o campo dos l ivros artesanais,  das 
publicações de artista e outros impressos. 

A pesquisa artística que desenvolve desde 2014 tem a ver com o 
processo de edição, escrita e apropriação de fragmentos de textos - 
relatos,  memórias,  anotações em cadernos,  agendas e papéis soltos, 
cartas e emails recebidos e enviados -  que tanto norteiam quanto 
desenham os caminhos do pensamento e da criação de proposições 
artísticas em vídeo, fotografia,  ação performativa,  ação participativa e 
publicação.



p r o d u ç ã o  a r t í s t i c a



ESTUDO DE GEOMETRIA PLANA S
OBRE SUPERFÍCIES MOLES, INSTÁVEIS 
E MONTANHOSAS
// Performance, Fotografia & Publicação, 2017

Em janeiro de 2016 tatuei dois retângulos nos braços, 
medindo 4,5x9,5 cm cada um, a fim de inserir estas 
figuras geométricas de proporções simétricas no meu 
corpo e jogar com a impossibilidade de garantir a 
preservação da simetria e do próprio desenho original.

Realizei uma performance na qual dançava e meu 
movimento deformava as figuras, que se alteravam 
também a partir das mudanças do meu tônus muscular.  
essa série de fotografias, de registro da performance, foi 
organizada numa publicação em formato sanfona.



CORPO-BÓIA: MANUAL DE INSTRUÇÕES
// Vídeo-performance, 2017

Vídeo no qual me proponho a ensinar o passo a passo de 
como utilizar o corpo como bóia através da respiração e 
de alguns movimentos com os pés e braços. 

Realizado de forma bastante amadora, como forma de 
se aproximar do formato de muitos DIY que se espalham 
cada vez mais pelo espaço da web, no vídeo, postado no 
canal youtube, apareço explicando alguns procedimentos 
relativos à ação de boiar, mas o som da minha voz é 
inaudível e de certa forma acaba sendo substituído 
pelo barulho do próprio espaço onde as imagens foram 
capturadas.

https://www.youtube.com/watch?v=EceGydWyU3g



S(I)ENTO
Ação performativa, 2017

O título joga com a possibilidade de leitura de duas 
palavras: “sento”, conjugação do verbo sentar no 
presente do indicativo, e “siento” palavra que, quando 
traduzida do espanhol para o português, que dizer 
“sinto”. O trabalho consistiu em algumas ações 
como “remodelar” mobiliários que me deixavam 
ergonomicamente desconfortáveis, para que se 
relacionassem de forma mais harmônica com meu corpo, 
e “caçar” objetos que pudessem ser utilizados como 
descanso para meus pés e também simular um aumento 
no tamanho das minhas pernas.



MEDIDA DE RESISTÊNCIA
// Vídeo-performance & Publicação, 2017

Eu costumava disputar com minha irmã, quando éramos 
crianças, quem conseguia se manter por mais tempo sem 
perder o equilíbrio enquanto a areia afundava nossos 
pés, logo depois da faixa onde quebram as ondas do mar.

No decorrer de uma semana, realizei uma ação 
performativa que consistiu em retomar esse jogo, no 
qual eu disputava comigo mesma. realizei anotações 
a fim de calcular a média de tempo em que conseguia 
manter o equilíbrio e as registrei posteriormente em um 
gráfico, que transformei em publicação intitulada “guia 
prático para o cálculo de resistência”



CARTILHA DE PREVENÇÃO PARA PROBLEMAS DE VISTA
// Ação performativa + publicação, 2017

Desenvolvimento de pequenos livretos contendo fragmentos de uma 
prosa poética e perguntas como “daqui até a linha do horizonte, o que 
seu olhar alcança?” ou “quando você inspira, nessa operação de puxar 
ar pros pulmões, o que seu olhar alcança?”. o livreto foi distribuído 
em alguns consultórios oftalmológicos, óticas da cidade e postos de 
saúde.



LÁ FORA O MUNDO AINDA SE TORCE 
PARA ENCARAR A EQUAÇÃO
Vídeo, 2’34’’, 2013

Neste vídeo, a câmara conduz o olhar do espectador a 
acompanhar os pés de uma personagem que brinca com 
camisinhas cheias de ar, como se fossem balões, na tentativa 
de estourá-los. a ação se dá num ambiente carregado pelo 
abandono, no qual os elementos presentes parecem se 
confrontar: os pés descalços e frágeis contrastam com a sugeira 
no chão, a materialidade dos preservativos dá ideia, ao mesmo 
tempo, de resistência e fragilidade, os azuleijos portugueses 
dividem espaço com fragmentos de concreto, tijolo, musgo e 
pichação. Há um mistério também que envolve a figura que 
brinca, da qual vemos apenas as pernas e a barra transparente 
do que pode ser um vestido ou uma camisola, o que induz a 
imaginar o restante daquele corpo, assim como o restante 
daquele espaço em que performer/personagem habita.

http://vimeo.com/59952723



NO ACHAMENTO DO CHÃO TAMBÉM FORAM 
DESCOBERTAS AS ORIGENS DO VOO
// Intervenção Urbana, 2012

Procurando me familiarizar aos poucos com a cidade 
para me sentir mais segura, e em decorrência da onda de 
assaltos ocorrendo à época no bairro onde eu morava e 
estudava, decidi realizar pinturas no chão das esquinas 
da quadra que comporta o prédio do centro de artes, 
onde eu estudava, com desenhos que lembram as 
silhuetas que demarcam os corpos após os assassinatos.

Estes corpos, em posição fetal, por outro lado, também 
remetem à ideia de nascimento. os textos escritos no 
interior destas silhuetas são trechos de conversas que 
tive com as pessoas que conheci quando me mudei 
para a cidade de pelotas e que compartilhavam do 
meu sentimento de estrangeirismo e de estar distante 
da família, dos amigos e a necessidade constante de 
pertencimento.



E D I T O R A  N A D i F Ú N D I O
[  F O R T A L E Z A -  CE -  B R A S I  L ]

A Editora nadifúndio foi  criada por Bianca Ziegler em 2013 no 
desejo de experimentar formatos de publicações que dialogam entre 
l iteratura e artes visuais .  Atualmente contamos com 21 publicações 
em diversas l inguagens e formatos,  muitos deles voltados para a 
produçao gráfica,  montagem e impressão artesanais. 

Além das publicações,  a editora vem também realizando diversas 
ações junto ao público como oficinas,  proposições artísticas, 
propostas de publicações coletivas,  ações por meio das quais 
procura constantemente reinventar formas de estar junto e de 
pensar as relações entre processo de produção, l ivro,  artista e 
público.



\

O PESO DAS PALAVRAS QUE NÃO FORAM DITAS
Ação performativa + publicação, 2019

Proposição artística que, a partir de um cartaz como 
dispositivo de ação, convidava o público passante a 
preencher um pequeno livreto com algumas perguntas, 
a fi m de construir relatos sobre experiências nais quais 
não se pôde dizer o que se gostaria, e como essas 
palavras passaram a viver dentro de nós a partir desse 
momento. Ao fi nal, após preenchidos, os participantes 
aprendiam a costurar seus próprios livretos.



PUBLICAÇÕES INSTANTÂNEAS
Proposição artística, 2014-2017

A proposição conste em disponibilizar máquina de 
escrever, impressora multifuncional, carimbos e outros 
materiais em espaços públicos da cidade, a fi m de 
convidar o público a experimentar a construção de livros
em diversos formatos.



OFERTA OFERENDA
Proposição artística, 2014

Inserção de exemplares do livro-objeto Lagrima de oro 
em prateleiras de supermercados, ao lado dos produtos 
comerciais.



DEGUSTAÇÃO
Ação performativa, 2014

Realizada em supermercados e espaços públicos 
como praças no centro da cidade, a ação consiste em 
apresentar ao público passante o livro-objeto Lagrima 
de oro oferecendo as lágrimas para degustação, em 
pequenos copinhos de plástico, numa tentativa de 
imitar o modus operandi das convencionais degustações 
publicitárias.



BIOGRAFIA DE ESPÉCIES EM INVENÇÃO
Curso + Publicação coletiva, 2012

A partir da publicação “Espécies vegetais da ilha do 
sim”, realizamos um curso que visava a produção de uma 
publicação coletiva, explorando técnicas de impressão e 
montagem artesanais. 



PROCURAMOS PESSOAS 
COM HISTÓRIAS PARA CONTAR
Proposição artística, 2012

Trabalho realizado em parceria com o artista Gustavo 
Reginato, no qual permanecemos por dois dias 
consecutivos em um banco na praça Pedro Osório, na 
cidade de Pelotas, a fim de estabelecer contato com o 
público passante. 

Utilizamos como dispositivo um cartaz que continha os 
dizeres: “Procuramos pessoas com histórias para contar”, 
que esclarecia nossa intenção de estarmos disponíveis 
para a escuta.



p r o d u ç ã o  t é c n i c a



DANZA
Raisa Christina & Nahuel Souto, 2021

Edição + Projeto Gráfico + Diagramação
ISBN 978-65-89464-04-4 



QUASE
Isabela Bosi, 2019

Edição + Projeto Gráfico + Diagramação
ISBN 978-65-80574-00-1



COLEÇÃO BABEL
Diversos autores, 2019

Edição + Projeto Gráfico + Diagramação + Impressão, Costura & Montagem

Os lábios os braços os livros 
Raisa Christina 

Sobre viver 
Isabela Bosi 

Eu vou invadir os latifúndios que cercaram a minha carne
Priscilla Menezes 

Mar do norte
Vanessa Diehl 

Risco meridiano no teu globo ocular
Thadeu dias



PÉRIPLO
Thadeu Dias, 2019

Edição + Projeto Gráfico + Diagramação 

“Um périplo é uma circum-navegação, viagem realizada ao redor de um território, seja 
uma ilha, um país, ou toda a Terra. É um percurso de atração pelas margens, um exercício 
de contorno. Diz respeito tanto a esse modo de deslocamento quanto à narrativa de sua 
efetuação.

Em sentido estrito, trata-se da enumeração dos portos e os pontos geográficos costeiros, 
com as distâncias aproximadas entre eles, que há em volta de um mar ou ao longo de um 
litoral. Um périplo, portanto, é movimento e testemunho: a travessia pelo desconhecido e a 
narrativa de quem atravessa e volta para contar. 

Os poemas de Thadeu Dias trabalham com o vocabulário das navegações, seja pelas 
imagens que evocam ou pela estrutura que os constitui. Ao mesmo tempo em que fala de 
ilhas, peixes, praias e embarcações, faz de sua escrita uma modalidade de carta náutica. 
Modo narrativo que pode ser sinônimo de epístola, escrita com remetente e destinação. 
Como pode ser um arcano, condensado de símbolos que produz efeito por se dar à leitura 
enquanto sustenta a força do mistério inviolável, feito carta de tarot. Mas uma carta 
náutica há de ser mais provavelmente um mapa: tracejado que redimensiona espaços e 
traduz, pela força da abstração, tamanhos incontornáveis em grandezas portáteis”. 

(Prefácio de Priscilla Menezes)



PUBLICAÇÃO, COMIDA E MEMÓRIA
Curso + Publicação, 2022

Edição + Projeto Gráfico + Diagramação + Impressão, 
Costura & Montagem 

Durante os meses de fevereiro e março de 2022 
realizamos o curso Publicação, Comida & Memória: 
Construção de Livros Artesanais de Receita. A partir de 
uma pesquisa sobre receitas culinárias no acervo da 
Biblioteca Pública Estadual do Ceará, propusemos um 
cruzamento entre os campos do livro, das publicações 
artesanais e independentes, da gastronomia e da cultura 
alimentar para propor aos participantes a produção de 
uma publicação coletiva. 

Oferecemos momentos de diálogo e partilha sobre 
o conceito de memória social, além de promover a 
experimentação das diversas etapas relativas ao 
processo de produção de livros artesanais - escrita, 
edição, diagramação, impressão, montagem, costura e 
acabamentos finais.

https://www.nadifundio.com/manuais



MANUAIS QUE (DES)EXPLICAM 
Curso + Publicação, 2021

Edição + Projeto Gráfi co + Diagramação + Impressão, 
Costura & Montagem 

Publicação realizada como projeto fi nal do curso
Manuais que (des)explicam, uma proposta de publicação 
coletiva entre março e abril de 2021 promovido pelo 
projeto Arte Urgente

Ao longo das três semanas de curso, que ocorreram 
durante mais uma etapa de isolamento social e 
quarentena por conta da pandemia pelo Covid 19, 
mergulhamos em referências artísticas, teóricas, 
conceituais e poéticas conversando sobre verdade, 
mentira, fakenews, os meios de comunicação e os 
procedimentos no processo criativo das linguagens do 
design, da arte, da literatura e da publicidade. A proposta 
do curso era de que, a partir das discussões, cada 
participante desenvolvesse um trabalho que dialogasse 
com o contexto atual numa forma de redesenhar e 
reinventar um sentido no trabalho e na vida diante da 
pandemia e a sensação de insegurança e medo quanto 
ao futuro, a normalização do luto e da tragédia enquanto 
esperamos a vacina e torcemos por políticas públicas que 
minimizem os efeitos econômicos, sociais e emocionais 
provocados por esta crise.

https://www.nadifundio.com/manuais



I N T E R V A L O
Publicação coletiva, 2021

Edição + Projeto Gráfico + Diagramação
ISBN 978-65-89464-03-7

Em continuação ao projeto que pretende formar uma trilogia de publicações sobre o 
amor, lançamos uma convocatória para o recebimento de textos sobre a temática dos 
relacionamentos a distância, que foram selecionados e reunidos numa publicação virtual 
acompanhados de fotografias da Jamille Queiroz 
  
https://www.nadifundio.com/intervalo



F I S S U R A
Publicação coletiva, 2020

Edição + Projeto Gráfi co + Diagramação
ISBN 978-65-89464-01-3

Lançamos uma convocatória para o envio de textos sobre a temática dos corações partidos, 
que foram selecionados, ilustrados pela artista Raisa Christina e reunidos numa publicação 
digital, lançada no dia dos namorados. 

https://www.nadifundio.com/fi ssura-publicacao



CORPOSONORO

Texto + Curadoria da exposição de Raisa Christina
Sobrado Zé Lourenço, 2018
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miopia / ter a impressão

desenho como estratégia de guardar tua imagem na minha retina, reinventar qualquer resquício 
da tua presença. é também nossa estratégia de alcance: dar as mãos, romper o limite do que 
nossos pés podem tocar, esticar nossa habitação. subverter as leis que regem a proximidade: tuas 
curvas e montanhas, pintura pontilista, tocar teus dedos, os grãos de areia, derme, epiderme, 
rocha, �lamentos, limites alcançáveis, boca árida, pêlo deserto. 

as unidades de medida / os meios de comunicação

acompanho o movimento dos músculos do teu rosto quando sorri, as palpitações no peito 
quando te sinto mais perto e entendo que mesmo assim não podemos nos alcançar, o tamanho 
das tuas mãos em relação às minhas, desenho as unidades máximas e as unidades mínimas. 
delimito o traço que divide a parte que te falta e a parte que me sobra dizer, os vulcões em 
erupção, os tornados, todos os desastres naturais que duram o instante de suspensão do nosso 
olhar, um em direção ao outro.

correr risco / linha do horizonte

as linhas brancas que demarcam as ciclofaixas, a linha de ônibus que me leva até você, o risco 
que aponta o in�nito e tudo que não podemos calcular. as tuas mãos desrespeitando os limites 
da minha camisa, botão por botão, atravessando as camadas mais profundas das nossas 
estruturas ósseas a separar céu da terra, mar do céu. 

estado líquido / carta de navegação

munida de pincel e água vou à caça dos bichos que compõem tua fauna, um a um, a �m de 
poder alcançar nosso habitat natural. enquanto isso aprendemos sobre as criaturas que vivem na 
minha �ora vaginal. que direções apontam teu farol? debaixo de quantas camadas escondes tua 
estrutura mais frágil? quando utilizamos das mesmas estratégias na construção dos nossos 
abrigos? dizem que �xar o olhar todos os dias por alguns minutos na linha onde o céu encontra o 
mar ajuda a prevenir problemas de vista. mas a tua cidade tem um rio, seus a�uentes lembram o 
desenho em aquarela que �z dos teus cabelos. engolir a espuma branca do teu mar, teu suor tua 
saliva a diluir a cor vermelha, medir a densidade do teu sangue, esculpir com palavras teu rosto 
como rocha que se molda pelo movimento violento da água do mar quebrando sem direção, 
dizer sim, decidir �car. te ver partir, esquecer a tua voz, perder teus contatos, te confundir com 
estranhos na multidão. o inverno chegou em fortaleza. chove dia sim dia não. aquela agência dos 
correios pegou fogo, �castes sabendo? desenho, uma estratégia de alcance, antes que dobres a 
esquina, no envelope aquela canção.. mamihlapinatapai, dos indígenas yámanas da tierra del 
fuego, uno de los términos más difíciles para traducir,  “de uma zona temperada até onde a vista 
alcançar”.
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PERDER DE VISTA

Texto + Curadoria da exposição de Raisa Christina
Casa Vândala, 2018



LA PELÍCULA DE CHUY E CAJU

Texto + Curadoria da exposição de Tiago Fontour
Casa Absurda, 2019



começa num formigamento nos 
dedos das mãos. das mãos partem 
raios que quando tocam as partícu-
las de areia cristalizam esse encontro 
em massas moles, pedaços sólidos, 
geometria irregular. em dois mil e 
sete o inpe registrou o novo recorde 
de velocidade de um relâmpago, que 
viajou cerca de 198km num segun-
do. é como ir de recife a fortaleza 
exatamente 3,93 vezes. é como ir, 
voltar, ir de novo e por milésimos de 
segundos quase poder voltar. mas o 
desenho que o feixe de luz deixa 
marcado no céu sempre pareceu 
sugerir uma espécie de lentidão. 
como quando o �ash de uma câmera 
fotográ�ca encontra nosso olhar e 
deixa registrada uma mancha escura

na retina que permanece ainda algum 
tempo antes de desmanchar. tempo 
su�ciente, porém, para que a nitidez 
dos rostos que olhamos seja desa�a-
da. tempo su�ciente para que possa-
mos duvidar dos limites e da imper-
meabilidade entre real e invenção. 

Rayo quando acontece, fazendo a 
passagem entre céu e terra ou entre 
céu e mar, forma esses labirintos de 
volumes e suas rami�cações, como o 
desenho de um rio que se dissolve em 
a�uentes, ou uma rodovia que 
contorna uma montanha e instaura 
uma nova forma de calcular distância 
ou estudar geogra�a.

o corpo que desenha é uma ponte 

que media essas passagens: entre 
estados físico-químicos, entre sólidos 
regulares e irregulares, entre duas ou 
mais perspectivas, entre dois pontos de 
fuga. mudar de casa, de cidade, de 
direção. num papel de gramatura 
rochosa descontinuar a linha, caminhar 
com ela, esticá-la até que se perca num 
labirinto entre as dimensões.

existe essa palavra multidimensional?

soubestes daquela cidade à beira-mar 
que há alguns anos atrás sofreu uma 
inundação? a ponte que nos ligava a ela 
se encontra hoje parcialmente 
submersa. abaixo dessa linhalimite o 
som não chega da mesma forma, nem a 
luz e isso tem a ver com as leis da 
refração. a luz quando toca a água 

se torna quase sólida, origami 
dourado dançando ora contra a 
correnteza ora a favor. compõem 
hoje a paisagem da ponte que um 
dia foi de concreto: tons ocres, lôdo, 
marrom e a cor do céu visto debaixo 
do mar.
dizem que dentro da barriga, 
submersos em líquido amniótico, os 
bebês conhecem a voz da mãe. 
existe algo que não tem a ver com 
nitidez ou volume, mas com a 
frequência do som. nascer deve ser 
como fazer essa passagem pro lado 
de lá. e desenhar talvez represente 
essa força imensa e esse desejo 
inexplicável de abrir caminho e 
encontrar uma forma de ir e voltar.
Bianca Ziegler

PEDRA DE RAIO

Texto + Curadoria da exposição de Rayana Rayo
Casa Vândala, 2018
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A VIDA INTEIRA QUE PODERIA TER SIDO E NÃO FOI
Texto em Catálogo, 2009

Catálogo Eu, Retalhos
Artista Maíra Ortins



“NADIFÚNDIO É LUGAR EM QUE NADAS”
O LIVRO DE ARTISTA MÚLTIPLO ENQUANTO DISPOSITIVO DE INVENÇÃO 
E INTERVENÇÃO POR MEIO DA EDITORA NADIFÚNDIO
Artigo, 2014

Artigo para Revista Arte ConTexto

REFLEXÃO EM ARTE
ISSN 2318-5538
V.2, No5, NOV., ANO 2014
PUBLICAÇÕES DE ARTISTAS

RESUMO
O presente artigo pretende apresentar a editora independente nadifúndio, que vem desde 
julho de 2013 pesquisando e produzindo livros de artista múltiplos e, por meio de ações e 
proposições, estabelecendo outras formas de pensar as relações entre artista, trabalho de 
arte e público.

Palavras-chave
Livro de artista
Múltiplo
Proposição

http://artcontexto.com.br/artigo-bianca_ziegler.html



9   788591     693351

ISBN - 978-85-916933-5-1

Em 1920, o astrônomo Hubble fez 
a descoberta revolucionária de 
que o universo não é estático e 
que está se expandindo. Enquan-
to eu lia esta informação, ela 
ficou online, e fui arrebatada 
por um turbilhão de palavras e 
cores que, como partículas que 
aos poucos vão se fundindo, pas-
saram a constituir uma nova ma-
téria poético-molecular. Este 
livro é um manual de ciências 
naturais do sentir, que calcula 
a gravidade baseado na textura 
da pele, que mede a velocidade 
pela latência da espera por uma 
visita ou uma resposta, que de-
termina a força pela capacidade 
de construir barreiras conten-
toras ou de provocar inundações 
internas. É também um tratado de 
astronomia (e deve ser confun-
dida com astrologia sempre que 
possível), que nos ensina que a 
melhor forma de compreender o 
universo é sentirmos o universo 
pulsando inteiro dentro da gen-
te.

Bianca Ziegler

RAISA CHRISTINA cresceu no 
inerior do Ceará, envolvida pe-
las curiosas histórias que seu 
pai contava e pelos videoclipes 
da geração grunge transmitidos 
pela MTV. Vive em Fortaleza há 
mais de dez anos, onde estu-
da artes visuais e cinema, pes-
quisando sobretudo questões da 
narrativa. Possui graduação em 
Artes Plásticas pelo IFCE. Con-
cluiu o Curso de Realização em 
Audiovisual, em parceria com a 
Universidade Federal do Ceará, e 
o Laboratório de Linguagens Vi-
suais, programa realizado pelo 
Centro de Artes Visuais, ambos 
na Vila das Artes. Trabalha com 
ilustração e ministra oficinas 
de desenho, além de atuar como 
diretora de arte em cinema.
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Raisa Christina
Mensagens enviadas enquanto estava desconectado

s
u
b
s
tân

s
ia

Mensagens enviadas enquanto
você estava desconectado

Raissa Christina

substânsia

Orelha de Livro, 2015

Texto de Orelha do livro Mensagens enviadas enquanto você estava desconectado
Raisa Christina
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quase
advérbio de
intensidade
em que há uma pequena 
diferença
para menos: 
ela quase 
chegou a tempo
de se despedir
antes de vê-lo partir 
pra nunca mais voltar
e ainda hoje
lembra dos 
pequenos detalhes 
do seu rosto
com se quase 
o pudesse tocar
aproximadamente:
são quase sete horas
e o que é o tempo
pra quem viveu 
até quase os cem anos
e sobreviveu a duas 
guerras mundiais
de modo perto ou 
próximo:
eu quase consigo 
alcançar
o que ela sente
mas são tantas vozes 
que se sobrepõem
e se confundem
ainda que falem a 
mesma língua
inventem idiomas
e compartilhem 
do mesmo 
sistema solar
talvez por isso
prestes a:
sabemos que algo 
está para acontecer
já vem acontecendo
está em curso
na iminência de:
é como um anúncio 
silencioso
quase inaudível

- a não ser para 
aqueles homens
mais conectados 
com a natureza
que intuem a chuva
ou as mulheres
quando sabem
no ventre
um filho
em formação -
diferente da palavra 
meio
que instaura 
uma localização
geo
gráfica
a palavra quase 
não temos como saber 
com que velocidade
que forças humanas
(ou sobrehumanas)
que país que direção
ou quanto tempo 
ainda falta
de distância aproximada:
vivemos um estado 
de suspensão
a respiração ofegante
está cada vez 
mais perto
qualquer dia desses
a qualquer hora agora
quase perdi o fôlego
nessas 73 páginas
chegamos ao fim
como se (partidos) 
ao meio
no entanto a surpresa 
do verbo começar
e o que nos resta 
daqui pra frente 
é “continuar,
e continuamos”.
 
bianca ziegler

Orelha de Livro, 2019

Texto de Orelha do livro QUASE
Isabela Bosi



MERCÚRIO
Bianca Ziegler, 2019
PUBLICAÇÃO

Texto + Projeto Gráfico + Diagramação + Impressão, Costura & Montagem
ISBN 978-65-80574-06-3

“Uma voz narradora nos atinge. Ela propõe uma ecologia que busca reativar elos entre 
nós, dentro de nós e entre nós e o cosmos, a partir das mais distintas reservas de amor 
transbordantes ou escassas que se pode cultivar ao longo da vida.

Desejos, medos e melancolias presentes em nossos relacionamentos amorosos também 
constituem as relações com  o meio em que vivemos. Essa voz narradora nos chama 
atenção para incêndios e derretimentos. naturais, propositais, criminosos ou não,  eles 
sinalizam ciclos de destruição e recomeço.

Em mercúrio, a prosa poética de bianca aponta a necessidade e o prazer em mensurar o 
mundo. ao conhecer objetos, seres e paisagens em afetos, qualidades, dimensões e limites, 
podemos armar táticas para o cuidado do ecossistema. Somos nós as áreas constantemente 
devastadas.
 
A voz que narra aprende com os fenômenos naturais e os danos causados pela ação 
humana no planeta a urgência de um abraço, a salvação pela palavra, mil desculpas para a 
fuga. Apesar do choque violento com outros corpos e das intempéries sazonais, algo insiste 
em durar.

Como a caatinga no nordeste brasileiro, sua vegetação de cactos e pouca folhagem, a cada 
fevereiro teimamos em acreditar na chuva. Se ela não vem, somos nós mesmos a cair das 
nuvens e brotar”.

Prefácio de Raisa Christina



LAGRIMA DE ORO
Bianca Ziegler, 2018
LIVRO DE ARTISTA

Texto + Projeto Gráfi co + Diagramação + Impressão, Costura & Montagem

Caixa contendo garrafa de lágrimas engarrafadas + folheto explicativo

lagrima de oro
é um livro-objeto
que rendeu dois desdobramentos
em forma de proposições artísticas
realizadas em supermercados da cidade:

oferta oferenda & degustAÇÃO



CORPOCONTINENTE
Bianca Ziegler, 2016
PUBLICAÇÃO

Projeto Gráfico + Diagramação + Impressão, Costura & Montagem
ISBN 978-65-80574-02-5

Dois corpos que juntos dão a ideia de montanhas e outros elementos geográficos, este 
fotolivro também apresenta pequenos poemas que relacionam pele e montanha, pêlo e 
matagal, fauna e flora, encontro e paisagem, território e limite, corpo e lugar. 

Impressão jato de tinta sobre papel vergê salmão 120g/m2
Fotografia Jamille Queiroz



CATÁLOGO DE ESPÉCIES VEGETAIS DA ILHA DO SIM
Bianca Ziegler, 2014
PUBLICAÇÃO

Projeto Gráfi co + Diagramação + Impressão, Costura & Montagem
ISBN 978-65-80574-02-5

Desenhos e textos que contam causos e histórias sobre espécies vegetais como a 
camomila, a carnaúba e a árvore genealógica. 

Impressão jato de tinta sobre papel madeira, 180g/m2.



CLARISSIDADES
Bianca Ziegler, 2013
PUBLICAÇÃO

Texto + Projeto Gráfico + Diagramação + Impressão, Costura & Montagem

Impressão jato de tinta sobre papel vergê madrepérola, 120g/m2
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