


Morro Mundo, 2017
tubos de vidro, máquina de fumaça
dimensões variáveis

Morro Mundo, de Laura Vinci irá ocupar a Galeria Nara Roesler | Rio de Janeiro com uma 
suave massa de fumaça branca e convidar o visitante à experiência de desorientar-se no 
espaço e reorientar-se no corpo. A sua máquina programada para soltar fumaça à medida 
que seus sensores de presença são ativados, revela-se ao espectador pelos tubos de vidro 
que atravessam todo o espaço expositivo. Nesta instalação o vapor é anunciado antes de se 
dispersar no ar. Assim os tubos não só anunciam a experiência, como também são vitrines 
por onde o olho pode captar a fumaça em situação de controle. Depois de expelida, a 
fumaça domina o espaço, tornando as tubulações quase invisíveis para aquele que assiste à 
cena ao mesmo tempo que é tragado pela névoa.



Morro Mundo, 2017
tubos de vidro, máquina de fumaça
dimensões variáveis



Morro Mundo, 2017
vidro borosilicato lapidado, latão banhado a ouro 

e estilhaços de granada ed 1/5 + 1 PA
17,5 x 13,5 cm

A instalação é composta ainda por objetos dourados reluzentes, que pendem nas escoras 
distribuídas pelo espaço, ativando as noçôes da altura do teto e distância das paredes. 
“Esses pequenos objetos configuram-se como ampulhetas, bússolas, mapas e outras 
ferramentas de medição, que podem nos ajudar a seguir viagem”, sugere Laura. As 
peças carregam pequenas amostras de granada, pedras que, ao simbolizar impulso e a 
determinação, evocam um desejo de transformação.



Duas Medidas, 2017
latão banhado a ouro, estilhaços de granada 
ed PA



Bússola, 2017
vidro borosilicato serigrafado, latão 

banhado a ouro ed 1/5
+ 1 PA



X vermelho, 2017
agua tinta e água forte sobre papel hahnemuhle 100%
algodão ed 1/5 + 1 PA
125 x 80 cm

X vermelho, 2017
água tinta e água forte sobre papel hahnemuhle 100%
algodão ed 1/5 + 1 PA
125 x 80 cm
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