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SERENDIPIDADE é o resultado de uma viagem realizada por mar entre 
os meses de março e abril de 2016 na qual a artista Polliana Dalla Barba 
cruzou o oceano Atlântico, o mar Adriático e o Mediterrâneo até chegar em 
Israel. Durante o trajeto foram utilizados diferentes tipos de embarcações 
e meios de transportes, assumindo os improváveis desvios e enfrentando 
diversos contratempos. Estarão na mostra desenhos que fazem referências 
a instrumentos de navegação, vídeos, fotografias e textos/relatos de viagem 
que exploram o universo náutico.

POLLIANA DALLA BARBA

Polliana Dalla Barba é graduada em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Espírito Santo 

(BR) e mestranda em Artes Plásticas pela Universidade do Porto (PT). O seu trabalho envolve 

o universo das viagens, deslocamentos e derivas. Serve-se de meios como o desenho, colagem, 

textos, vídeo, fotografia e instalação para criar narrativas de trânsito.

Realizou diversas exposições individuais: “Serendipidade”, Galeria Alfinete, Brasília (2017) e na 

Galeria de Arte Espaço Universitário, Vitória (2016), “Movimentos Contrários”, Memorial da Paz, 

Vitória (2014); “Entre Santas”, Museu do Colono de Santa Leopoldina, ES (2013); “E você sai 

caminhando em dia vermelho”, Galeria Homero Massena, Vitória (2012); Participou também nas 

exposições coletivas: “besides the screen”, Galeria Arte e Pesquisa (2017); “Imaginar Geografias”, 

Museu de Arte do Espírito Santo (2016); “Tentativas de Esgotar um Lugar”, Museu de Arte do 

Espírito Santo (2015); “ondeandaonda”, Museu Nacional de Brasilia (2015); “cordilheira elefante”, 

Centro Cultural Elefante, Brasilia (2015); “Independência: quem troca?”, Galeria Arte e Pesquisa, 

Vitória (2014). 

Participou também no 20º Salão de Arte de Anápolis, Goiás (2014) no qual foi premiada pelo edital 

de pesquisa Bolsa-Ateliê, Vitória (2014) e Setorial de Artes Visuais (2015). Fez residências artísticas 

no Uruguai (El deseo de Otro, La pedrera - 2014), Brasilia (Centro Cultural Elefante - 2015) e Chile 

(Social Summer Camp - Villa Alegre, Chile, 2015).

(Vitória - Brasil, 1988)
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