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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CANAL CAÇADORA DE EX-LÍBRIS – 2022 

 

 

JANEIRO 

- Live na Caçadora de Ex-líbris :  
- “Por que colecionar ex-líbris?” com Luiz Felipe Stelling e Luiz Fernando de 
Carvalho. 
 
 

FEVEREIRO 

- Live na Caçadora de Ex-líbris:  
- “Esquecidos no passado: romances populares e as etiquetas das livrarias como 
marcas de proveniência” com Danielle Chirstine Othon Lacerda; 
- “Lançamento do E-book “Ex-líbris: marca de uma identidade” com André de 
Miranda e Vone Petson; 
 

- Lançamento do e-book "Alberto Lima 1898-1971 - artista, heraldista, ex-librista: 

homenagem do GELB" no site da Caçadora de Ex-líbris. Organizado por Marcelo 
Calheiros e Mary Komatsu (Caçadora de Ex-líbris). 
 
 

MARÇO 

 

- Live na Caçadora de Ex-líbris: “Ex-libris librorum” com Prof. Briquet de Lemos. 

(Esta live fez parte da comemoração do Dia dos Bibliotecário ( Mês da Bibliotecária e 
do Bibliotecário 2022); 
 
- Live “A Arte dos Ex-Líbris: entrevista com Mary Komatsu (Caçadora de Ex-Líbris)”: 
Um bate-papo com Mary Komatsu, bibliotecária e criadora do canal Caçadora de Ex-
Libris. Mediação de Leandra Oliveira.  Organização REDARTE. (Esta live fez parte da 
comemoração do Dia dos Bibliotecário ( Mês da Bibliotecária e do Bibliotecário 
2022); 
 
- Live “Ex-líbris: práticas biblioteconômicas. Uma roda de conversa sobre práticas 
biblioteconômicas com acervo de Ex-Libris.” Com Raphael Diego Greenhalgh (BCE); 
Márcia Carvalho Rodrigues (FURG); Mary Komatsu (Caçadora de ex-libris); mediação 
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da bibliotecária Mariana Giubertti (BNB). Organização: Biblioteca Nacional de 
Brasília (BNB) e Biblioteca Central da Universidade de Brasília (BCE/UNB). (Esta live 
fez parte da comemoração do Dia dos Bibliotecário ( Mês da Bibliotecária e do 
Bibliotecário 2022); 
 
- Live na Caçadora de Ex-líbris: “Ex-líbris em matrizes alternativas de gravura” com 
a artista Márcia Santtos. 
 
- Publicado no site da Caçadora de Ex-líbris texto sobre  “Ex-líbris: Linha do Tempo 
“, com a colaboração de Alissa Esperon Vian (GEPIM/FURG) e Raphael Greenhalgh 
(UnB). 
 

 
 

ABRIL 

 

- Live na Caçadora de Ex-líbris:  
-  “Ex libris, gravura, objetos e afetos” com a artista Patrícia Pedrosa; 
- “Bibliotecas Jurídicas na relação leitor, colecionismo e raridade” com o 
bibliotecário Thiago Cirne. 
 

 
 

MAIO 

- Live na Caçadora de Ex-líbris:  
- “Os ex-líbris da coleção Jenny Dreyfus” com a historiadora Silvia Pinho; 
 
- Lançamento da exposição virtual “Pequenas obras de arte em exibição: revisitando 
a 1ª exposição de ex-líbris no Museu Nacional de Belas Artes” disponível na pagina do 
MNBA na plataforma Google Arts & Culture - 
https://artsandculture.google.com/story/JAVhEs9MYjnuTQ; 
 
- Produção do vídeo: 80 anos de uma exposição de ex-líbris no Brasil no canal do 
youtube da Caçadora de Ex-líbris. 
 
 

 
JUNHO 

 
- Visita ao ateliê da artista e gravadora da Patrícia Pedrosa, que fica em Petrópolis, 
RJ; 
 
- A convite da bibliotecária Vania Parreiras conheci a biblioteca do antigo Seminário 
de São Vicente de Paulo em Petrópolis. Nesta biblioteca tem Livros de teologia do 
século XIX  com marcas de proveniência como ex-líbris manuscritos e dedicatórias; 
 
- Live na Caçadora de Ex-líbris:  
-“A Biblioteca particular de Oswaldo Cruz e suas marcas de proveniência” com a 
bibliotecária Jeorgina Gentil; 
-“Viagens inusitadas: proveniências e pertencimentos de obras do século XIX” com a 
historiadora Maria Stephanou; 
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- ”As marcas de procedência: a coleção de Nélida Piñon do Instituto Cervantes do Rio 
de Janeiro” com o bibliotecário Carlos Alberto Della Paschoa; 
 
- Visita técnica na Biblioteca Nélida Piñon do Instituto Cervantes inaugurada em 20 
de junho de 2022, com a finalidade conhecer a coleção de livros e suas diversas 
marcas de proveniência. 
 
 

 
 

JULHO 

 

- Lançamento do e-book "Grupo de discussão em coleções especiais jurídicas: 
debates para o futuro do patrimônio bibliográfico no Direito", organizado por Thiago 
Cirne Freitas do @gidjr A publicação integra as comemorações dos 49 anos do 
GIDJ/RJ. Um dos capítulos intitulado “O resgate de um ex-librista: vestígios da 
relação de Homero Pires com os ex-líbris e o colecionismo” tem autoria da Caçadora 
de Ex-líbris e do bibliotecário Raphael Greenhalgh; 
 
- Lançamento do E-book “Colecionismo de Ex-libris: abordagens sobre coleções na 
UFMG.” de autoria de Diná Araújo no site da Caçadora de Ex-líbris; 
 
- Live na Caçadora de Ex-líbris:  
- “Barão do Rio Branco e os Livros” com o diplomata, historiador e biógrafo Luís 
Cláudio Villafañe G. Santos; 

- “A coleção de Ex-líbris do Barão do Rio Branco” com o pesquisador Luiz 
Felipe Stelling; 
-  “As dedicatórias manuscritas: fonte e objeto de pesquisa” com a professora 
Stefanie Cavalcanti Freire. 

 

AGOSTO 

 

- Comemoração de 02 anos do Canal no youtube da Caçadora de Ex-líbris, com 994 
inscritos e 86 vídeos; 
 
- Sorteio da Caneca Caçadora de Ex-líbris (edição especial) os contemplados foram 
André de Miranda (artista e gravador) e  Adriana Dias Gonçalves (bibliotecária); 
 
- Live na Caçadora de Ex-líbris:  
- “A maçonaria e ex-líbris: entre mitos e símbolos” com o museólogo Raniel da 
Conceição Fernandes;  
- “Bex libris: da ilustração ao carimbo” com a ilustradora Rebeca Catarina; 
 
- A Caçadora de Ex-líbris atinge a marca de 2.000 seguidores no Instagram.  

 

 

 

SETEMBRO 

 

- A convite da Marcia Della Flora Cortez, participei como ouvinte da sua Defesa da 
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Tese de Doutorado “Ex-líbris: memória gráfica e potências simbólicas de memória” 
da Universidade Federal de Pelotas; 
 
- Lançamento do E-book “A Biblioteca do Museu Carlos Costa Pinto e o ex-libris de 
Margarida Costa Pinto” (Rosina Bahia Alice Carvalhos dos Santos) no site da Caçadora 
de Ex-líbris; 
 
- A Caçadora de Ex-líbris atinge a marca de 1.000 inscritos no canal do Youtube; 
  
- Live na Caçadora de Ex-líbris:  
- “Edge Libris: uma nova maneira de amar os livros “ com o ilustrador Edgard Paiva; 
-“Ex-libris nas coleções especiais da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais” 
com a bibliotecária Meire Vieira; 
 
- A Caçadora de Ex-líbris é citada na apresentação “Uma jornada pela confecção de 
uma ex-líbris indigenista” com o bibliotecário Rodrigo Piquet Saboia de Mello na 8ª 
Jornada de Pesquisadores da Fundação Biblioteca Nacional. Disponível no canal do 
youtube da Biblioteca Nacional. Acesse por esse link.; 
 
- Os Vídeos “Ateliê do artista Andre de Miranda” e “Ex-líbris por Edgard Paiva” 
apresentados em 28 de outubro de 2022, como atividade cultural no 29º Congresso 
Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação - CBBD 2022, promovido pela FEBAB. 
Com o apoio da REDARTE/RJ e a Caçadora de Ex-líbris.  
 
 
 

OUTUBRO 

 

- Lives na Caçadora de Ex-líbris:  
- “Carimbos da Biblioteca Nacional. Uma marca de propriedade através dos séculos” 
Com a conservadora Thais Helena de Almeida; 
- “Lançamento do livro Introdução à Gestão de Coleções Especiais Jurídicas” com o 
bibliotecário Thiago Cirne; 
- “A Academia Portuguesa de Ex-líbris: 70 anos em prol da arte ex-librística” com 
Ana Cristina Martins, Presidente da APEL; 
 
- 1ª Reunião do Grupo Ex-libris Brasil – GELB (virtual); 
 
- Sorteio do livro “Introdução à gestão de Coleções Especiais Jurídicas” de autoria de 
Thiago Cirne Freitas no Instagram da Caçadora. Contemplado: Márcio Sacramento 
dos Santos; 
 
- Participação da Caçadora de Ex-líbris na Oficina de Xilogravura e Monotipia no 
Museu do Ingá, Niterói, RJ.  
 
 

NOVEMBRO 

 

- Lives na Caçadora de Ex-líbris:-  

- “Henry Joseph Lynch (1878-1958): colecionismo e ex-libris no Rio de Janeiro 
entresséculos” com a museóloga Paula Coutinho; 
-  “Um ex-librista diletante” com o professor e Delegado para o Brasil da Academia 
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Portuguesa de Ex Libris Jose Luiz Foureaux de Souza Jr.; 
 
- A convite do Sépia UFRGS, a Caçadora de Ex-líbris apresentou a palestra "Ex-líbris: 
olhares e descobertas de uma bibliotecária" no Colóquios do Sépia 2022: Mundos que 
habitam acervos. https://www.youtube.com/watch?v=rNd-Z0yM1bM; 

- Participação no Bate-papo “A arte dos ex-líbris” com André Miranda e Patrícia 
Pedrosa no Ateliê da Xilo na UFRJ.  

 
 

DEZEMBRO 

 

- Bate-papo “Atuação dos bibliotecários através dos blogs e redes sociais” com a 

participação de Thiago Cirne @incunabulos; Soraia Magalhães 
@cazadoresdebibliotecas e Mary Komatsu @cacadora_de_exlibris. Live no Instagram. 

- Participação no I Seminário Internacional as Mulheres e suas bibliotecas pessoais no 
contexto do patrimônio bibliográfico no Museu Carlos Costa Pinto, Salvador, BA. Na 
oportunidade a Caçadora de Ex-líbris conheceu a Biblioteca da Margarida Costa Pinto 
e seus ex-líbris; 

- Live na Caçadora de Ex-líbris: “Quirino Campofiorito, o artista e seus ex-líbris” com 
Mary Komatsu; 

- Sorteio na última live de 02 moleskines. Contemplados: Denise Maria da Silva 
Batista e Diogo Misoguti. 
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