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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CANAL CAÇADORA DE EX-LÍBRIS – 2021 

 

 

JANEIRO 

- Lançamento do 1º E-book da Caçadora de Ex-líbris “Ex-libris marca de uma 
identidade e o processo de criação (André de Miranda).  
 
 

FEVEREIRO 

- Criação do meu ex-líbris pessoal desenhado pela artista Bruna Kim. 
- A Caçadora de Ex-líbris alcança a marca de 1000 seguidores no Instagram. 
- Sorteio da Caneca da Caçadora de Ex-líbris. 
 
 

MARÇO 

- Lançamento do 2º E-book “Ex-líbris atribuído: uma marca cultivada”. (Ana 
Virgínia Pinheiro). 
- Lançamento do 3º E-book “O Ex-líbris da Biblioteca Nacional do Brasil: uma 
abordagem histórica”. (Rosangela Rocha Von Helde). 
- A Caçadora ganhou o terceiro ex-libris de David Fernandes da Silva. 
- Curadoria da Exposição Virtual “Ex-líbris: olhares na Biblioteca” (Mary Komatsu 
(Caçadora de Ex-líbris, Juccia Nathielle (Vida de Bibliotecário) e Alissa Esperon 
Vian (Proveniência).  
- Parceria com Gerson Witte na produção de um ex-líbris para o escritor e biógrafo 
brasileiro Paulo Rezzutti. 
- Sorteio de 02 ex-líbris personalizado para 02 seguidores do canal no Instagram. 
Confeccionados pelo Gerson Witte. 
 
 

ABRIL 

- III Reunião Grupo Ex-líbris Brasil. 
- Lançamento do 4º E-book “O ex-líbris de Jorge de Oliveira” (Gerson Witte). 
- Live de Lançamento do E-book do Gerson Witte. 
- Lançamento do vídeo Série Ex-librista Colecionadores: Marcelo Calheiros. 
- Participação do Curso Marcas de Proveniência, identificação e descrição com 
Prof. Fabiano Cataldo. 

https://03d27330-4083-4d01-b6ef-3d97ad85c3b1.usrfiles.com/ugd/03d273_15f9bfa27d604f588cbbab520453ec64.pdf
https://03d27330-4083-4d01-b6ef-3d97ad85c3b1.usrfiles.com/ugd/03d273_15f9bfa27d604f588cbbab520453ec64.pdf
https://www.cacadoradeexlibris.com/post/ex-l%C3%ADbris-de-mary-komatsu-e-seu-processo-de-cria%C3%A7%C3%A3o
https://03d27330-4083-4d01-b6ef-3d97ad85c3b1.usrfiles.com/ugd/03d273_2276171bcf74408a9777c05d72b37b4c.pdf
https://03d27330-4083-4d01-b6ef-3d97ad85c3b1.usrfiles.com/ugd/03d273_c7158477d1d24f999b1ba50da083a530.pdf
https://03d27330-4083-4d01-b6ef-3d97ad85c3b1.usrfiles.com/ugd/03d273_c7158477d1d24f999b1ba50da083a530.pdf
https://03d27330-4083-4d01-b6ef-3d97ad85c3b1.usrfiles.com/ugd/03d273_7c5ef640c5c74f49918c4259f20150a5.pdf
https://03d27330-4083-4d01-b6ef-3d97ad85c3b1.usrfiles.com/ugd/03d273_438fb37a470441e1a663c278e67e90be.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yj9VViD-x2U&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=pRTuJFd1SCM&t=167s


- Participação do Encuentro Nacional de Instituciones con Fondos Antiguos y Raros. 
 
 

MAIO 

-Lançamento do vídeo Série Ex-librista Colecionadores: João Antonio Buhrer. 
-Bate papo com troca de experiências sobre como usam para a criação de conteúdo 
e estratégias em seus projetos na Biblioideias (Convite) para os alunos do curso de 
Marketing digital. 
- Lançamento vídeo Série Ex-librista Colecionadores: Elza Guerra Aleman. 
- IV Encontro Grupo Ex-libris Brasil (Artistas).  
 
 

JUNHO 

- Entrevista para o Jornal Tribuna de Minas “Ex-líbris: a prática secular para 
marcar a posse de livro”  
- Lançamento do E-book: “Ex-líbris como objeto de coleção e estudo” de Luiz 
Felipe Stelling. 
- Visita a Biblioteca do Museu de Arte do Rio (MAR) para conhecer a coleção de Ex-
líbris de Quirino Campofiorito. Atendida pela bibliotecária Karen Merlin. 
- V Encontro Grupo Ex-líbris Brasil (Artistas). 
- Sorteio de 01 ex-líbris do Museu Imperial (oferta do bibliotecário Márcio 
Miquelino). 
- Reunião com Raphael Greenhalgh (identificação da coleção de ex-libris e 
documentos de Homero Pires do acervo da Biblioteca Central da UnB). 
 
 

JULHO 

- Lançamento do vídeo Série Ex-librista: Artistas com Mauricio Scvarzman.  
- Sorteio ex-librista: catálogo “MusCap 20 anos: acervos e memórias” (oferta da 
bibliotecária Clarisse Silveira) e 01 caneca da Caçadora de Ex-líbris. Ganhadores: 
André de Miranda e  
- Participação da Caçadora de Ex-líbris na Live “As Marcas de Proveniência no 
Acervo bibliográfico no Museu Histórico Nacional”, a convite do Museu Histórico 
Nacional.  
 
 

AGOSTO 

- Lançamento do E-book “Ex-líbris: conservação e restauração como meio para 
assegurar propriedade, história, trajetória e segurança das obras” de Jandira 
Flaeschen. 
- Sorteio do livro “Destaques da Biblioteca Indisciplinada de Guita e José Mindlin” 
(Oferta da bibliotecária Jeanne Lopez) durante a sua live “A Extraordinária coleção 
de obras raras e os ex-líbris da Biblioteca Brasiliana no canal da Caçadora de Ex-
líbris. 
 
 

SETEMBRO 

- Sorteio de 02 ex-líbris oferecidos pelo artista Fabio Sapede, confeccionados 
durante a sua live “O ex-líbris num ateliê de gravura”. 
- Participação da Caçadora de Ex-líbris da Live “Biblioteconomia, Pesquisa e Redes 
Sociais” da série Lives da BN, com a palestra intitulada “Conexões de uma 
bibliotecária: trajetória, descobertas e a importância das redes sociais na 
biblioteconomia”.  

https://www.youtube.com/watch?v=Y8jMXNF5ifA&t=111s
https://www.youtube.com/watch?v=WNaDZjdX5XA&t=767s
https://tribunademinas.com.br/noticias/cultura/04-06-2021/ex-libris-a-pratica-secular-para-marcar-a-posse-de-livros.html
https://tribunademinas.com.br/noticias/cultura/04-06-2021/ex-libris-a-pratica-secular-para-marcar-a-posse-de-livros.html
https://03d27330-4083-4d01-b6ef-3d97ad85c3b1.usrfiles.com/ugd/03d273_102a4bb9b6f143649f8c217336b5aeee.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SG4feD5EYWc&t=455s
https://www.youtube.com/watch?v=-LY2iubeomE&list=PLHeHTqDxIF4NzLZ3ni4EvbUgRHxwRTdPZ
https://www.youtube.com/watch?v=-LY2iubeomE&list=PLHeHTqDxIF4NzLZ3ni4EvbUgRHxwRTdPZ
https://03d27330-4083-4d01-b6ef-3d97ad85c3b1.usrfiles.com/ugd/03d273_255856c15eb543c98b7de4a051ce8f14.pdf
https://03d27330-4083-4d01-b6ef-3d97ad85c3b1.usrfiles.com/ugd/03d273_255856c15eb543c98b7de4a051ce8f14.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5O57nnWib_U&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=5O57nnWib_U&t=15s


- A Caçadora de Ex-líbris alcança a marca de 1500 seguidores no Instagram. 
- Sorteio da Caneca da Caçadora de Ex-líbris. 
- Divulgação da logomarca oficial do Grupo Ex-líbris Brasil – GELB. Criação do 
designer Gerson Witte. 
 
 

OUTUBRO 

-Divulgação da nova logomarca da Caçadora de Ex-líbris criada pelo designer 
Gerson Witte. 
- Divulgação da nova caneca personalizada da Caçadora de Ex-líbris, com a imagem 
do seu ex-líbris confeccionado pelo Gerson Witte.  
- Visita ao atelier do arista e gravador André de Miranda.  
 
 

NOVEMBRO 

- Inauguração da exposição “2ª Exposição Internacional Ex-líbris: marca de uma 
identidade” sob a curadoria de André de Miranda. A Caçadora de Ex-líbris está 
apoiando essa mostra e fez um texto de apresentação a pedido do artista.  
- Visita ao Atelier De Etser dos artistas Fabio Sapede e George Gutlich. Conheci 
também o atelier da artista Margarita Gallo.  
 
 

DEZEMBRO 

- Lançamento do E-Book “A trajetória do livro através do ex-líbris: as coleções 
bibliográficas da Biblioteca Acervos Especiais da Universidade de Fortaleza” de 
autoria de Ana Wanessa Bastos.  
- Lançamento do Livro “Alberto Lima 1898-1971- artista, heraldista, ex-librista: 
homenagem do GELB” apresentado pela Mary Komatsu e Marcelo Calheiros na live 
do canal do Youtube da Caçadora de Ex-líbris.  
- A Caçadora de Ex-líbris é citada no artigo “Ex-líbris: um novo momento de 
apreciação” de autoria de Raphael Greenhalgh e Marcia Rodrigues publicado na 
Revista Biblioo.  
- A Caçadora de Ex-líbris produziu 41 lives e 4 vídeos da Série Ex-librista, através 
de entrevistas com os colecionadores: Elza Alemán, João Antonio Buhrer, Marcelo 
Calheiros e um convidado internacional: Mauricio Schvarzman.  
 
 

https://www.instagram.com/p/CUlASuIrNTo/
https://www.cacadoradeexlibris.com/post/museu-de-arte-de-blumenau-inaugura-exposi%C3%A7%C3%A3o-de-ex-l%C3%ADbris
https://www.cacadoradeexlibris.com/post/museu-de-arte-de-blumenau-inaugura-exposi%C3%A7%C3%A3o-de-ex-l%C3%ADbris
https://www.instagram.com/p/CWD7PWuLt9e/
https://www.instagram.com/p/CWEbx5arf_3/
https://03d27330-4083-4d01-b6ef-3d97ad85c3b1.usrfiles.com/ugd/03d273_54e43df906234250ad338e1240259e93.pdf
https://03d27330-4083-4d01-b6ef-3d97ad85c3b1.usrfiles.com/ugd/03d273_54e43df906234250ad338e1240259e93.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gFbRqeN5wLs
https://www.youtube.com/watch?v=gFbRqeN5wLs
https://biblioo.info/ex-libris-um-novo-momento-de-apreciacao/amp/
https://biblioo.info/ex-libris-um-novo-momento-de-apreciacao/amp/

