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São Paulo, 26 de julho de 2020

Querida Kiyomi,  

Como estão todos? Ana e Marina, Satomi e Shigueru-san estão bem? Espero 
que estejam todos cheios de saúde. Aqui no Brasil estamos sofrendo um tanto 
por causa do coronavírus, o problema aqui ainda é agravado por nossos líderes 
políticos irresponsáveis. Apesar dos pesares, não posso reclamar, eu e minha 
família estamos bem. De grave, só teve aquele susto do meu pai internado com 
corona. Não foi fácil, mas ele está cada dia mais forte.

Nem posso acreditar que já fez um ano desde que fui para aí. Passou tão rápido. 
Depois de quase seis meses morando no Japão, voltei para o Brasil. Chegando em 
São Paulo celebrei natal, ano novo, carnaval! Por aqui temos a crença de que o 
novo ano só se inicia oficialmente depois do carnaval, mas em 2020 foi diferente, 
veio a pandemia. Ficamos em isolamento social quase completo, minha readaptação 
foi breve e não tive tempo de matar e a saudade dos amigos e da família.

Espero que por aí as coisas estejam mais tranquilas. Esses dias estava olhando 
as fotografias que fiz quando você me levou para visitar a casa em que minha 
batian1 nasceu, lá em Himi. Finalmente mandei revelar e escanear os filmes 
da Rolleiflex que usei naquela tarde. As imagens analógicas junto com as da 
câmera digital, formam um conjunto formidável. 

Kiyomi-san, não sou uma pessoa muito supersticiosa, mas foi coisa do destino 
termos nos conhecido, não acha? Eu e sua mãe nos encontrarmos em meio 

1 avó em japonês informal.



a um encontro de imigrantes sul-americanos foi carma. Se dependesse de 
mim, não ia acontecer, eu não entendia nada de japonês naquela época, tinha 
acabado de chegar em Toyama. Se não fosse por ela reconhecer meu nome na 
apresentação dos bolsistas, nós não teríamos nos conhecido e minha experiência 
no Japão seria infinitamente menos memorável. 

Por falar na Riko-san, adorei aquela tarde em Himi, na casa dela. Sua irmã e 
sua mãe receberam a gente com chá e café gelados e um lindo rocambole de 
chifon e chantili. E teve ainda motis2 e manjus3 deliciosos que compramos naquela 
loja tradicional de doces de Takaoka. Não sei quem estava mais feliz com as 
comidinhas, eu ou Ana e a Marina (saudade das suas netas!). 

Não sei se você sabe, mas tenho um fraco por casas velhas — essa, além 
de bastante antiga, faz parte da minha história. Eu não pensei que teria a 
oportunidade de conhecer o lugar em que minha batian nasceu. A arquitetura 
da casa é tão bonita, com o telhado tradicional típico das construções japonesas, 
curvo como um livro aberto e sustentado por vigas retas de madeira escura. 
Quantas gerações se abrigaram sob seu telhado? A casa é linda, mas minha 
melhor lembrança é a das meninas saindo e entrando dos cômodos, os pés 
descalços correndo pelo chão de tatame.

Naquele dia, visitamos também o otera4 e o jinja5 na montanha. O dia estava tão 
bonito, o sol ardia quente e brilhante, o céu azul, e vocês de sombrinha branca. A 
pé, seguimos todas para uma visita ao cemitério da família ali ao lado do templo 
principal. A sra. Riko depositou algumas flores no túmulo de pedra cinzenta, 

2 bolinhos de arroz glutinoso cozido e batido.
3 bolinho recheado de doce de feijão azuki.
4 templo budista.
5 santuário xintoísta.

limpou o local, acendeu velas, queimou incenso, depois juntou as mãos: palma 
com palma, inclinou a cabeça e fechou os olhos em oração. 

Depois de prestar nossas homenagens aos que já foram, partimos para visitar 
o jinja. Eu lembro da trilha íngreme, cercada de verde, que levava ao topo do 
monte. Adoro caminhar na natureza. Ao chegar no cume, podia ver o pequeno 
santuário em meio a uma clareira, guardado por dois leões de pedra. Parecia 
um pouco abandonado ou talvez já fosse mais floresta que santuário. Os jinjas 
costumam ser dedicados à alguma deidade xintoísta. Por aí as montanhas 
são consideradas sagradas, saberia me dizer se esse santuário era dedicado à 
montanha em que se situava? Fiz uma foto da Ana sacudindo aquela grande 
corda na porta do santuário, chamando os deuses. 

O passeio foi muito gostoso, mas fiquei com dó da Mari-chan, que ficou toda 
empipocada de mordidas de pernilongo. Recordo que foram tantas picadas 
que tivemos que passar pomada e um pouco de gelo para aliviar. Ela é muito 
tranquila, né? Não houve um piu de manha. Guardo com carinho os presentes 
que sua mãe, Riko-san, me deu: o lencinho e o terço budista com contas de 
cristal. Espero que ela tenha gostado dos docinhos brasileiros que levei para ela.

Esse dia foi muito gostoso, mas foram muitos os programas divertidos em 
companhia sua e de Shigueru-san: exposições de arte, comer sushi, o festival de 
fogos de artifício, provar seu tonkatsu6 e até cochilar no seu sofá. 

Nem tudo foram flores, né? Teve um episódio que até dá um aperto no coração 
só de falar. Lembra daquele dia que eu e o Dú havíamos voltado de Tóquio e 
eu tinha esquecido a bolsa no trem? Eu estava desesperada, sem chave de casa 
e sem carteira. Além de tudo, não conseguiríamos pegar os trens e o bonde 

6 Prato japonês típico de milanesa de porco.



a tempo até minha casa. Era tarde da noite, você estava gripada, mas mesmo 
assim veio nos socorrer na estação de Takaoka. Obrigada Kiyomi, de verdade. 

Foi uma grande alegria quando você me disse que havia conversado com meu 
tio Ossamu e tinha aceitado o convite dele de vir ao Brasil para o aniversário de 
90 anos da batian! 

Nessa ocasião, infelizmente, não pude ficar com vocês o tanto quanto gostaria. 
Estava numa correria só, fazia apenas um mês que eu voltara do Japão. De uma 
coisa tenho certeza: minha avó ficou muito emocionada pela presença de vocês 
no aniversário dela. Depois da festa, parece que você e Mayumi se divertiram 
muito viajando pelo Rio e por Foz do Iguaçu com meus tios. Espero que possam 
vir mais vezes, quem sabe na próxima venham com as meninas e Shigueru-san.

Kiyomi-san, te conhecer foi uma das melhores coisas que me aconteceram nessa 
viagem, e minha experiência não seria a mesma sem você. Não tenho palavras 
para expressar minha gratidão pelo carinho e acolhimento que encontrei em sua 
família. Nunca vou me esquecer.

Meio mundo nos separa, mas tenho certeza que voltaremos a nos encontrar. 
Minha casa estará sempre aberta para recebê-los.

Com amor, 

Lissa

CAP e PPGAV
Professores e funcionários do Departamento de Artes Plásticas e do Programa 
de Pós-Graduação em Artes Visuais. Em especial, Marco Buti, Nivaldo, 
Donizete, Estela e Solange. 
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Dos primórdios: Juca e Aline. Depois vieram: Bete, Nrishi, Marcelo, Alline, 
Ivanise, Flávia, Pedro, Rafael, Isabella, Marjorie, Paulo Pena, Paulo Angerami, 
Guilherme, Inês, Filipe, André, Lucas, Roger, Ilana, Madali, Gabriela. Em 
especial Celina, Mariana e Yuki.

Toyama - Japão 
Da organização: Seki, Kayashima, Marcelo, Tachibana, Sano. Meus colegas 
bolsistas: Fábio e Shindi. Da Worldly Design: Aoi, Mochan, Hono, Mai, Kona 
e Izumi. A família que encontrei por lá: Kiyomi, Shigeru, Riko, Satomi, Ana e 
Marina. A família que já por ali estava: Ossamu e Rose. Toyama Kenjinkai: em 
especial à Renata Ueda, Tomoko, Toshio e Shoyu. 

Companheiros que fazem parte de mim e me acompanham na jornada: Tatiana 
Abitante, Tarcila Lucena, Marcelo Carpinetti, Lara Dezan, Mariana Aguiar, 
Renata Claro, Rafael Miyashiro e Luiz Fukushiro.  

Helena: artista, ilustradora, pintora, mulher. Mudou minha maneira de ver, 
aprender e ousar. 

Gabi: amiga de todas as horas, melhor pessoa, artista talentosa. 

Beth, Fumio, Jun e Gui: fundamento e apoio incondicional.

Eduardo: Meu companheiro de tudo.

João Musa: amor pela fotografia e pela vida. Sua generosidade nos permite criar 
com liberdade e encontrar nossa voz.

Muito obrigada pelo carinho, olhar e caminhada
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