
Marina é fotógrafa e palestrante, e realiza expedições para 
registrar a natureza pelas regiões mais remotas do planeta. 
Ela e seu marido, o renomado navegador Amyr Klink, têm a 
Antártica como destino frequente.

Em suas palestras revela, de maneira criativa, a fórmula 
que encontrou para multiplicar suas experiências incomuns 
e inspira platéias a realizarem seus sonhos. Ela apresenta fo-
tografias inéditas e aborda, de forma autêntica, seu pionei-
rismo, perseverança, estratégia e seus aprendizados sobre 
meio ambiente adquiridos em viagens pelos 5 continentes. 

Seus livros “Antártica - A Última Fronteira” e “Olhar Nô-
made” somam fotografias as captadas ao longo de mais 
de uma década de viagens polares. Suas imagens estão 
disponíveis em agências de fotografias internacionais, ga-
lerias de arte, exposições e ilustram páginas de jornais e re-
vistas dentre eles, National Geographic Brasil, O Estado de 
São Paulo, Folha de São Paulo, Editora Trip, Revista Náutica, 
Revista Serafina, revistas de bordo, sites e livros didáticos de 
diversas editoras.

Marina utiliza sua formação em Comunicação Social 
orientando suas filhas, as Irmãs Klink, também autoras, que 
disseminam sua experiência e aprendizados ministrando 
palestras sobre suas aventuras pelo mundo. 

É autora de dois  livros fotográficos: Antártica, A última 
fronteira e Olhar Nômade, ambos publicados pela Editora 
Brasileira.
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quEM já ASSiSTiu

Sustentabilidade|Conservação| Criatividade|  
Superação de desafios|Ousadia|Educação|Fotografia| 
Inovação|Motivação|Empreendedorismo| Design|        
Trabalho em equipe|Qualidade de vida 

BRASKEM, MONSANTO, COPEL, LIDE, SESCON, ENEL, SESC, ENCAFÉ, 

FLIARAXÁ, FATEC, CASA VOGUE EXPERIENCE, GRUPO MULHERES DO 

BRASIL, SEMPRE UM PAPO, EDITORA ABRIL, CLÁUDIA COACHING
Assista a uma palestra

Youtube: A História de Marina Klink .
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https://youtu.be/TX0k1pm7Kyo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdYRMIs1oXrM


PREFÁCIO PREFACE AMYR KLINK

Marina não é apenas a mais frequente viajante a 
bordo, mas nos últimos dez anos, como poucos, 
compreendeu as possibilidades de uma plataforma 
versátil e incomum de navegação. Ninguém 
passou mais horas suspensa a 11 andares de 
altura no tope dos mastros ou plantada na ponta 
das retrancas tentando capturar imagens novas 
e melhores. A beleza assustadora provocada por 
ventos com mais de 100 nós, a fauna e a inusitada 
� ora da região, a diversidade mineral, os 
encontros, nada lhe escapou. Entre as di� culdades 
clássicas que vitimam fotógrafos experientes, 
lentes condensadas, dedos anestesiados, borrifos 
de sal e granizo, nenhuma a impediu de realizar 
seu intento. A prova são as lindas imagens que ela 
nos traz neste livro.
AMYR KLINK, navegador

Marina is not just the most frequent traveler 
aboard, but also, over the last ten years, like very 
few, she understood the possibilities of a versatile 
and unusual sailing platform. Nobody has spent 
more time suspended 11 stories-high at the top 
of the masts or leaning against the booms waiting 
to capture new and better images. � e frightening 
beauty yielded by winds of over 100 knots, the 
fauna and the unusual � ora of the region, the 
mineral diversity, the meetings, nothing escaped 
her. Amidst the classic toils of experienced 
photographers, blurry lenses, numb � ngers, 
salt sprays and hail, none of it got in the way of 
her will. � e proof are the beautiful images she 
presents us in this book.
AMYR KLINK, navigator
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Em Antártica – A Última Fronteira, a fotógrafa Marina Klink nos leva aos extremos da Terra. Seu livro cativante começa longe.  
Bem longe, onde a geologia emociona. Percorremos esse lugar com cuidado, respeito e admiramos os horizontes fascinados.  
Marina capta os detalhes com seus olhos e a sua câmera. Pequenas famílias. Pinguins divertidos. Grandes animais marinhos. Um toque de amor.  
Não há pessoas no seu mundo gelado – só pegadas deixadas pelos diversos exploradores da Antártica. É verdadeiramente uma fronteira.  
Não há um lugar comum. Cada superfície, cada textura, o esboço de uma formação após a outra, são moldados pelas invisíveis forças do vento  
em estranhas esculturas em movimento. É um lugar exótico, um mundo sem nós, que nos inspira respeito. 

In Antarctica – The Last Frontier, the photographer Marina Klink takes us to the ends of the Earth. Her lovely book begins at a distance.  
From afar, the geology is overwhelming. We move up on it slowly, with respect, and look out over its horizons in fascination.  
Marina fishes out details with her eye and her camera. Little families. Comical penguins. Big marine animals. A little love.  
There are no people in her frozen world – just the traces left behind by a a handful of Antarctica´s explorers. It is truly a frontier.  
Nothing is commonplace. Every surface, each texture, the outline of one formation after the next, are whipped by invisible wind-like forces  
into strange, moving sculptures. It is an exotic place, a world without us, one that inspires awe.
 
Matthew Shirts  National Geographic Brasil

Ministério da Cultura e Editora Brasileira apresentam
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“AnTáRTicA – A ÚlTiMA FRonTEiRA” 

Coletânea  imagética de 10 anos de expedições 
ao continente gelado.  Livro fotográfico, bilingue (Ed-
itora Brasileira). 

Fotografias retratam a beleza e a magia do mun-
do na sua essência. Um continente silencioso de vozes 
humanas, as surpreendentes transformações de pais-
agens geladas e sua singular biodiversidade. Nuances 
simples e complexas que se contrapõe, e despertam 
há séculos o interesse do homem por  superar os desa-
fios impostos pela natureza para se alcançar a região 
mais inóspita da Terra.         Prefácio de Amyr Klink, tex-
tos de Rick Atkinson, Jérôme Poncet, United Kingdom 
Antarctic Heritage Trust.  Dados Técnicos: 190 páginas 
em formato: 58 cm X 37cm

“AnTáRTicA – olhAR nôMADE” 

Coleção  de  fotografias  que  traz  uma  síntese 
de registros feitos sob múltiplas perspectivas, a bordo 
de  diferentes  embarcações  e  revelam  a  Antártica 
como um destino acessível. Livro fotográfico, bilingue 
(Editora Brasileira). 

Um trabalho  feito através do  tempo. Por mais de 
uma década Marina participou de diferentes expe-
dições para o continente austral. Viajou como  tripu-
lante e como passageira, renunciou ao conforto e 
deu a si mesma a oportunidade de viver experiências 
incomuns.  Fotografias  coloridas  e  preto  e  branco, 
demonstram o quanto uma região inóspita pode ser 
repleta de vida e as diferentes formas para se chegar 
lá. Dados Técnicos:  96 páginas em formato fechado: 
21 cm x 21 cm 

EXPoSiÇÕES
O olhar diferenciado de Marina Klink sobre alguns 

dos destinos mais singulares do planeta é itinerante 
e  viaja  para  diversas  cidades  do  Brasil.  Imagens  de 
natureza,  capturadas  com  sensibilidade  em  lugares 
remotos - com destaque para Península Antártica, 
Geórgia  do  Sul  e  nas  Ilhas  Falklands  (Malvinas)-  tem 
sido compartilhadas através de exposições  fotográfi-
cas. Além da beleza, seus registros revelam a dialética 
da região mais austral da Terra; inóspita, e ao mes-
mo tempo cheia de vida. Complementam a com-
preensão do ineditismo da mostra textos de Amyr 
Klink, Matthew Shirts e Silvia Meira Curadora de Arte 
Contemporânea (MAC - USP).
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