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INTRODUÇÃO
Jacks Ricardo Selistre e Rosa María Blanca

A arte contemporânea propõe uma retrospectiva frente aos segmentos históricos
do passado, tanto no suporte artístico, questionando as linguagens tradicionais da arte,
quanto às temáticas a serem abordadas pelas artistas.
A vida torna-se cada vez mais presente, o real aparece reconfigurado através de
objetos que operam como obras de arte. Os limites da arte e da não-arte são borrados.
Assim como os limites entre a produção artística e os contextos sociais. A obra de arte
como a conhecíamos entra em crise, bem como a identidade (que através de uma
modernidade líquida, coloca-se cada vez mais como mutável, instável e inconsistente
[BAUMAN, 2008; HALL, 2011]).
As artistas se interessam cada vez mais em explorar as particularidades da vida
humana, focando em temáticas inovadoras como as questões de gênero, a sexualidade, a
posição da artista mulher, do(a) negro(a), gay, lésbica, trans, frente a um sistema artístico
heteropatriarcal.
Ao mesmo tempo, nas Ciências Humanas e Sociais, surgem teorias subversivas ao
sistema de regras imposto. Os estudos feministas, pós-coloniais, o movimento negro e
LGBT, bem como as teorias queer, se consolidam como um questionamento, uma recusa
à norma socialmente estabelecida. Através desses estudos, aqueles(as) que não
pertenciam ou mesmo, não existiam para a sociedade dominante, passam a conquistar
cada vez mais espaço em meio às culturas.
O mesmo processo, ou um similar, acontece na arte. Artistas se manifestam
questionando a omissão, por parte da História da Arte de artistas mulheres, negrxs e
homossexuais. Distintos questionamentos são realizados através de inúmeras obras e
discursos. Nota-se a intenção em desconstruir, ou bem, desestabilizar esse sistema
hierárquico baseado na heteronormatividade.
Durante anos artistas das margens constroem um espaço em meio ao sistema
artístico, espaço esse o qual vem sendo conquistado através da produção artística que se
apresenta de maneira subversiva, metonímica, metafórica e subjetiva. Na II Exposição
Internacional de Arte e Gênero as produções artísticas propõem a autonomia frente ao
sistema, explorando subjetividades, tanto da artista, quanto as subjetividades que serão
provocadas no público pelas obras de arte.
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O CONTEXTO DA EXPOSIÇÃO1
Jacks Ricardo Selistre e Rosa Maria Blanca

A II Exposição Internacional de Arte e Gênero surge no marco do Seminário
Internacional Fazendo Gênero 11 e do Women’s Worlds Congress 13th, que se realiza de
forma paralela e por primeira vez no Brasil. A mostra é organizada por edital, com a
finalidade de constituir-se democraticamente.

Nas antigas edições, o Fazendo Gênero não contava com um espaço para as artes visuais.
Quem desejava trabalhar com imagens tinha como possibilidade a excelentemente
consolidada Mostra Audiovisual e de Fotografia, cuja(s) fundadora(s) e organizadora(s)
sempre se mostrou(aram) receptiva(s) para acolher propostas artísticas.
A I Exposição Internacional de Arte e Gênero, em 2014, que fora uma iniciativa da própria
curadora da presente edição, é pioneira no Brasil, e tem contado com o apoio das
organizadoras – feministas – do Fazendo Gênero, embora a Universidade Federal de
Santa Catarina não tenha uma graduação em Artes Visuais.
A II Exposição Internacional de Arte e Gênero foi uma demanda da Coordenação Geral
do Fazendo Gênero. Na atualidade é idealizada e produzida como projeto de extensão e
de pesquisa do Laboratório de Arte e Subjetividades (LASUB), do Departamento de Artes
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Visuais (DAV) e da Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGART), do Centro de Artes e Letras
da Universidade Federal de Santa Maria.
É assim como a II Exposição Internacional de Arte e Gênero mantém a ideia de propor
um espaço para a arte contemporânea que discuta as subjetividades da(o) artista a partir
da perspectiva dos estudos queer, feministas, trans e de gênero.

O Museu de Arqueologia e Etnologia (MArquE) é quem abriga a exposição. O setor
educativo do Museu, para a segunda edição, confeccionou as etiquetas em braile,
agregando acessibilidade na mostra.
A exposição reúne linguagens da arte contemporânea como tridimensionalidade,
fotografia, instalação, performance, videoarte, objeto, bordado, etc. Lembrando que a
defasagem das linguagens tradicionais como desenho, pintura e escultura foi uma
consequência da atuação de artistas mulheres, lésbicas, negras e(ou) queers na década de
sessenta, quando decidiram experimentar ações com fotografia, vídeo e performance,
in(ter)disciplinando à arte, dissolvendo o seu objeto de estudos e dando lugar
precisamente à arte contemporânea, em um contexto pós-estruturalista.

A curadoria utiliza painéis e outros suportes para os trabalhos direcionando à(ao)
espectador(a) de modo que possa interagir tanto com o espaço expográfico, quanto com
as próprias obras. A percepção do espaço e das obras como um fenômeno é uma dos
critérios curatoriais. A intenção é abrir os sentidos propiciando a mobilidade e o
deslocamento. Inclusive, a zona onde se projetam os vídeos pode ser localizada desde
qualquer ângulo do museu. As aberturas que propõe a curadoria permitem o trânsito e a
construção de conexões e desconexões intelectuais, imaginárias e (i)materiais.
A exposição é importante porque conceitualiza realidades complexas, hedonistas, mas
também muito violentas, sugerindo outras estéticas, posicionamentos e atitudes críticas.
Ao discutir o caráter binário identitário, como homem / mulher, civilizado / selvagem, etc,
sugere outras temporalidades, espacialidades, gestos e visualidades. A imprevisibilidade
parece ser a única certeza.

As(os) 25 artistas se expõem sutilmente. Atuando na universidade, na pesquisa, no
ativismo, no ateliê, na rua ou no próprio espaço, intimista, as artistas instalam processos
artísticos. As múltiplas ressignificações emergem, atravessam campos e tornam-se corpos
inacabados, desanestesiando a percepção heteronormativa. As poéticas propõem seu
próprio método.
Há apropriações, sobreposições, inferências, interferências, subjetivações e modificações.
Como toda mostra visual, o espaço é uma heterotopia, um disparador de contextos e
sensibilidades. Quem visita a mostra não pode conferir nenhuma hipótese ou cartografia.
A II Exposição Internacional de Arte e Gênero é factual. Eis o acontecimento, a lindeza, a
indelicadeza, a contradicção evidente de quem executa politicamente a sua própria
autonomia artística, teórica e subjetivamente.

OBRAS SELECIONADAS

O processo de seleção das obras presentes na II Exposição Internacional de Arte e
Gênero ocorreu através de Edital Público, mais de 50 artistas se inscreveram neste Edital,
a exposição qual selecionou 23 obras de 25 artistas.

Agnes Vilseki
Diane 35
2016
DIANE 35 Este trabalho foi o resultado de uma pesquisa em Poéticas Visuais, na qual me
propus tensionar a ideia de natural tanto na fotografia, quanto na construção dos corpos
que nela habitam. A minha pesquisa parte do campo teórico de investigação das questões
de gênero e está relacionada com a minha formação em Cinema e minha atuação como
roteirista. A principal ideia que norteia a pesquisa é o conceito de performatividade de
gênero e o trabalho parte da noção que todos os corpos são construções sociais. Desta
forma, alguns conceitos chave da Teoria Queer são incorporados como premissa para a
pesquisa: construção, repetição, corpo, natural x artificial, cristalização. Me interessava
construir uma cena onde duas figuras femininas se cruzassem, uma mulher biológica e
uma mulher trans. E que nesses dois corpos, estivessem evidentes os procedimentos de
construção, que é o mesmo, pra X ou Y. Insiro elementos na encenação que provocam um
estranhamento, crio uma narrativa, invento uma ficção que se pretende "naturalista”,
quase um flagrante da realidade. Procuro desta forma, questionar a veracidade da
fotografia e a construção da realidade, mas ao mesmo tempo questionar a própria ideia
de uma mulher "natural”, “verdadeira”. E por fim, me coloco na cena. É também um
autorretrato. Todo o arsenal de procedimentos depositados no corpo dela, são também
depositados no meu corpo. Construímos incessantemente nossos corpos.

Alexandra Martins Costa
Danço para não esquecer
performance
2016
A proposta surge quando a artista percebe o uso constante de velas brancas em atos e
manifestações decorrente de mortes e violências geradas pelas diversas discriminações
que atingiram pessoas LGBTTIQ. Casos como esses aparecem cada vez mais no cenário
nacional em decorrência de uma onda conservadora que tem incentivado essas ações
ditas “higienistas” que acabam naturalizando a violência e assim facilmente caem no
esquecimento. Ao realizar essa ação com as velas acesas nas costas da artista, percebe-se
que ficar em pé é a ação que mais dói.

Alice Monsell
A leitura dos segredos em voz alta
performance e instalação
2016

A performance se constitui através da leitura em voz alta dos segredos colecionados nas
bolsas da proposta “Todos os segredos fora da caixa”, de 2016. Os segredos presentes nas
bolsas em formatos de fichas podem requerer a participação do público, para que os leia
em voz alta, ou para que os dissemine através de sussurros. O público participa também
elaborando as fichas, contando seus segredos para que, anonimamente, se tornem
públicos. O questionamento do público x privado, as fronteiras desse binarismo são
desconstruídas a medida que os segredos são revelados. Qual segredo você está dispostx
a contar?

Aline Daka
Projeto da última inocência, repertório #3: Ficções
2012
Apresento o livro de artista Repertório #3: Ficções do projeto Da Última Inocência que
tematiza o feminino na arte e investiga conceitos de identidade do feminino. A abertura
processual desse trabalho em desenho que promove o pensamento do "outro" na
manipulação do "particular" e sua proposta relacional como livro de artista demonstra
que é preciso interrelacionar a obra de arte para transformá-la filosoficamente.
Compreendo nesse processo que o feminino na arte que eu "procuro" não precisa de
uma origem e sim de conexões para se reinventar e que uma memória se dá na
experiência de sua atualização. Todos os procedimentos de seleção e de interferências,
de cruzamentos de referências, de construção e desconstrução são exercícios de criação
de singularidades e manipulação de conceitos. Busco tematizar a experiência de mulheres
como criadoras na arte e na literatura. Problematizar a existência das mulheres nos
campos dessas artes produzindo um pensamento da diferença. Abordar a marginalidade,
e os processos alternativos em que estão envolvidas.

Ana Sabiá
A insustentável leveza do ser
2016
Nesse trabalho proponho a reflexão ética/estética sobre uma sociedade que dita regras
rígidas acerca de modos de ser mulher. Um frágil e descomposto “corpo” estilhaçado em
cacos cortantes se formatam sob a finíssima meia em reconhecível silhueta feminina.
Uma cadavérica mulher se insinua e junto dela também, de mesmo modo, uma
estilhaçada criança. A proposta conta ainda com uma fotografia que dialoga com os
corpos que jazem no chão.

Cheyenne Luge
Sapata Machorra! Ressignificando o insulto
livro de artista composto por xilogravuras
2015
Esse trabalho propõe a apropriação das palavras originalmente pejorativas utilizadas para
se referir às lésbicas. A partir dessas ofensas contra lésbicas, a artista propõe a sua
ressignificação para o empoderamento.

Clarissa Borges
Cantando para Beatriz e Fernando. Série Parto e Êxtase
impressão digital
2016
Este corpo com elevada potência sexual teve que ser contido e controlado, pela medicina,
pela sociedade, pela família e pela maternidade. A maternidade seria uma das formas
mais duradouras de conter o corpo feminino, pois a vida que ela produz deveria também
garantir, por uma responsabilidade quase biológica, durante todo o período de educação
da criança. Talvez por este distanciamento entre a imagem da mãe e a imagem
sexualizada da mulher, nos pareça hoje tão estranho, por exemplo, uma mulher se tornar
mãe com prazer sexual, a ideia imposta sobre a imagem da mãe é a do sacrifício, da
amorosidade, da paciência, em algumas vezes até da violência, mas raramente a do
prazer.

Claudia Paim
Eles não foram felizes para sempre
performance
Provocar reflexão sobre a constituição do imaginário feminino através da inquietação
sobre padrões de comportamento normatizados e aceitos socialmente. A performance
indaga sobre as escolhas femininas em relação a parcerias sexuais e quais os papeis que
desempenham. Relaciona-se com a história da Princesa e o Sapo, dos irmãos Grimm.
Paim desconstrói a ideia estereotipada da princesa e do sapo, questionando a figura
feminina e quebrando preconceitos, tanto de forma metafórica quanto concreta. Há
muitos modos de agir e ideias presentes no imaginário de todas as pessoas que são
considerados “normais” e, dessa maneira, não sofrem questionamentos sobre o que é a
normalidade, para quem ela serve e como se constituiu este critério. A artista trata sobre
a constituição de gênero, a normatização de certos estereótipos físicos e de
comportamento e a instituição de padrões sociais e idealizações para os seres humanos
conforme seu sexo ou identificação sexual.

Consuelo Schlichita, Clarisse Sanyos, Elisete Moccelin
O céu sobre minha alma
bordado
A instalação O céu sobre minha alma não conta ou dá visibilidade a uma única história,
mas é um mergulho na poesia, nas cartas, nos testemunhos, em filmes, na história de
vida e do mundo do trabalho de inúmeras mulheres que fazem parte do imaginário
cultural milenar como defensoras dos direitos de todas de participarem igualmente do
processo de produção da arte e da cultura. Busca-se rememorar, dar legibilidade às
histórias ocultas de mulheres que permaneceram anônimas, mulheres singulares que são
plurais. Suspender os cotidianos, ao mesmo tempo ordinários e extraordinários; expor a
história de inúmeras mulheres independentes (por isso, universais) e dependentes (por
isso, singulares) de um determinado lugar e tempo histórico, as contradições do mando e
da obediência; reconhecer o bonito e o feio, o comum, mas também o incomum de
existências que chamamos pelos nomes: Emília, Nair, Consuelo, Clarissa, Maria Vera
Lúcia, Elisete, Erminda, e tantas outras com seus traços inconfundíveis.

Diane Sbardelotto
Sem título, da Série Moldes
instalação
2016
Do corpo para a roupa para a pintura que é roupagem e corpo, mas vazia, e
preenchimento de? A roupa com um devir ou um retorno ao corpo, em obras que
questionam a si próprias, por suas várias maneiras de exposição e usos possíveis em açãoexposição. Na série Moldes, uma pesquisa sobre a roupa iniciada a partir da experiência
de trabalho como costureira em uma fábrica, pinturas, às vezes tridimensionais, com
tinta, cola e goma sobre retalhos, apresenta-se subversões da costura e dos moldes
utilizados como medida padrão dos corpos, para reprodução de peças em série. Os
trabalhos foram confeccionados a partir de desvios do previamente existente como
vestível. As peças iniciam-se em referência a algum aspecto ou parte conhecida das
vestimentas, tal como o vazio em buracos para bolsos, golas, capuz, aberturas que
receberiam corpos, dobras, estriamentos, sobreposições, e tomam um aspecto nômade,
de realização não programada do que prevê o molde, sedentário, fixo. Tratando
inicialmente de processos fabris de trabalho alienado e produtos finais
despersonalizados, a poética estende-se para uma abordagem da questão dos arquétipos
femininos, do corpo como carne e roupa. Do ofício deturpado das virtudes domésticas da
mulher costureira, mas artista.

Elisa Comandulli
Silenciadas
fotografia
2016

Asfixia...anonimato...segredo...O que se esconde nestas mulheres que têm suas faces
encobertas pelos sacos de lixo da sociedade contemporânea? Desde muito tempo, na
cultura ocidental, observa-se que o sexo feminino é visto e tratado como objeto de
manipulação, de dominação, estereotipado e ainda minimizado frente ao mundo,
masculino e imparcial. Mulheres ficaram à margem da sociedade, sem identidade
específica, vulgarizadas e banalizadas. Distinção entre masculino e feminino? Os valores
masculinos subjugaram as mulheres, exposta e manipuladas, como se pertencessem aos
homens.
Silêncio...O saco plástico abafa o som... Silenciadas, deixam suas personalidades de lado
por estarem expostas à essa cultura opressora. Nesta série fotográfica, os corpos
femininos fotografados nus,propõem a quebra dos padrões estéticos estabelecidos, onde
mesmo privados de identidade e voz, jamais conseguirão silenciar o que já não precisa ser
dito.

Heloisa Angeli
Proteger-se, afogar-se
livro de artista
2016
Inscrevo apenas um trabalho: Proteger-se,
ARTISTA Produzido em 2016.

Afogar-se. Linguagem: LIVRO
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Itamara Ribeiro
Vestido vermelho
bordado
2016
Os desenhos registram a figura feminina em tarefas cotidianas como tirar uma peça de
roupa, sentar, abaixar-se ou simplesmente existir. Atividades que repetidas diariamente
fazem emergir a rotina causadora do desassossego. Por meio de traços rápidos, eles
firmam a fugacidade das ações, rabiscos sem cores limitam-se a sugerir o contorno do
corpo.

Larissa Schip
T-meretriz
vídeo
2014
T-meretriz é um trabalho documental em vídeo composto por fotos de seis travestis que
trabalham com prostituição na cidade de Curitiba, PR. Em preto e branco o vídeo é
composto de fotografias internas do pensionato em que as sujeitas fotografadas
moravam naquele momento e fotografias externas que mostram a prostituição nas ruas
da cidade. Os enquadramentos das imagens contêm uma sensação de um olhar voyeur,
como quem tenta se aproximar, enfatizado pelas imagens que se formam através de
espelhos nos espaços internos e o desfoque nos espaços externos. O áudio é composto
por uma sonoplastia de sons ambientes, o vídeo faz questão de não falar pelo outro. O
trabalho que é em certa medida colaborativo diante do compartilhamento de
experiências proporcionadas pela vivência da fotógrafa com as travestis, tem o objetivo
de dar visibilidade aos corpos fotografados. O trabalho conta um pouco da história vista
pelo olhar da artista, que busca em sua poética refletir sobre relações libertárias que
encontra em meio ao ativismo feminista.

Letícia Cobra Lima
Medo de acharem que eu estava ficando doida
Reprodução colorida de colagem
2015
De acordo com as revistas femininas, há grande valor em como uma mulher aparenta
ser/estar. A primeira impressão é a que fica! Constantemente olhadas e escrutinadas por
suas escolhas e raramente capazes de devolver este olhar inquisidor, mulheres devem se
esforçar por transmitir confiança, calma, sabedoria ou, por vezes, sensualidade, humor,
charme. Devemos adequar-nos às situações, mostrando-nos maleáveis e espertas,
obedecendo ao protocolo. Nosso medo não é, apenas, de perdermos o controle, mas de
transparecê-lo. A jovem que mostra as flores de seu jardim, atenta à sua pose e ao seu
sorriso, não é consolada pela paisagem ao seu redor, pois a mirada da câmera que
captura o momento também constrói uma verdade sobre ela.

Lívia Auler
Oma
vídeo
Faz parte do coletivo "Nítida --‐fotografia efeminismo", que pesquisa a presença feminina
na fotografia e busca trazer visibilidade aos trabalhos feitos e protagonizados por
mulheres.

Leli Baldissera
Respeita as mina
fotografia digital
2014
Fotografia feita durante a Marcha das Vadias de Porto Alegre - RS em 2013. A moça
participante da marcha pichava a frase “Respeita as mina” em um muro no bairro Cidade
Baixa. Hoje a pichação não está mais lá.

Mirela Ferraz
Furor
performance

um corpo sobe uma escadaria.
entre pedras, água, vinho, pulsa a pele tremendo em ardor
o corpo vibra.
a história da pedra é viva e sangra.
o corpo que sobe germina.
gera.
o corpo pare e se torna ao meio, em meio à escada.
a pedra cinza relembra o vermelho vivido por séculos em seu lombo.
a pedra e corpo sangram juntos. adoecem.
o vermelho torna rosa a roupa branca.
o corpo lava na bacia de suas ancestrais o rubro do tecido.
o tecido rosa vira pedra.
Registro do diário artístico da performer Mirela Ferraz
A performance Furor utiliza-se de uma “violência poética” para retratar a violência real
sofrida por mulheres, como forma estética/política de protestar contra às diversas mortes
silenciadas, que ocorrem desde os primórdios da colonização brasileira.

Nadia Senna
nadia_senna 1
impressão digital
2016
Recriações de nus femininos referenciados na obra do artista pelotense Leopoldo
Gotuzzo, a partir de sessão de pose, fotos e desenho de observação com uma modelo
trans. A proposição busca dar visibilidade a outros corpos e sexualidades subvertendo o
binarismo identitário, marcadamente presente na representação de nus ao longo da
história da arte ocidental. A investigação poética se debruça sobre possibilidades e
dificuldades de expressar/representar plasticamente um corpo em estado de
transgenerificação, buscando capturar complexidades, afetos e ambiguidades. O estudo
foi iniciado em junho de 2016, contando com a participação da modelo Julia Bueno, da
fotógrafa Giuliana Bruno e do monitor Pedro Parente da Silveira.

Natália Rosa
Mãos Bi Lésbicas
fotografia impressa em papel algodão
2015
Fotografia de uma mão simulando diferentes atos sexuais com uma pessoa com vulva. Os
retratos aludem a guias de linguagem de sinais. A artista explora a mão como uma parte
do corpo importante para mulheres lésbicas e bissexuais, por produzir movimentos
específicos e sinais reconhecíveis entre pessoas das mesmas orientações, como uma
linguagem secreta.

Rosana Bortolin
Aninhados
instalação
2006
A obra consiste em cinco almofadas de um metro (1m) de largura por um metro e meio
(1,5 m) de profundidade, com imagens impressas do corpo da artista. As imagens foram
feitas em 2003, quando estava na fase final da gestação, e posteriormente de uma zona
erógena do corpo, a vagina. Ao visualizar a instalação podemos fazer inúmeras conexões
como à maternidade, respeito, amor, sexo, desejo, traição, lealdade, saúde, doença,
nascimento, morte, vingança, quarentena e sangue. O trabalho foi pensado para ser
interativo onde o público tem a opção de sentar-se ou deitar-se sobre as almofadas,
organizando-as confortavelmente, como sendo seu próprio ninho.

Sophia Pinheiro e Patrícia Ferreira
Jaexá va’e jo hete re - O corpo que enxergamos
2016
Intervenção Digital s/ Fotografia e desenho
Utilizando-se dos métodos audiovisuais através da passagem de representação da
“imagem do índio”, face às representações realizadas por políticas coloniais não
indígenas,
para
“o
olhar
indígena”,
Patrícia torna-se
protagonista
de
suas próprias reivindicações. O cinema indígena contemporâneo realiza o deslocamento
de poder, tornando a imagem auto representada política e com dispositivo
cinematográfico próprio, por meio do olhar compartilhado, de repertórios e experiências.
Muito já se discutiu sobre o cinema indígena contemporâneo, e ainda discute-se, visto ser
um assunto em constante processo de produção. O deslocamento de poder, o lugar de
fala, a representatividade e a valoração dos conhecimentos tradicionais pela
antropologia, também. Essa relação outra de fazer cinema por uma mulher indígena: as
poéticas das imagens contrapostas ao pressuposto lugar de passividade atribuído,
frequentemente, na relação de produção imagética ativa/homem e passiva/mulher, a
desconstrução da visão romantizada e exótica (“do outro”) por meio das apropriações de
seus discursos e agência artística, na produção de uma cinematografia indígena feminina,
são alguns dos apontamentos que esta pesquisa procura discorrer através da trajetória de
Patrícia.

Walesca Timmen
Multiplicidade: corpo em devir
vídeo
2016
Esta multiplicidade que não é nem conjunto e nem elemento único, como escreve Gilles
Deleuze afirma a diversidade e a destruição das identidades e coloca o corpo, nesta
poética, como fronteira, como entre dois. Nesta zona indeterminada onde o devir é a
definição mais apropriada. Nas imagens movimento propostas no trabalho estão
presentes gestos, multiplicidade e devir de corpos possíveis.
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