


O Caderno de Experiência desenvolve temas abordados pela exposição 
Útero, Museu e Domesticidade: Gerações do Feminino na Arte sob 

diferentes enfoques. Ele se constitui em um conjunto de proposições para 
serem lidas, desenvolvidas e pensadas a partir da mostra.
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ESTRATÉGIAS DE VISIBILIDADE EM 
CURADORIA NO MUSEU PARA A 

PRODUÇÃO DE ARTISTAS MULHERES

UMA EXPOSIÇÃO FEMINISTA NO MUSEU

Gaudêncio Fidelis 
Diretor do MARGS

Ana Zavadil 
Curadora-chefe do MARGS

A exposição Útero, Museu e Domesticidade: Gerações do Feminino na Arte representa uma segunda 
fase de um programa de exposições do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que busca dar visibilidade e 
legibilidade à produção de artistas mulheres. O programa foi iniciado com a exposição O Museu Sensível: 
Uma Visão da Obra de Artistas Mulheres na Coleção do MARGS, realizada em 2011, e que veio seguida de 

série de iniciativas, entre elas a intensificação do colecionismo desta produção com vistas a preencher

Uma exposição feminista no contexto museológico é um assunto relevante e deve ser abordado não só 
a partir da historiografia da arte, mas também dos discursos dominantes da própria cultura, em que o regime 
patriarcal constituiu um sistema fechado dc pensamento, mesmo nos dias de hoje. Dentro deste sistema há 
pouco espaço para refletir sobre um novo lugar para o feminino. É nesse contexto que se pode discutir a 
visibilidade de artistas mulheres na arte e nas coleções institucionais.

No transcorrer da história da arte, as artistas mulheres foram excluídas de registros importantes e muitas 
vezes negligenciadas a um segundo plano em relação aos seus pares masculinos, cuja produção artística foi 
quase sempre considerada fruto dc sua genialidade, cm que a originalidade preponderava sobre a produção 
artística feminina, tidas muitas vezes como apenas derivativa ou mesmo cópia.

O Museu dc Arte do Rio Grande do Sul realizou em 2011 a exposição O Museu Sensível: Uma Visão 
da Produção de Artistas Mulheres na Coleção do MARGS, com curadoria de Gaudêncio Fidelis e teve como 
objetivo mostrar obras daquelas artistas que possuíam obras no acervo do museu, em que grande parte delas 
sequer havia sido trazida à visibilidade pública. A intenção desta abordagem feminista, pioneira na trajetória 
do MARGS, serviu para reavaliar a representação de obras de artistas mulheres no acervo do museu, bem 
como direcionar para uma visão mais crítica do seu papel enquanto instituição no sentido de incluir produ
ções historicamente marginalizadas.

Para esta nova exposição Útero, Museu e Domesticidade: Gerações do Feminino na Arte foram 
lhidas mais dc cinquenta artistas mulheres que não possuem obras ou são pouco representadas no acervo, ou 
ainda que tiveram suas obras incorporadas recentemente ao acervo, assim como uma geração de artistas mais 
jovem, cujas obras escolhidas criteriosamente privilegiam novos desafios estéticos cabíveis dc serem colecio
nados pelo museu como obras relevantes da arte de agora. Cabe ao museu reparar, pelo menos em parte estas 
lacunas e fazer com que estas obras importantes sejam incorporadas ao seu acervo, pois além de colecionar 
obras significativas do presente o seu papel histórico é o de reescrever a história da arte periodicamente.

Estas obras trazidas à luz de seu tempo foram escolhidas pelo seu significado. A exposição não é temá
tica e nem construída a partir do acervo como a maioria das que ocorreram anteriormente no museu a partir 
dc 201 1. Aqui cada obra representa questões particulares investigadas por cada artista, originadas a partir de 
critérios variados e que podem apresentar afinidades artísticas ou temáticas, ou discutir questões políticas 
sociais ou ainda voltadas para vivências pessoais e/ou autobiográficas.

A disposição das obras pertence à mesma plataforma curatorial empregada em várias exposições do 
MARGS, ou seja, a justaposição de obras em um modelo não-cronológico, evidenciado mais ainda pelo 
recorte temporal por se tratarem de obras produzidas em tempo recente.

As palavras útero, museu e domesticidade se referem às questões pertinentes do caráter peculiar da 
mostra: útero representa o feminino por excelência como lugar de geração, assim como refere-se metafori
camente à própria noção de museu como repositório dc guarda, com sua reserva técnica às escuras; o museu 
assim como o útero guarda e protege a vida e a arte; domesticidade refere-se ao ambiente doméstico em que 
considerável parte da produção de artistas mulheres é realizada e cabe ao museu como gerador dc conheci
mento trazer à luz essa produção.

uma
lacunas no acervo, pelo menos aquelas que se mostravam mais imediatas. Enquanto que aquela exposição 
concentrava-se exclusivamente nas obras do acervo do museu, como forma de assinalar as diversas políti
cas de colecionismo que o museu adotou ao longo dos anos, esta segunda exposição concentra-se na obra 
daquelas artistas que ainda não adquiriram suporte institucional significativo. Esta também se concentra na 
produção que não se encontra minimamente representada em coleções institucionais e ainda na produção de 
artistas que, por ser considerada mais emergente, até então não recebeu o devido apoio.

Ao conceber esta segunda exposição levou-se em conta a necessidade de dar continuidade a uma pla
taforma de legibilidade e construção de um mínimo lastro histórico que tome possível a continuidade de um 
processo de visibilidade contínua para a produção destas artistas, com vistas a considerar a possibilidade 
de vislumbrar um futuro em que o apoio institucional se mostre relevante para que suas produções ganhem 
continuidade. Sabe-se que instituições são instrumentais para a consolidação de um campo de ações que se 
mostre favorável ao trabalho artístico, alimentando tanto criticamente quanto proporcionando um determi
nado espaço de referência para a circulação destas obras em um ambiente favorável que lhes imprima uma 
feição pública. Sendo assim, o papel que o museu desenvolve, ao proporcionar a um campo determinado da 
produção status e suporte institucional, é o que acreditamos que alimenta a trajetória de um artista, levando-o 
em grande parte à continuidade de sua produção. Sabe-se que artistas produzem independente de apoio ins
titucional, mas é ele que completa o círculo de vida de uma obra, que vai do atelier à esfera pública quando 
encontra-se como sua audiência e consequentemente sua preservação para gerações futuras quando estas

esco-

obras passam a integrar acervos.
Útero, Museu e Domesticidade é uma exposição que proporciona ao meio e à história de exposições 

do MARGS uma possibilidade única de transformar o museu em uma plataforma institucional mais demo
crática e avançada, realizando igualmente o potencial do museu em produzir conhecimento inovador através 
de exposições. Museus precisam constituir uma história relevante de exposições como forma de estabelecer 
plataformas dc aprendizado, discussão, debate e conhecimento, sem os quais estes transformam-se em ins
tituições estagnadas pela história c cm dessintonia com o espectador contemporâneo cuja exigência é muito 
maior do que aquela de simplesmente ir ao museu e estabelecer uma relação contemplativa com as obras. 
O MARGS vem realizando desde 2011 um extenso e qualificado programa de exposições que cresce e se 
amplia a cada passo do processo, redefinindo o papel institucional no exercício diário de suas funções. Expo
sições críticas como esta e todas as que temos realizado trazem a possibilidade contínua de reflexão para seus 
diversos públicos, sem negligenciar, ao mesmo tempo, a dimensão estética e criativa cuja densidade deve ser 
possibilitada a cada vez que se realiza uma exposição cm uma instituição museológica.

ou
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INTRODUÇÃO
A invisibilidade das artistas mulheres na história da arte é um fato histórico. Basta buscar no passado a cons
tatação de que elas ficaram à margem não aparecendo em exposições e em livros de história da arte. Nos anos 
de 1960, com o início do movimento feminista esta situação é colocada sem retoques pelas primeiras ativistas 
por meio de estatísticas impressionantes.

O movimento feminista, inicialmente dotado de uma postura radical, modifica seu perfil se associando 
com outras inclinações sociológicas e teóricas como o interculturalismo, o construcionismo, o pós-estrutura- 
lismo, o travestismo, a teoria desconstrutivista, a teoria queer, o ciberfeminismo. Abre-se também em novas 
correntes: liberal, socialista, marxista, pós-estruturalista, etc. A mulher luta por um lugar digno cm todos os 
setores da vida e isso se estende à arte. Pensar em reescrever o passado é uma utopia, mas a mobilização no 
presente para construir um futuro igualitário é o desejo de todas as minorias marginalizadas.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, revendo o seu importante papel de gerador de conhecimento 
e preservador da memória e da arte, realizou duas exposições feministas de grande envergadura para dar 
legibilidade e visibilidade à produção de artistas mulheres. A primeira exposição reuniu 132 artistas que 
possuíam obras no acervo do museu e foram trazidas à visibilidade pública, muitas de suas obras nunca antes 
tinham sido mostradas em uma exposição. A exposição trouxe uma visão sobre o próprio acervo do 
a identificação do colecionismo feito por décadas.

Esta segunda exposição mostra obras de 54 artistas mulheres que não pertencem ao acervo e que ainda 
não haviam recebido um suporte significativo da instituição e tem o intuito, mais uma vez, de tocar em as
suntos como a formação do acervo, a relevância das questões de gênero como critério para as curadorias, às 
políticas que atravessam o sistema de arte. dentre outros.

Este fato histórico muda a história das exposições no MARGS e começa a construir uma plataforma 
institucional inclusiva, avançada e democrática, em que a dimensão estética c criativa de artistas mulheres 
redefine o papel do museu.

Ao longo deste Caderno de Experiência vamos perceber que são muitas as possibilidades e as questões 
que as artistas desta exposição e outras que foram sugeridas como referências, trazem em 
vezes, questões do feminino estão presentes, ou não; vivências pessoais; relações com o seu corpo e/ou 
o do próximo; o seu corpo e o entorno; o espaço doméstico; espaços comuns; o espaço da arte, mas também 
trazem questões políticas e sociais.

O Núcleo Educativo da UERGS/ MARGS convida você a visitar a exposição e levar este Caderno 
como companhia para o percurso; consultando, anotando, sugerindo.

O grupo de artistas anônimo Guerilla Girls foi fundado em 1985. Assumindo o nome de artistas mulheres 
já falecidas e utilizando máscaras de gorila, realizam desde então ações reivindicando um lugar para as mu
lheres na história da arte. Utilizando-se muito do humor, perto de 100 mulheres já trabalharam coletivamente 
e anonimamente na produção de cartazes, outdoors, ações públicas, livros e outros projetos para tornar o 
feminismo “engraçado e elegante”, segundo suas próprias palavras. Em um de seus textos traduzido aqui 
conhecemos “as vantagens de ser uma artista mulher”:

Trabalhar sem a pressão de sucesso.
Não ter que participar de exposições com homens.
Fugir um pouco do mundo da arte em seus quatro trabalhos free-lance.
Saber que sua carreira pode deslanchar depois dos oitenta anos.
Ter certeza de que não importa o tipo de arte que você faça, ela será rotulada como feminina. 
Não ficar presa em um cargo de professor titular.
Ver suas idéias vivas no trabalho dos outros.
Ter a oportunidade de escolher entre a carreira e a maternidade.
Não ter que se engasgar com os grandes charutos ou pintar usando ternos italianos.
Ter mais tempo para o trabalho quando o seu companheiro troca você por alguém mais jovem. 
Ser incluída em versões revisadas da história da arte.
Não ter que passar pelo constrangimento de ser chamada de gênio.
Ver a sua imagem estampada nas revistas de arte vestindo uma fantasia de gorila.
Fonte: http://www.guerrillagirls.com

museu e

A partir deste texto podemos colocar algumas questões:
• Existiría uma arte especialmente feminina ou masculina?
• Como as questões de gênero influenciaram a história da arte?
• O que seria uma exposição feminista?
• Como as condições históricas da mulher na sociedade influiram na representação de suas obras em 
museus?
• Por que exposições como estas são importantes?

obras. Àssuas
com

Carmen Capra (UERGS) 
Igor Simões (UERGS) 

Mariana Silva (UERGS) 
Mariane Rotter (UERGS) 

Vera Lúcia Machado da Rosa (MARGS)
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ARTISTA PROPOSITORA: ALEXANDRA ECKERT
Na série “Histórias Pequenas", a repetição dos gestos serigráficos imprimem corações em fotografias e papéis 
de diferentes origens, gramaturas e cores. Exercícios íntimos; memórias afetivas; herança feminina; experi
ências e marcas de uma vida que estão presentes em diários gráficos, livros de artista, fotografias, lenços e, 
principalmente, na arte postal.

Democrática e anticomercial, a arte postal, como é usualmente conhecida no Brasil, proporciona intercâm
bios e encurta distâncias entre seus participantes. Criada com a finalidade de ser enviada pelo correio, o que 
condiciona sua criação, também pode ser chamada dc arte correio, arte por correspondência, arte a domicílio 
e mail art.

i

1. Que tal responder a um chamado: vamos iniciar uma coleção de postais a partir de uma serigrafia impressa 
especiahnente para este Caderno de Experiência, com o 
ças?

2. Pesquise também sobre arte postal, livro de artista, serigrafia e outras técnicas de gravura,

objetivo de partilhar o sensível e arquivar lembran-

. : a

-• üt-:*
ALEXANDRA ECKERT
[Porto Alcgrc|RS, 1971]
Posial da série Histórias pequenas, 2012 
Serigrafia sobre papel 
10 x15 cm 
Coleção da artisla
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ALEXANDRA ECKERT
[Pono Alegrc|RS, 1971]
Postal da série Histórias pequenas. 2012 
Serigrafia sobre papel 
10 x 15 cm 
Coleção da artista
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ARTISTA PROPOSITORA: MICHELE MARTINES QUEM SÃO AS MULHERES CRIADORAS NA ARTE?W

Entre tantos lugares de passagem, a casa propõe-se a ser um lugar impregnado de personalidade. É o lugar 
onde muitas coisas acontecem sem acontecer. A casa corresponde a um lugar íntimo e seguro 
onde o habitante situa sua vida. Um espaço individualizado e complexo que integra memórias, imagens, 
desejos e medos, e, ao mesmo tempo, comporta os rituais e ritmos da rotina diária.

A história da arte é uma construção cultural. Assim sendo elementos como o universo simbólico, os valores 
morais e éticos, as relações econômicas e outras presentes nas culturas acabam por se manifestar na 
como se conta a(s) história(s) da(s) arte(s) em cada tempo ou espaço.

maneira

Durante muito tempo o ocidente europeu produziu imagens artísticas onde o tema principal era o corpo fem
inino, muitas vezes sob as camadas dos temas mitológicos ou alegorias. Estas imagens se fixaram em muitas 
das nossas referências sobre a arte produzida entre o século XVI e XIX. No entanto, recorrentemente, não 
encontramos nomes de mulheres artistas neste mesmo período. Vamos verificar isso juntos?

Na obra Meu duplo observando minha pintura, quis representar na pintura um cômodo da minha casa, no 
qual inseri a imagem de um nu feminino, reproduzida a partir da obra Amor sacro e amor profano, de Tiziano 
(1515), simulando uma de minhas atividades cotidianas. A figura está segurando em uma das mãos uma ca- 

pincéis. Este objeto pertence ao cenário da minha casa, e não a obra de Tiziano. Com a outra mão 
ela escora-se na mesinha, onde estariam os demais materiais de pintura. A figura interage com o cenário, faz 
parte dele. Mas o cenário está representado em nuances de cinza, deixando apenas a figura colorida. Os ele
mentos estão integrados na composição da cena, mas é como se a cor denunciasse que são coisas diferentes, 
com valores diferentes. Afinal a figura faz parte do cenário ou não?

neca com
A proposta é a seguinte:

a) Faça uma lista de dez imagens produzidas entre o século XVI e XIX. Faça um álbum com essas 
imagens. Olhe para elas. Sugerimos algumas questões para pensar:

• Como as mulheres aparecem representadas?
• Elas estão nuas ou vestidas? Em que situação?
b) Agora, pesquise nomes e recolha imagens de dez artistas mulheres neste mesmo período.
c) Procure em livros de história da arte, sites de museus e instituições culturais. Monte também 

álbum destas artistas mulheres.
• Reflita: O que foi mais fácil encontrar? Mulheres representadas como tema ou mulheres artistas, neste 

período? Por que isso acontece, na sua opinião?

A imagem representada também nos mostra outros elementos, ao fundo há uma releitura da Mona Lisa, à 
esquerda vemos a pintura que a figura central observa, nela, outra imagem de nu feminino aparece, deitada, 
assistindo televisão. Tendo esta pintura como referência e também a colagem O que torna os lares de hoje tão 
diferentes, tão atraentes? (1956), do artista Richard Hamilton, elabore uma cena cotidiana reproduzindo um 
ambiente da casa utilizando imagens conhecidas da história da arte ou da mídia (jornais, revistas, televisão, 
internet, etc).

um

Você também pode consultar os sites abaixo para ampliar o conhecimento sobre mulheres artistas:
• Clara - base de dados de mulheres artistas, mantida pelo National Museum of Women in the Arts, de 

Washington, Estados Unidos, http://clara.nmwa.org/index.php?g=search&action=home
• Blog do coletivo Viva Ia Vulva - contendo nomes, obras e textos de diversas artistas. 

http://vivalavulva.wordpress.com

MICHELE MARTINES
[Montencgro|RS. 1982]
Meu duplo observando minha pintura, 2005 
Óleo sobre tela 
120.x 150 cm 
Colcçào da artista
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ARTISTA PROPOSITORA: LAURA CASTILHOS
Gosto muito de colecionar latinhas de comida de cachorro e latinhas de sardinha. Duas de minhas paixões 
são cães e gatos. Para a exposição Útero, Museu e Domesticidade: Gerações do Feminino na Arte realizei 
três obras, Alice, Francisco e Arya.

Nem sempre coloco título nos meus trabalhos, porém desta vez, já tinha os títulos antes das obras estarem 
completamente prontas. Creio que minha obra está muito próxima do meu cotidiano e de uma temática que 
envolve o feminino porque ela nasce do fato de eu ser professora, dona de casa, mãe, ilustradora, artista 
plástica, uma mescla de várias coisas.

Como posso fazer um trabalho artístico unindo um material corriqueiro como latinhas, papel de jornal, cola 
e arame?

Podemos pensar em 3 etapas:
1. Montagem utilizando três ou mais latinhas. Para uni-las pode ser usada fita crepe.
2. Confecção de flores, ou outras formas figurativas ou abstratas. Sugiro a técnica da Papictagem (parecido 

Papel machê). Para estruturar as formas usa-se arame fino, e logo após vamos cobrindo o arame com
recortes de jornal umedecidos na cola plástica branca. As latinhas devem ser recobertas do mesmo modo, 
com a Papietagem.
3. Para finalizar, pintamos de branco toda a montagem. Quando a mesma estiver seca podemos pintá-la. E 
então a obra esta pronta. Vamos tentar?

com

O que é Papietagem?
É uma técnica artesanal em que se utiliza 
papel recortado e cola para dar forma a 
uma escultura ou objeto.

Alice, Francisco e Arya, 2014 
Montagem (papietagem e aquarela sobre papel) 

35 x 35 x 10 cm, 22 x 22 x 10 cm e 18 x 15 x 18 cm
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0 CORPO DA ARTISTA
A arte da performance é geralmente experimentada ao vivo, nela o artista pode agir sobre o próprio corpo e 
convidar o público a fazer parte de uma experiência efêmera. O que a documenta e assegura sua continuidade 
é, muitas vezes, a fotografia. Na história recente desta prática, que toma fôlego a partir dos anos 60 e 70 do sé
culo XX, a fotografia desempenha um papel constitutivo, e não meramente um documento. Em muitos casos 
mesmo, a performance é encenada expressamente para a câmera (muitas vezes na ausência de uma audiência) 
e as imagens que resultam são tanto registro de um evento, quanto obras de arte autônomas.

A performance é um modo de ação escolhido por muitos artistas interessados em desafiar situações espe
cíficas de exclusão, opressão, condição de minoria ou negação de reconhecimento, enfrentando sistemas 
imperativos. Neste contexto, as mulheres artistas se destacaram na realização de ações performáticas para 
encontrar um meio corrosivo de minar estereótipos de gênero, representações de papéis familiares, domés
ticos e eróticos.

Nos trabalhos de Borba e Comerlato, as duas artistas cobrem seus rostos e assumem diferentes identidades.
Percorrendo a exposição, percebemos que muitas artistas constroem a partir de sua própria imagem represen
tações do corpo feminino. Evenir Cormelato (1952) e Carla Borba (1978) investigam através da fotografia e 
da performance diferentes papéis possíveis desempenhados pela mulher nos campos da arte, da cultura e da 
sociedade.

• Quais são elas?

•Através dos cenários, adereços, objetos e enquadramento empregados nas fotografias, que narrativas 
podem ser contadas?

• Você já pensou em fazer uma “foto-performance "? Como seria?

■

CARLA BORBA
[Porto Alegrei RS. 1978]
Cabeça de terra. 2012
Impressão de pigmento mineral sobre papel
100 x ISO em
Coleção da artista
Fotografia: Jaquc Piccini

EVENIR COMERLATO
[Caxias do Sul|RS. 1952] 

Porca mãe, 2013 
Performance cm fotografia 

70 x 50 cm 
Coleção da artista

í
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ROSA X AZUL
A imagem mostra pequenos fragmentos do trabalho da artista coreana JeongMee Yoon. Motivada pela obses
são de sua própria filha com a cor-de-rosa, em 2005 iniciou o Pink and Blue Project (Projeto Rosa e Azul). 
Yoon fotografa crianças de diversas partes do mundo em seu quarto com todos os objetos lá encontrados, 
dispostos ordenadamente: roupas, brinquedos, material escolar, maquiagem, acessórios. “Muitos brinquedos 
e livros para meninas são rosa, roxo ou vermelho, e estão relacionados com maquiagem, roupas, objetos de 
cozinha e assuntos domésticos. No entanto, a maioria dos brinquedos e livros para os meninos são feitos de 
diferentes tons de azul e estão relacionados com robôs, indústria, ciência, dinossauros, etc.”[l], diz a artista. 
Teríamos algo a acrescentar, do nosso contexto, na sua observação?

• Se convencionou dizer que “azul é de menino” e “rosa é de menina”. Por quê?

• Quais seriam os significados vinculados junto à cor rosa? Que noções estão sendo construídas sobre o que 
é ser menina?

• O que se pode pensar sobre o vínculo tácito (aceito e repetido pela sociedade) entre as meninas 
específica?

e essa cor

• Como as cores contribuem para a categorização do feminino? Quais seriam as características do feminino 
nessa categoria criada, de acordo com as convenções? Em sua pesquisa, a artista descobriu que a situação já foi exatamente oposta: nos EUA a cor rosa. um verme

lho enfraquecido, no início do século XX era indicada para os meninos, enquanto que o azul era a cor usada 
No final do século XIX, isso também acontecia na Bélgica2 enquanto que no restante dapara as meninas.

Europa a convenção - originada no grupo social burguês - já era similar à de hoje: rosa ou vermelho para 
meninas, azul para meninos.

Para Pastoreau (1997) havería, nas cores claras adotadas para a infância (azul/azul claro e vermelho/rosa), 
ideia de pureza, inocência e até de higiene, mas não uma oposição. A oposição entre os sexos através dasuma

cores, “começa a ser utilizada ao final da Idade Média (antes do século XIII o azul não é nunca o contrário 
do vermelho), e desenvolve-se na época moderna. Apoia-se em considerações simbólicas, simultaneamente 
diversas e vagas, e não funciona verdadeiramente senão em relação ao par: o azul não é masculino senão 
enquanto se opõe ao vermelho; sozinho, ou oposto a outra cor, está desprovido desta conotação.”[2],

Fragmentos do trabalho da artista JeongMee Yoon. Pink and Blue Project (Projeto Rosa e Azul) iniciado em 2005.

[1] YOON. JeongMee. Pink and Blue Project. Disponível em <http://www.jeongmeeyoon.com> Acesso em 10 de maio de 2014.
[2] PASTOREAU, Michel. Dicionário das cores do nosso tempo. Lisboa. Estampa, 1997.
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MULHERES ARTISTAS NO BRASIL
"A Sra. Abigail começa apenas a mostrar seu talento para a pintura e o tem feito por uma 
maneira um tanto feliz [...] os retratos e as paisagens que há exposto são verdadeiras vitórias 
para uma amadora, mas nestas obras ressente-se um pulso muito feminino, muito tímido, e 
sobretudo um exagero, aliás perdoável, de aproveitar bem o assunto sufocando a primeira 
impressão recebida como se obrigada fosse às convenções do ensinamento." (Luiz Gonzaga 
Duque Estrada, crítico brasileiro do final do século XIX, sobre pintura da artista Abigail de 
Andrade).

A presença das mulheres no cenário artístico brasileiro tem um percurso marcado pela diferença no acesso 
das mulheres ao circuito oficial das artes. Nos Salões Nacionais do Rio de Janeiro, por exemplo, o número 
de mulheres e homens artistas foi respectivamente de 3 e 59 na primeira edição, em 1890, e de 23 e 106 na 
última, em 1922. O pico máximo ocorreu em 1900 com 20 mulheres entre os 30 homens selecionados para 
exporem suas obras no salão.

O acesso à formação artística das mulheres se deu prioritariamente à parte do sistema de formação oficial, 
inaugurado em 1826 com a fundação da Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Até 1889, a 
instrução em artes para as moças acontecia em cursos livres (não oficiais) na Academia, os únicos que per
mitiam a matrícula de alunas, em ateliês particulares ou no ambiente doméstico acompanhadas por pais ou 
maridos artistas ou ainda com professores contratados.

“[...] sabendo mais ou menos manejar os processos práticos, desconhece por completo as 
tendências artísticas, as tendências embrionárias dos tempos modernos que darão às artes 
a plasticidade duradoura e ideal do antigo classicismo, demonstrando na dificuldade da re
produção exata da natureza, a reprodução do ser pensante, dos movimentos reflexos dos 
nervos.” (João do Rio, sobre a escultora Nicolina Vaz de Assis, em publicação sobre o Salão 
de 1899).

Estando à parte desde a formação, a arte das mulheres foi vista com distanciamento e desconfiança pelo júri 
dos salões e pelos críticos, o que tomavam remotas as chances delas conquistarem uma bolsa de estudos para 
o exterior ou o apoio do imperador, este jamais concedido a uma mulher.

“A mulher tem realmente tanta capacidade quanto o homem para as produções do espírito, 
apenas uma diversidade de destino determina a diferença de qualidade. Enquanto o homem, 
entregue à vida pública, desenvolve a ciência, a arte e a indústria, a mulher no lar o prepara 
para essa mesma vida. Ela não produz as grandes obras, mas forma os grandes homens; toda 

glória está na dos homens que educa, dos homens que seu amor dirige, como mãe, es
posa ou filha.” (O. Carvalho, no artigo “A questão Feminina - III”, Revista Kosmos, 1904).

A seguir estão fragmentos de textos do final do século XIX e início do século XX. Perceba neles o tipo dos 
argumentos, em destaque, empregados pelos escritores daquele período em suas análises sobre a arte de 
mulheres artistas (timidez, amadorismo, submissão, menor qualidade, falta de conhecimento) ou sobre o seu 
“verdadeiro destino” (maternidade, atuar no lar, formar grandes homens). a sua

Apesar de todos entraves, as moças do final século XIX estudaram, produziram e disputaram espaços no 
campo artístico predominantemente masculino. Pensemos agora sobre a atualidade: que lugares são ocupados 
pelas mulheres na arte e que lugares lhes são dados a ocupar? Que argumentos são empregados na exposição 
e na teorização da arte feita por mulheres?

As bases dessa proposta encontram-se em:
SIMONI, Ana Paula Cavalcanti. Profissão Artista: pintoras e escultoras acadêmicas brasileiras. São Paulo: Ed. da Universidade de 
São Paulo: FAPESP, 2008.

____ . A difícil arte de expor artistas mulheres. Cad. Pagu. Campinas, n. 36. Junho 2011. Disponível cm <http://zip.net/bspn63>.
Acesso em 10 de maio de 2014.
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COMO A CULTURA CONCEBEU O ESPAÇO DOMESTICO?O CORPO FEMININO
Em seus discursos sobre arte proferidos no século XVIII na Academia Real inglesa, Sir Joshua Reynolds, um 
dos mais importantes artistas acadêmicos e influência importante e reconhecida na história da arte canônica 
em todo o ocidente, afirma que temas como a natureza-morta, estavam associados implicitamente ao uni
verso feminino. Assim, a partir dessa visão, às mulheres seria adequado temas relacionados com o ambiente 
da domesticidade. Domesticidade é um dos nomes da exposição. A ideia de que o espaço doméstico é um 
domínio do feminino foi associada à produção das mulheres artistas e mais tarde virou um dos temas a serem 
desconstruídos por mulheres ligadas a uma arte feminista. Na exposição, que trabalhos remetem ao espaço 
doméstico? Como esse espaço é tratado nos trabalhos apresentados?

Muitos trabalhos na exposição, reúnem representações do corpo feminino. Algumas mulheres artistas tomam 
este tema e acabam subvertendo as formas como nos acostumamos olhar para corpos de mulheres represen
tados. Essa diferença está muito mais em uma posição da artista cm relação ao seu trabalho, seu tema e suas 
indagações do que no fato de serem sexualmente e generificadamente compreendidas como mulheres. Em 
um passeio pela exposição, escolha entre os trabalhos aqueles que apresentam este tipo de representação. 
Como você os reuniría em uma montagem em que você é o curador? Que outras imagens (da arte ou não) que 
entrariam na sua exposição? Que nome você daria a essa mostra?

Abaixo algumas imagens sugeridas para você começar a pensar sobre o tema:

ROSANA KRUG
[São Lcopoldo|RS, 1958] 

Poros & pixels, 2008-2013 
Macrofolografia digital impressa 

sobre papel fotográfico 
80 x 130 cm 

Coleção da artista
Fotografia: Jaquc Ptccini
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NEIDE CPINTO
[Restinga Seca|RS. 1949]
A hora azul. 2014
Impressão de pigmento mineral sobre papelMARISTELA WINCK
Dimensões variadas[Pato Branco|PR. 1951]

Véu de Verônica n°4.2013 Coleção da artista
Fotografia: Jaquc PiceiniFotografia, acrílico, fios e metal

155 x 130x 30 cm
Coleção da artista 
Fotografiu: Maristela Winck
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ISABEL DE CASTRO
Observe essa obra na exposição. Sobre a obra e os assuntos que ela traz sugerimos que você amplie 
o pensamento através dos itens abaixo, inter-relacionando-os:

[Porto Alegrc|RS, 1958]
Penelopeça, 2014

Alumínio e mangueira espaguete cristal
40 x 40 x 700 cm

Coleção da artista
• O Mito de Pcnélope (presente na Odisséia, atribuída a Homero), essa antiga e conhecida forma de 
representar a mulher: Esposa de Ulisses, bravo guerreiro que saiu de sua cidade para guerrear em 
Troia, Penélope esperou por vinte anos o seu retomo. Durante esse tempo, e sendo muito cortejada, 
conseguiu adiar um novo casamento estabelecendo a condição de que se casaria depois que terminas
se a tecelagem de uma colcha. Durante o dia Penélope tecia e à noite, secretamente, desmanchava o 
trabalho. Uma serva descobriu e revelou a todos o que na realidade acontecia, quando Penélope então 
propôs outra condição: casar-se-ia com o homem que conseguisse encordoar o rígido arco de Ulisses. 
Dentre todos os candidatos, apenas um mendigo conseguiu realizar a proeza, mas na verdade ele 
era o próprio Ulisses que retomara à ítaca disfarçado, matando todos os pretendentes de Penélope e 
retomando para a sua família e seus bens.

Fotografia: Jaquc Piccini

• Como as formas empregadas por Isabel de Castro nesse trabalho (linguagem, material, composição) 
se relacionam com o mito confirmando ou modifícando-o?

• Que idéias “Penelopeça” propõe sobre gênero e arte?

• Que outras obras presentes na exposição citam outras representações de mulheres na arte?
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