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DENTRO DO ÚTERO, FORA DA NORMA

Útero, Museu e Domesticidade: Gerações do Feminino na Arte pretende ser uma ex
posição crítica acerca da posição que ocupa a produção artística realizada por artistas 
mulheres que ainda não adquiriram a visibilidade e reconhecimento que sua obra mere
ce dentro do meio, e especialmente do ambiente institucional. Posterior à realização da 
exposição O Museu Sensível: Uma Visão da Obra de Artistas Mulheres na Coleção do 
MARGS, esta nova exposição pretende dar continuidade a uma política de visibilidade 
e legibilidade à produção de artistas mulheres com vistas a vislumbrar um futuro mais 
inovador para as estratégias de colecionismo, conservação e visibilidade para a produ
ção destas artistas no contexto museológico, papel ao qual o MARGS não pode se furtar.

As obras destas artistas ainda são pouco representadas cm coleções museológicas 
ou de todo excluídas do contexto institucional, tanto de seus acervos como exposições. 
Por esta razão esta exposição busca dar visibilidade pública a esta produção através 
de uma exposição qualificada e inovadora. Ela é complementada por uma parcela da 
produção jovem, definida com base cm critérios de escolha que privilegiem obras mais 
desafiadoras da nova geração local de artistas mulheres, assim como de artistas cuja 
trajetória pode ser vista como mais consolidada, ainda que não tenha recebido o reco
nhecimento e aporte institucional que merecem.

Entre as características da exposição, podemos apontar seu aspecto crítico cm 
relação à falta de representatividade da obra de artistas mulheres em exposições e co
leções, assim como sua intenção “reparatória”, no sentido de abrir novas possibilidades 
euratoriais, de apresentar esta produção para a visibilidade pública. Por sua abordagem 
crítica e inclusiva da produção de artistas mulheres, esta exposição pode ser definida 
igualmente como de caráter feminista. Não basta, é preciso dizer, incluir a obra de artis
tas mulheres em exposições celebratórias, que homenageiem simplesmente a condição e 
atributos femininos, uma recorrência que tem sido quase a regra nos museus brasileiros 
mais provincianos. É preciso que a obra destas artistas seja colocada em exposições de 
relevância, criteriosas e que tenham impacto de inserção historiográfica. Museus têm 
a responsabilidade de impulsionar a produção artística em direção a pelo menos dois 
estados: o de visibilidade e o de legibilidade, que sejam capazes ainda de colaborar para 
a circulação e veiculação desta produção diante do olhar público, inserindo-a, sempre 
que possível, em um contexto adequado crítico e historiográfico.

Útero, Museu e Domesticidade busca ser apenas mais um passo nesta longa tra
jetória de inserção e apoio desta produção, cumprindo parte da missão institucional do 
museu no que se refere à produção artística e sua dimensão artística e cultural.
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ABRIR FRESTAS EM UMA PAISAGEM:
UMA EXPOSIÇÃO FEMINISTA NO CONTEXTO MUSEOLÓGICO

A exposição O Museu Sensível: Uma Visão da Produção de Artistas Mulheres na 
Coleção do MARGS, realizada em 2011, com curadoria de Gaudêncio Fidelis, teve por 
objetivo quebrar barreiras históricas e atualizar o direcionamento da coleção do museu 
para uma visão mais crítica do seu papel museológico na intenção de incluir produções 
historicamente marginalizadas, como a produção de artistas mulheres, pretendendo es
tabelecer um novo rumo para uma história da arte mais inclusiva. A exposição exibiu 
obras do acervo do MARGS de mais de 130 artistas mulheres cuja produção é frequen
temente relegada a um segundo plano em relação aos seus pares masculinos, em que em 
muitos casos era constituída por obras nunca antes trazidas à visibilidade pública pelo 
museu. Lembra Fidelis que “Dessa forma, podemos metaforicamente dizer que o museu, 
como um organismo vivo, dá a luz a elas, restituindo-lhes o seu potencial artístico."1

Útero, Museu e Domesticidade: Gerações do Feminino na Arte é a segunda ex-



nos últimos dez anos (1960-1970), dos 713 artistas expositores do Condado de Los Ange
les, apenas 29 foram mulheres. Neste mesmo período, das 53 mostras individuais apenas 
uma foi dedicada a uma mulher. Fatos semelhantes aplicaram-se em museus e galerias 
por toda a parte.' Em 1982, aos 71 anos, Louise de Borgeois, recebe a primeira retros
pectiva dedicada a uma mulher, no Museu de Arte Moderna de New York (MoMA), 
tornando-se um exemplo pioneiro e legitimador do lugar da mulher como artista.

A situação melhorou em muitos aspectos, pois com o passar do tempo e das mudan
ças no cenário mundial, devido à globalização e a velocidade das informações, a potencia- 
lização da capacidade criativa e de ocupar o lugar de sujeito na produção cultural elevam a 
arte de mulheres para um nível muito mais favorável. As suas produções colocam-se como 
um importante lugar de discussões sociais c culturais e cada vez mais o reconhecimento 
se faz necessário e urgente. Os seus trabalhos estão impregnados de critérios variados, 
ou seja, podem estar representando afinidades artísticas ou temáticas, discutindo questões 
políticas c sociais ou ainda voltados para as suas vivências pessoais e/ou autobiográficas.

O mundo na contemporaneidade tornou-se performático, no qual as aparências 
e os desempenhos são apelativos e onde em meio a milhões de seres humanos a solidão 
é inevitável. Existe uma preocupação em dar voz e visibilidade às minorias, quer sejam 
elas de caráter feminista, antirracial, multiculturais, da comunidade LGBT. entre outras.

Esta exposição, diferente de outras já realizadas pelo MARGS, não vai priorizar o 
seu acervo, uma vez que ela é realizada para trazer à luz uma série de nomes de artistas 
que ainda não estão representadas adequadamente no contexto institucional e por isso não 
possuem obras em seu acervo, ou passaram a integrar a coleção recentemente. O objetivo é 
aventar a possibilidade de inserção de obras a partir desta mostra dedicada exclusivamente 
às artistas mulheres.

Outro dado importante a destacar está ligado ao fato da realização de uma cura
doria feminista em contexto museológico ser considerada ativismo curatorial, como 
uma perspectiva de trabalho em que o caráter politico caminha lado a lado com a exce
lência estética e sua importância cultural.8

A exposição, que não possui um tema específico, apresenta a produção recente de 
mais de 50 artistas mulheres e se reveste de características abrangentes e não somente à 
exibição de obras dessas artistas e pretende discutir instâncias ideológicas do cânone, a ex
clusão das minorias na historiografia da arte c a crítica em relação à instância museológica 
vista como essencialmente masculina.

Útero, como representação do feminino c potência da geração de vida; Museu, 
como espaço que abriga e conserva a criação, c Domesticidade, pois é da familiaridade 
do próprio ambiente doméstico que muitas artistas se nutrem para gerar suas obras, o 
que dá consistência a uma grande parte da produção feminina contemporânea. Esse 
ambiente doméstico é agora revestido de uma perspectiva crítica que é papel do museu, 
comoúm centro de conhecimento trazer estas obras à luz da visibilidade.

posição feminista realizada pelo MARGS e tem como uma de suas prioridades resgatar 
a produção de artistas mulheres que ainda não possuem obra no acervo do museu ou 
que não foram adequadamente representadas cm acervos institucionais mesmo tendo 
uma trajetória significativa, ou seja, aquelas que ainda se encontram à margem deste 
reconhecimento. Cabe lembrar que esta exposição busca também apresentar a produção 
de artistas atuantes no cenário atual ainda em início de carreira, mas que apresentam 
trabalhos relevantes e passíveis de pertencer à coleção do MARGS, pois também cabe 
ao museu o cumprimento de seu papel histórico que é o de reescrever a história da arte 
periodicamente e representar a produção de seu tempo.

O horizonte de visibilidade que cerca a vida das mulheres repete-se através da 
história, c cm pleno século XXI continua muitas vezes preso a sua identidade de dona 
de casa e mãe. Herança da burguesia, o patriarcalismo, fundamentado na constituição 
da família, impôs às mulheres o papel reprodutivo que frequentemente as privou do 
poder e da voz. A história da mulher na arte acompanha a mesma problemática, mas 
aos poucos se abrem frestas nesta paisagem na busca de ultrapassar obstáculos e romper 
com a cegueira que perdura sobre a percepção da obra de artistas mulheres por séculos.

As mulheres, nas academias de arte do século XV1I1 e XIX, foram impedidas de 
pintar gêneros artísticos de maior relevância como os nus, confinando-as a gêneros con
siderados menores como a natureza-morta, o retrato c a paisagem. A desigualdade entre 
artistas mulheres e homens foi tomando forma cada vez mais desigual. Muitas artistas 
mulheres faziam parte dos livros sobre arte até o período em que os escritores modernos 
negaram as suas existências. Segundo as historiadoras Parker e Pollock, "o gotejamento 
de referências às mulheres artistas no século XVI cresce até o século XVIII, até tornar- 
se uma inundação no século XIX”2, curiosamente os trabalhos sobre mulheres artistas 
começam a diminuir justamente no período de aumento de emancipação social c da 
educação, justamente aí é que deveria ter se intensificado a participação das mulheres 
cm todas as áreas da vida social. No século XX, os livros vão falar de uma genialidade 
que provém da originalidade masculina e às mulheres cabe o papel de realizarem obras 
que derivem das obras de grandes artistas homens, mas muitas vezes tidas como cópias.

A produção de artistas mulheres era avaliada como estereótipos femininos dotada 
de qualidade e status interior em relação aos pares masculinos o que os tornava, com esta 
comparação, ainda mais importantes. O estereótipo feminino é um conceito sustentado na 
diferença, pois nunca se fala arte de homens ou homens artistas, se fala arte e artistas. Esta 
prerrogativa de gênero muitas vezes escondida, fala de um outro - o feminino - como um 
ponto de diferenciação. A arte feita por mulheres é mencionada para logo ser depreciada, 
justamente para garantir essa hierarquia.’

Mais recentemente, já na década de 1960, a primeira edição do livro de E. Gom- 
brich4, referência para o estudo da história da arte, não inclui uma única artista mulher, 
afastando-as do espaço de reconhecimento da arte. Em 1971, em pleno movimento fe
minista, Linda Nochlin publicou um artigo intitulado “Why Have Thcre Been No Gre- 
at Women Artists?”5 (Por que não tem havido grandes artistas mulheres?) em que ela 
aponta uma inclinação das instituições em privilegiar a "genialidade” masculina. Após 
30 anos da publicação deste artigo, em uma revisão histórica, a autora diz que a histo
riografia da arte mudou muito depois da incorporação de visões sobre a história da arte 
somadas às mudanças de paradigmas que abandonam a arte focada nos grandes mestres 
e afirma que estas foram contribuições do feminismo para a arte contemporânea.6

O impacto do movimento feminista somado às lutas dos homossexuais e negros, 
ou seja, as minorias, e mais esta semente plantada por Nochlin em 1971, trouxeram no- -g 
vos rumos para a visibilidade das mulheres na arte. O conceito histórico-artístico que se ^ 
criou com as presenças importantes de vários nomes como Marcei Duchamp (foco muda p 
do objeto para o artista e suas intenções); Frida Kahlo (perspectiva biográfica), e Louise "p 
de Borgeois (história pessoal como fonte de criação) e mais o surgimento paralelo da c 
arte conceituai (final anos 1960) começariam a alterar este cenário hermético para as o 
artistas-mulheres do século XX. Este cenário que nos deu exemplos como o de 1971, em .§? 
que o Conselho de Artistas Mulheres de Los Angeles dá uma declaração afirmando que, c
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