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Duna: a busca de um si a que pertencer

Ontem, antes de dormir, pensava por onde começar esse 
texto e ensaiei usar as seguintes estatísticas: nos 10 livros 
de história da arte mais usados no Brasil, 2.169 dos artis-
tas citados são homens, 215 são mulheres, duas mulheres 
são negras, uma delas é brasileira, as brasileiras e negras 
não coincidem. Hoje pela manhã decidi usar, pelo fascí-
nio que os números nos causam.

Somente em 2017 pude entender, com a ajuda de Lin-
da1, que o problema é que antes – de qualquer coisa – as 
mulheres precisam construir um mundo em que possam 
existir como artistas. Um mundo em que caibam suas 
questões. Há muito trabalho e não se pode esmorecer. 
Mariana tenta falar há muitos anos. Mas nos últimos 
cinco, usa seu corpo como lugar de fala e escuta a cada 
intento que esse corpo é bonito demais para falar de 
corpo. Talvez isso queira dizer que seu corpo não serve 
à arte. Talvez isso queria dizer que a seu corpo não lhe 
foi dado permissão. Sempre fico sem saber se o que lhe 
quita o direito de fala tem raiz estética, parda ou femi-
nina. O corpo que deseja falar sem roupa se veste numa 
tentativa de disfarçar sua origem e seu gênero. Mas as 
raízes pardas resistem e se mostram nos lábios grossos 
e nas cores de pele que o vestido não cobriu. A todos os 

1 Linda Nochlin – Porque não houve grandes mulheres artistas?

corpos pardos lhes foram negados o direito de 
produzir conhecimento. O mundo não faria 
diferente com o corpo de Mariana. A todos os 
corpos femininos lhes foram negados o direito 
de produzir conhecimento. O mundo não seria 
mais gentil com o corpo de Mariana. 

A busca de um si a que pertencer de Mariana é 
de todas nós mulheres. É a construção de um 
mundo a que se possa pertencer. Quero dizer, 
um mundo em que caiba Mariana, um mundo 
em que me caiba, um mundo em que caibamos 
todas nós. Mariana trabalha todos os dias: para 
falar, para poder falar, para ser compreendida 
quando fala. Fala porque precisa falar, para po-
der falar e para poder algum dia talvez ser com-
preendida em sua fala.  Mariana trabalha todos 
os dias para você saber que não está sozinha2. 

Lara Ovídio3

2 Glória Anzaldúa – Falando em línguas: uma carta para as 
mulheres escritoras do terceiro mundo. 
3 Lara Ovídio é mestra em Artes Visuais [EBA/UFRJ], 
docente na UFRN [Decom] e curadora desta exposição.



Como se manteria em pé um corpo castrado de 
memória? 

Se não for somente de memória que seja constituído o 
corpo, desconheço por completo sua natureza.

Não há muito tempo, vivi em uma casa grande, cheia de 
árvores, com uma cadela três vezes maior do que eu. Foi 
preciso apenas 25 anos para que as paredes estreitassem 
os cômodos, as árvores encolhessem e a cadela, ainda 
que já falecida, tivesse se igualado a mim em tamanho.

Se voltar a caber nos espaços em que antes cabia, 
volta comigo o tempo? Volta àquela casa o corpo 
castrado das memórias que o impregnou? Estéril, esse 
corpo padeceria de um apagamento? Essa tentativa 
já nasce falida. Porque o corpo que falo está preso no 
passado e não sabe nunca ser presente. Fala somente 
do antes e permanece no limbo que não lhe permite 
ser nada além de charco. [Como se nossas memórias 
não funcionassem exatamente como fitas VHS que 
privilegiam o recente frente ao passado.]

Aqueles espaços já não existem. [E se esses espaços só 
existiram na memória?] Os que tenho ao meu redor, 
temo que sim. Nesse hiato de tempo e espaço, ocorre-

Ajustes

me experimentar o encurtamento de distâncias, a 
imobilidade e a clausura como uma estratégia qualquer 
de proteção contra o tempo que passa e contra os 
perigos iminentes ao estar vivo. E aí se ampliam as 
possibilidades de ressignificar os espaços através 
do corpo que nele se insere para que surjam novas 
memórias que, num movimento cíclico, reconfiguram 
também o corpo através do espaço. Depois de 
coabitarem, corpo e armário, estão ambos, um sujo do 
outro.

Uma vez situado, me interessa então saber até onde vai 
o corpo, ou quão encurtados estão nossos limites físicos. 
O corpo torcido sob si mesmo. Até onde suporta? 

Através desta videoperformance proponho que 
ignoremos tamanho, elasticidade, ossos, órgãos e 
qualquer outro impeditivo que não permita ver-nos 
plásticos, arenosos, maleáveis, fluidos. Proponho 
que reconheçamos toda nossa natureza líquida e nos 
moldemos aos espaço dado.

Para visualizar o vídeo, clique na imagem. Senha: SESC





Como provar o passar do tempo? O corpo vomita 
tudo o que consome em rugas, excrementos, lágrimas 
e marcas. Não precisei estender o olhar muito além 
dos meus ombros. Cada centímetro meu trazia 
questionamentos de sexualidade, gênero, invasão e 
identidade. Estando ali qualquer um veria.

Não houve outro motivo que não a curiosidade de 
invadir-me. Pele à dentro.

O encontro com o outro é inevitável. Nada me difere 
de você. De fato, não era exatamente de você que falava 
quando me percebi perdida?

Junto com a insistência de que algum trauma deveria 
justificar a minha plasticidade sexual veio uma 
revisitação ao episódio do abuso. Naturalizado, não 
mencionado e depositado como sujeira por entre as 
unhas. Para ver o que passava ali, era preciso esforço, 
ainda que mínimo. Algo naquele corpo deveria estar 
falando, se não aos gritos, aos cochichos. 

Quem eu poderia ser se não fruto daquela memória?

Mas a memória orgânica falha. Resta-me preencher suas 
lacunas e recriar o passado como me convém. Convido 

Caixa de Areia

a pensar a forma como os fatos e provas podem ou não 
nos castrar a função inventiva da vida. Já que de certa 
forma os fatos são também o ponto de partida para 
criação. Até aí, o passado já está posto.

E se pensássemos um corpo sem memória? Que passado 
inventaríamos para ele? Que marcas teria?  Que idade 
teria? A que lugar pertenceria? Que solo pisaria? Que 
gosto teria?

Refletindo sobre essas questões proponho construir uma 
obra interativa que ofereça ao espectador duas saídas. 
Frente a ele uma caixa de vidro incolor, transparente, 
com uma imagem ao fundo. Sobre a imagem, areia. 
Cabe ao espectador optar por sujar-se para acessar uma 
memória em sua plenitude ou limitar-se a observar-la 
parcialmente de longe. Ambas possibilidades são válidas 
e podem acessar as lacunas da memória orgânica. O 
que provavelmente será diferente, e aposto nisso, são as 
criações ao convocarem suas memórias inventivas, já 
que a experiência sensorial é distinta e múltipla.

Dou-lhes apenas um rosto.





Quando criança, minha mãe recolhia pequenas 
quantidades de areia de diferentes cores e arriscava 
uma combinação estética em garrafinhas de vidro. 
Desconheço essa cena. Essa memória é dela. Não minha. 
Mas depois que ouvi essa história nunca mais pude 
olhar garrafas de areia colorida sem que minha mãe 
estivesse em todas elas. 

Os reencontros com o passado invalidam sua invenção. 
Por isso fingir o antes. Criar memórias e permitir que a 
verdade seja particular, fluida e irreal. Essa necessidade 
de que nos fala Bachelard de inscrever entre os seres da 
realidade os seres de nosso devaneio

A memória como gatilho para acessar o mundo. Aqui 
me interessam as garrafas como símbolo que me vincula 
ao passado e ao espaço, em uma forçada conexão entre 
memórias, coisas e pessoas.

As garrafas estão repletas de areia, é preciso colar a 
superfície para que todos os grãos permaneçam sob 
controle. Retiramos a porção de areia superior e ali 
tínhamos um caos iminente.

As agulhas de crochê invadem as garrafas e em um 
ruído característico de vidro, metal e areia reviram 
a paisagem. Um tom terroso, desses que vemos em 
qualquer lugar, vai engolindo os coqueiros, as falésias e 
o mar.

Duna

Seria o caos na verdade toda e qualquer tentativa 
de organizar porções de deserto como nos convém? 
Devolvemos, eu e minha mãe, à areia seu deleite de ser 
homogênea. Assim como não somos nós.

Areia. Que é de um lugar. Porque já foi rocha. Mas já 
não é. E transita pelo ar. Volátil. Nada mais pertence a 
um único lugar. Nem a palavra. Nem a memória. Nem 
muito menos a areia. 

A cada ano, 27,7 milhões de toneladas de areia viajam 
do Saara para a Amazônia. 

Todos os dias um pouco. Ninguém vê. Como uma 
pequena quantidade de areia colorida que se soma à 
imensidão de uma duna pastel. Será que volta para o 
Saara?

Não sei que sensação é essa de silêncio e calmaria se 
estamos cercados por tantos grãos. Parecem sempre 
intactos e organizados, um após o outro. De súbito, se 
embaralham em redemoinhos ao menor sinal de vento 
e impregnam a pele. Invadem a boca junto a cabelos e 
nos presenteiam com um ranger cru e seco. Fechamos 
os olhos e protegemos todos os orifícios, dando as costas 
ao violento golpe típico dos meses de agosto e setembro. 

A paisagem segue intacta. Em poucos minutos minhas 
pegadas são apagadas e tudo volta ao curso normal. Não 
provoco alteração alguma no espaço. 

Assim como faz o vento nos vestígios da 
minha recente presença, desfaço algo para 
que aquilo já não mais seja. Mas que não 
mais seja a partir também do esforço. E ao 
voltar para o todo - quando o conteúdo 
revolto da garrafa é derramado na duna - , 
ser no fim uma memória ressignificada. 
Que não deixa outras marcas que não a da 
própria ação, em mim. A duna carrega agora 
garrafas coloridas, minha mãe e eu.

Para visualizar o vídeo, clique na imagem. 





Palavras, confissões, pedidos, 

tempo... pele adentro. São muitas as 

possibilidades de nos tocarmos. 

Essa troca, nem sempre autorizada, 

esse desejo de que além de meu seja 

também seu me instiga a pensar 

pequenos pactos de construção de 

uma intimidade que nos confunda. 

Me pergunto que tantas formas há 

para se construir um espaço íntimo. 

Se o íntimo reside no encontro, 

encontremo-nos pois, corpos. Porque 

devemos bastar-nos para falarmos de 

você e de mim.

Pactos de Intimidade - cena confissão é um exercício de 
construção do íntimo a partir da confissão. 
Esta foi uma das ações realizadas durante a Ação Íntima 
Pactos de Intimidade, em que disponibilizei meu corpo 
para intereção de 6 artistas.

Pactos de intimidade





A cada 07 anos, se inicia um novo ciclo. Cada uma de 
nossas células morrem e são substituídas. Você, novo. 
Sem coincidir, cada célula passa pelo mesmo ciclo em 
momentos distintos. E nos colocam para morrer e 
nascer repetidas vezes. Sempre.

O que não se renovam são as emoções vividas. As 
agressões. O sofrimento. As alegrias. As defesas. 
O cansaço. O vigor. As marcas de desejo. Essas se 
acumulam com os anos. E impregnam nossa alma.

A pele é a superfície de auto-inscrição e de registro 
dos sinais da aparência. Ainda que rompê-la jamais 
permitiria que se visse o que há por detrás. A própria 
pele é um “existir” que se dá a ler, a ver e a tocar.

Para além disso e de forma velada, a pele é um invólucro 
que encerra em si todo o nosso conteúdo legítimo e 
é testemunha incontestável das violações de limites 
físicos. O projeto Pele busca ações para recordar o 
domínio que tenho. Ações que,  ainda que não tenham 
sido pensadas para responder à invasão do meu espaço 
pelo outro, foram descobertas numa tentativa quase 
inconsciente de resposta. Naturezas mortas, inertes, 
intocadas, impenetráveis, plásticas.

Pele

Como ponto de partida, utilizo a minha pele nessa 
investigação e, de pronto, esbarro nas discussões de 
gênero. As inquietações que movem este projeto, porém, 
se propõem a romper com as abordagens evidentes que 
permeiam as discussões sobre o corpo feminino - como 
o sexual, a beleza, a castidade, o modelo e o promíscuo - 
e evocam sensações e desejos primitivos que nos tornam 
todas semelhantes.

Os corpos que tocam o meu aparecem em pequenas 
inserções que revelam intimidade e identificação. 
Autenticam nas peles - através das cicatrizes, rugas e 
texturas - as histórias vividas no passado.
Por fim, o corpo é visto como um vasto campo de 
experimentações. A pele, uma elástica tela. Que 
histórias pode contar? Onde estaria o desconhecido 
desta superfície? Em que ponto começa a doer? Quando 
fica insuportável? Quanto tempo demora para se (re)
acomodar quando a levamos até o limite? Alguém já 
morreu de sentir dor?







Um ensaio sobre espaços. Paisagens que isoladas falam 
de qualquer lugar ou de lugar nenhum. Explorando 
nuanças entre as cores e os momentos, Inabitados tenta 
discutir sobre a atemporalidade dos espaços, em busca 
de uma estética sensível, que resguarda as sensações 
inerentes à relação com os espaços e paisagens. 

A imagem Imensidão aborda o íntimo, traz uma luz 
plana e busca falar da solidão humana frente aos 
espaços, convocando o espectador a aprofundar-se em 
sua própria intimidade e no pensar a paisagem para 
além de sua função de cenário.

Inabitados
Imensidão





O corpo como única testemunha do que se passou.
O tempo apagou as provas, mas não a carne. Isso nunca. 

Um corpo que está somente no presente [e não mais lá]

Te conto um passado,
Ilustre uma memória.

Fissura





Inabitados | Imensidão
Caixa de luz
20 cm x 15 cm
2017

Ficha Técnica
Duna | artista Mariana do Vale | curadoria Lara Ovídio

Caixa de Areia
Objeto [10]
Vidro, fotografia e areia
6 cm x 6 cm x 4 cm
2016

Duna
Vídeo
Cor, stereo, 16x9
4’24”
2016

Pactos de Intimidade - cena confissão
Com colaboração Artística de  
Angélica Carvalho
Caixa de luz e áudio
75 cm x 50 cm
2017

Ajustes
Vídeo
Cor, stereo, 16x9
1’18”
2017

da série Pele
Fotografia
Fotografia montada em metacrilato
60 cm x 40 cm
2015

da série Pele
Fotografia
Fotografia montada em metacrilato
60 cm x 40 cm
2015

Fissuras
Fotografias
10 cm x 7,5 cm
2017


