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MARIA FERNANDES

MARINA NOVAES

Artista visual residente do Rio de Janeiro,
cursa Pintura na Escola de Belas Artes da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desenvolve uma pesquisa sobre feminilidade
e utiliza para isso diversas linguagens com
o objetivo de investigar o papel da mulher
na sociedade, explorando o corpo feminino,
religião e sexualidade.’

Mulher baiana, ativista em cidade e sociedade com trabalhos voltados ao fazer manual
e de intervenção, artista e graduanda em
arquitetura e urbanismo pela Universidade
Federal da Bahia.

Até mesmo à primeira
mulher que pisou na
Terra foi dado papel secundário de ajudante e
auxiliar de seu Marido. E
quando a mesma ousou
desejar, foi castigada
com dores e sangue.
Seus desejos e necessidades, sempre
foram concedidos aos
homens, seus pais,
maridos e filhos. Afinal,
elas vieram de suas costelas, não é mesmo?
Mantenedoras da ordem e da harmonia do
lar, afastadas da política
e sem direito de decidirem seus destinos,
as mulheres foram por
séculos emudecidas e
silenciadas, tornadas
invisíveis.

Assim, permanecem
na sociedade de raízes
judaico cristãs, valores
e modelos que norteiam vida familiar e as
relações de gênero, sustentados por doutrinas
religiosas e tradições
patriarcais.
Mas uma mulher exemplar aceita naturalmente seu destino: ser mãe
e esposa, não é, Maria?

Violência enraizada e
acobertada, vendida
como salvação. Palavras
escritas com o sangue daqueles que não
puderam fazer parte da
história.

Falar de fotografia é
recordar da academia
quando busquei uma
disciplina para me
ensinar algo que as
pessoas já estavam me
ensinando fora dela.
Um percurso meio equivocado, mas que me
fez reconhecer minhas
próprias referências
e valorizar o conhecimento e as buscas
pessoais. Desde então,
uni dois mundos que
já se remexiam dentro
de mim e, baseada no
trabalho da mulher e
fotógrafa Aline Brant,
comecei a bordar sobre
minhas fotos.

Ah, Eva, quem dera que
suas filhas só sangrassem uma vez por mês,
mas sangram mais de
500 vezes por hora.

Cheia de graça, virtuosa, recatada, frágil,
inocente e bendito seja
vosso ventre. Mas já se
passaram duas horas, e
infelizmente mais uma
Maria não conseguiu
ser salva. Era mãe de
quem?
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Falar de bordado é
falar de compartilhar
conhecimento e afeto
da forma mais honesta
que eu poderia. Assim,
como aprendi com a
herança feminina da
minha família, passei
para meus novos laços
de mulheres que venho
construindo e admirando. Com elas, também
venho reconhecendo
as mãos que sempre
bordaram com as que
sempre lutaram e cá
estamos, bordando o
que queremos, como
queremos e já nem
só mãos de mulheres
bordam hoje.

Falar desta foto... Não
costumo dar título as
coisas, mas já me referi
a essa foto bordada
como ‘obra de mulher’.
Ela foi um registro durante uma reforma de
um casarão, número 53
no bairro da Mouraria
em Salvador, onde contribuí na reforma com
as mesmas mãos que
bordaram a foto depois
e ela nasceu quando
realizei uma oficina
de bordado, junto com
minhas mulheres metade e parceiras de vida
Juliana Sacramento
e Renata Kimi, dentro
dos espaços já reformados, mas em eterna
construção. Na foto,
eu e outrxs que fomos
mão-de-obra neste dia;
no bordado registro de
uma tarde compartilhando conhecimento e
trançando vivências em
diversas superfícies.

Marina Novaes
fotografia e bordado: marinabn
Obra de Mulher
Bordado sobre fotografia impressa
2019
13 x 18cm

Maria Fernandes
Sem título (série Rogai Por Nós)
Bordado sobre papel impresso
2020
21 x 29.7 cm
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