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CARINHA BONITA, CORAÇÃO 
TRISTE
uma conversa entre Luíza Donner e Paula Amparo

Luíza Donner1 
Paula Amparo2

Nós, nascidas e nascidos nos anos 90, crescemos consumindo e nos relacionan-

do com imagens, músicas e filmes de uma maneira fast food, responsável por 

uma espécie de virada subjetiva no nosso modo de pensar e elaborar o mundo. 

Comemos e digerimos imagens à alta velocidade, e possuímos mentes rizomá-

ticas acopladas a olhos que passeiam por janelas fluorescentes. Esquecemos 

e lembramos à medida que abrimos e jogamos com essas janelas luminosas. 

Essa conversa desapegada com a artista e amiga Luíza Donner é cheia dessas 

entradas e saídas luminosas, que circulam em torno de diversas questões que 

debatemos na nossa rotina. Tentei elaborar algumas perguntas e, junto à Luíza, 

organizamos o seu trabalho nesse texto em conjunto, que usualmente chama-

mos de entrevista.

Luíza coloca o consumidor e o espectador de arte na mesma página. As-

sociamos consumo aos frequentadores de shopping, esquecendo que a arte 

também funciona de acordo com as demandas do mercado. O público é um 

espectador formado para consumir e encher exposições montadas com segu-

ros milionários. As calçolas bordadas (Figura 01) manualmente por Luíza, que 

precisamos encomendar e aguardar na fila, são vendidas por R$ 49,90, o que 

não às emoldura dentro de um objeto convencional de arte, mas as tornam cir-

culáveis. O objeto de arte é tocado, usado e descartado. Esse gesto me lembra 

Lygia Pape em 1975 com os seus Objetos de Sedução, sacos preenchidos de 

quinquilharias variadas que eram vendidas por um cruzeiro. O público do MAM-

1 Artista e feminista.
2 Historiadora da arte e feminista.
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-Rio adquiriu trabalhos de arte nessa “feira livre” de Lygia Pape, materializados 

em calendários de mulher pelada, espelhos e loções afrodisíacas. Em passeios 

pelo Saara podemos adquirir todos os objetos vendidos por Lygia Pape, assim 

como uma calcinha de “vovó”. O preço quebrado proposto por Luíza me lem-

bra àqueles enormes cartazes amarelos que os mercados usam para anunciar 

os produtos em promoção. Essas duas situações que envolvem adornos do uni-

verso erótico, nos lembra que tudo pode estar a venda, inclusive a artista. Ao 

pensar essas questões ao lado de Luíza, o que eu gostaria de destacar é a de-

licadeza para encarar essas “obsessões culturalmente associadas às mulheres, 

como sexo, beleza, alimentação, rotina, consumo e limpeza” (MÁRCIA X) que 

as cartas, confissões e sussurros da artista evocam, para depois jogar com elas 

e repetitivamente nutrir e acumular com o bordado uma galeria de imagens do 

óbvio: a dor de cotovelo, a cantada sacana e a tarde solitária assistindo vídeos 

na internet. Somos essa geração e está tudo bem.

Fig. 01: Projeto calçolas Mambembe, 2018 – atual.
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PAULA: Nos conhecemos em 2017 e convivemos durante um fim de semana, 

no sítio da Carina. Acredito que isso coincide um pouco com a sua produção de 

bordados. Lembro que você juntou alguns amigos para bordar, em um horário 

em que eu dormia. Ao acordar, ganhei uma pequena imagem da Bela, minha 

cachorra, feita pelo Marcos. Essa atividade juntou vocês rapidinho e quebrou 

o gelo daquela viagem de desconhecidos – assim como a pizza, a fogueira, a 

festa. Depois, vi as imagens dos bordados se transformarem em presentes e rou-

pas. Acho que seria interessante começarmos falando das agulhas e das linhas 

que possibilitaram essas ligações. Por que a escolha de deslocar o bordado de 

tantas cenas cotidianas e que abraçam esses momentos de viagens e amizade, 

para chama-lo, enfim, de arte?

LUÍZA: Eu iniciei minha produção lá pra 2013, sempre como um hobby. Dessa 

primeira leva de bordados, mantenho só um ou dois, porque todos eram feitos 

para presentear amigos. Meu trabalho, nesse sentido, é bem íntimo, imediato, 

espontâneo e óbvio. Então sim, a roda de afetos sempre fez girar essa pro-

dução. Lembro que nessa viagem, não sei bem porque, juntou muita gente. 

E sempre que vamos pro sitio dessa amiga inventamos/brincamos que vamos 

fazer “workshops” com a ideia de alguém passando seu conhecimento para 

os outros dessa maneira oral. Seja cozinhando ou bordando, viajar em grupo 

sempre implica nesse “fazer junto”, né?

Eu tinha bastante vergonha da minha produção, nunca levei ela muito a 

sério como arte, então pra mim foi muito importante ir criando esse circulo de 

segurança de pessoas que elogiam e acreditam no meu trabalho para só uns 3 

anos mais pra frente eu me assumir como artista. Os amigos te ajudam a sair do 

armário, digamos. Um círculo de afeto que faz você se sentir segura. Enfim, vida 

como esse grande “vai procurar sua turma”.

Posso contar uma anedota?

Tem uma artista que eu gosto muito chamada Kimsooja. Ela é coreana 

e trabalha majoritariamente com video e instalação. Li uma vez uma entrevista 

que diz que um dia estava costurando uma colcha com a mãe dela e, no exato 

momento em que passou a agulha pela superfície do tecido, teve uma sensação 

***
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como um choque elétrico, a energia do seu corpo canalizada através da agulha, 

parecendo conectar-se à energia do mundo. A partir desse momento, entendeu 

o poder da costura: a relação da agulha com o tecido é como o seu corpo com o 

universo, e a relação fundamental das coisas e da estrutura estava nele. A partir 

dessa experiência, por cerca de dez anos, ela trabalhou com roupas e tecidos, 

costurando e embrulhando, processos compartilhados de contemplação e cura. 

Ela sempre usava roupas velhas e colchas tradicionais coreanas – que retêm os 

cheiros da vida, das memórias e das histórias dos outros, embora seus corpos 

não estejam mais lá – abraçando e protegendo as pessoas, celebrando suas 

vidas e criando uma rede de existências.

Adoro essa fala dela, fico toda arrepiada.

PAULA: Ah! Era a sua saída do armario! Ser artista envolve a palavra “exposi-

ção”, colocando o artista na posição daquele que se expõe e isso é algo que 

sempre me intrigou. Talvez essa seja a parte mais difícil para mim, o que vai 

formando silêncios que se adequam ao corpo do texto. Silêncios que precisam 

ser trabalhados, lapidados. De 2013 até 2017 temos uma dessas lacunas. Você 

gostaria de falar um pouquinho sobre ela? Gostaria de saber como você apren-

deu a bordar e como funcionou essa suspensão.

LUÍZA: Eu acho que as lacunas ajudam a criar o mistério. E o mistério ajuda a 

fazer o jogo de sedução. Posso falar da minha trajetória mais ou menos assim: 

desde 2016 venho pesquisando e desenvolvendo meu trabalho tendo em vista 

temas referentes a tristeza feminina, a melancolia, o uso de diários e um certo 

tipo de humor existencialista. Esses temas me ajudam a perceber e entender o 

que é ser mulher no mundo contemporâneo e dessa forma tento criar material 

para assim ser artista.

Imagens provenientes da internet tem sido a maior fonte de inspiração 

para o desenvolvimento de meu trabalho, pois acredito que nossos aparelhos 

eletrônicos funcionam como um tipo de janela que nos apresenta não ao mundo 

real, mas este mundo ampliado e almejado por nós. O algoritmo é manipulável 

e desejante, igualzinho a gente.
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O bordado começou a vir como forma de representação desta experiên-

cia tátil desordenada proveniente do entendimento destas imagens virtuais. Eu 

acho que isso ocorre porque, apesar de toda nossa crítica sobre o materialismo 

da vida moderna, a atenção ao material é precisamente aquilo que está ausente.

Eu sou muito debochada, né? Então o humor sempre foi um forte aliado 

meu no fazer artístico. Lembro de você me contando daquele trabalho da Pape 

de 1975, no qual ela se vestia de femme fatale e assumia a postura ativa no ato 

da conquista. Neste deboche de Lygia há com maior clareza a relação da co-

queteria com o jogo e a arte. O Simmel escreve que “(a coqueteria) é em sumo 

grau aquilo que Kant expôs como a essência da arte: “uma finalidade sem fim” 

(SIMMEL, 2008, p. 91).

Com o bordado proponho um fazer artístico que é dentro e fora ao mes-

mo tempo. Ser dona de casa é uma finalidade sem fim. Simmel conseguiu subli-

mar a ideia de coqueteria, e eu gostaria que esse movimento de reconhecer os 

clichês femininos permitisse sua sublimação. Não mais a critica e a rejeição. Mas 

observação, admiração e inspiração para finalmente entender este mundo. Este 

mundo de mulheres. Se somos metade da população, torna nosso dever ético 

como artista tentar criar a female gaze.

Fig. 02: Cartas à Leonilson; Diário de Algodão, 2019.
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PAULA: O bordado adere bem diferentes tecidos, possuindo apelo comercial 

ao ser impresso em casacos, camisas e calcinhas. Você tem vínculos ligados à 

moda, o que me faz pensar em algumas incursões a esse território através da sua 

marca, a Mambembe Corporations, onde podemos adquirir calcinhas exclusivas 

produzidas manualmente (e lentamente) por você. Ao mesmo tempo, uma parte 

da produção vai para as paredes, as caixas e os púlpitos das galerias, como 

as Cartas a Leonilson, diário de algodão (Fig. 2), que vi em uma exposição no 

Paço, em 2019. Como você pensa esses diferentes formatos e propósitos que o 

bordado pode adquirir dentro da sua produção?

LUÍZA: Eu acho que de certa maneira, eu bordo para o esquecimento. Tudo 

que eu faço tem um certo desprendimento. Lembro do curador Marcelo Cam-

pos me falando assim: “o desapego é um conceito seu”. O que eu faço é para 

se perder por aí, como um fantasma. Eu estudei cinema e sempre quis ser ro-

teirista. Então minha paixão primeira é contar histórias. O que me seduziu no 

mundo da arte conceitual é perceber como é possível contar uma historia inteira 

com um único e simples objeto, entende? Meus bordados, nesse sentido, não 

são tanto uma cenografia, mas sim uma charada. Eu bordo confissões, então há 

essa transferência de intimidades. O desapego que é uma confissão. Essa con-

fissão fica mais óbvia num objeto como a calçola, mas os lenços e guardanapos 

eu sempre os vejo como “cartas”. Há sempre esse jogo de um segredo que há 

de ser contado entre mim e o espectador/consumidor, algo secreto e íntimo que 

só pode ser alcançado na distância de um sussurro.

As cartas de algodão não são uma narrativa tradicional; mas sim um pro-

blema que é apresentado continuamente, sem nenhuma resolução alcançada. 

Há apenas uma repetição de momentos de separação e perda, talvez porque o 

desejo não tem fim, resiste à normalização, ignora a biologia, dispersa o corpo.
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PAULA: Silvia Federici reinvidica o estatuto político da fofoca (FEDERICI, 2019, 

p. 75-84) através de um estudo das gossips, mulheres que na Idade Média se 

reuniam em tavernas para conversar, beber e socializar, longe dos olhos dos 

maridos. Essas gossips girls eram como comadres, que construíam uma rede de 

apoio feminina que denunciava os abusos dos homens. Também eram comparti-

lhados remédios oriundos da sabedoria popular, ou o que ficou conhecido como 

bruxarias, posteriormente. A fofoca com o tempo virou uma série de conversas 

fúteis que acabam com a reputação de quem vira o assunto dela, justamente 

para separar a rede das gossips e confinar as mulheres cada vez mais ao espaço 

doméstico sob as ordens de seus pais, irmãos e maridos. Acredito que algumas 

calçolas surgem da gossip e das conversas embriagadas de banheiro feminino, 

nesse sentido anterior, antes dela ser deturpada pelo patriarcado. Conversas ou 

como você já disse: confissões, cartas, sussurros. Elas trazem frases do universo 

íntimo que ligam dor e prazer (pain makes me cum – Fig. 3), empoderamento e 

submissão (absolute submission can be a form of freedom), carinho e violência 

(baby did a bad bad thing – Fig. 4), nos fazendo pensar as taras e fetiches da vida 

sexual sob um ângulo fofo que nos diz que “está tudo bem, você não precisa ter 

vergonha”. Os meninos que também não se enquadram na demanda patriarcal 

utilizam e discutem assuntos presentes nas calçolas, integrando também essa 

rede que diz “está realmente tudo bem”. Torna-se fácil e divertido lidar com as 

questões que “não devemos comentar em público” com as nossas gossips, que 

compartilham histórias pessoais e nos ajudam a lidar com as nossas. Gostaria 

que você falasse um pouco (concordando ou não) sobre o empoderamento pro-

porcionado pelo uso dessas frases sacanas e fofas, e como elas se relacionam 

com o seu dia a dia?

LUÍZA: Ah, que demais essa comparação, amei! Sim, a fofoca é empoderadora. 

Temos muito medo do sexo e de se relacionar em geral. Mas muitas vezes esse 

medo vem mais por causa da fofoca, do ser exposto, de rirem de você. Acho 

muito chato toda essa dorzinha e ser esse bichinho assustado. Então, acho que 

a fofoca pode se unir ao deboche e se tornar uma arma de empoderamento 

incrível. Fofoca no sentido que estamos falando acho que tem mais a ver com 

confissões entre amigas, segredos que a gente só conta para quem a gente 

confia, né? Então, de certo modo, acho que voltamos para a minha resposta na 

primeira pergunta: o poder do círculo de afeto. Criamos lugares seguros onde 
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todos os jogos são permitidos. Desde falar algo maldoso até uma tara que você 

tem vergonha de confessar. Mas entre amigos, entre amantes, tudo é permitido. 

As regras de vigiar e punir ficam suspensas e podemos brincar. Não brincar num 

sentido sacana de bullying, mas num sentido de poder fazer piada de si mesmo 

e rir da própria desgraça. Vale ressaltar que muitos dos meus bordados vem de 

um lugar de frustação, sabe? Do coração partido, da mancada, daquilo que deu 

errado e se perdeu. E o que eu posso fazer além de chorar e ligar para minha 

melhor amiga? Há uma sabedoria na fofoca. Não no lado maldoso, mas no lado 

de permitir não se levar muito a sério. A arte, como a moda, às vezes se leva 

muito a sério e isso é muito chato. É preciso saber se divertir.

Eu sempre fui muito interessada em moda, publicidade e cinema e des-

de 2018 comecei a me objetificar e criar narrativas com clichês da rede, como 

empreendedorismo e bem estar. Nestes últimos dois anos, venho utilizando a 

minha própria imagem como a de uma jovem mulher transformada em objeto 

a ser consumido. A intenção é que haja um desentendimento, mas não a rejei-

ção do espectador. Vendo lingerie bordada a mão. Há um embaralhamento das 

partilhas do sensível.
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Como a calcinha é um item muito intimo, é absurdo o nível de intimidade 

que eu alcancei através delas. Clientes/amigas virtuais que me mandam nudes, 

“meu namorado adorou”, encomendam outras peças e acontece essa mini re-

volução dentro da pessoa sabe: que é se sentir bem consigo mesma. Sentir-se 

bem na própria pele. As pessoas ainda não realizaram o quanto as meninas são 

treinadas constantemente para odiar seus próprios corpos. E eu percebi que eu 

faço o trabalho oposto. Eu odeio o quanto essa minha fala soa infantilizadora, 

mas é a verdade.

Fig. 03: Projeto Calçolas Mambembe, 2018 – atual.
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PAULA: A sua fala me lembra que o infantilizado também possui potencial 

político. A infância, essa invenção e exigência dos adultos, muitas vezes aponta 

os absurdos da postura normativa e domesticada que temos que nos enquadrar 

quando “crescemos”. A artista e historiadora da arte Roberta Barros, em seu 

livro Elogio ao toque, faz a seguinte afirmação sobre a obra Pancake da Márcia 

X: “o uso da posição infantilizada assume uma posição de festejo, de travessura 

e de prazer” (BARROS, 2016, p. 201). O que me leva a outra questão que me 

intriga em seu trabalho e que diz respeito à questão do olhar: compramos cal-

cinhas e lingeries pensando em endereça-las para algum par de olhos, ou uma 

situação específica. As calçolas não me parecem endereçadas a um ou uma 

amante, pois frustram as expectativas pelas rendas, os babados e o vermelho 

vibrante. Em resumo, a calçola não é simplesmente adorno para o sexo, mas 

ela, ainda assim, pode ser. Acredito que esse movimento, torna quem usa as 

calçolas o sujeito da sua própria sexualidade, pois não busca a validação do 

olhar do outro (geralmente masculino) para poder explorar a potência do jogo 

sexual. As calçolas se inserem em um sistema de símbolos que me lembram 

das experiências de Márcia X, como na obra O reino animal (2000), no qual 

princesas nuas no estilo da boneca Barbie montam pênis de pelúcia saídos do 

rabo de um ursinho. A exploração da sexualidade feminina pela própria menina 

torna-se possível, através desse jogo com bonecas e pelúcias – os objetos do 

universo infantil apontam o absurdo dos enquadramentos. As calçolas com suas 

cores claras e aspecto fofo, possibilita pensar em um novo modo de explorar 

a sexualidade fora do discurso hegemônico. As calçolas se são endereçadas a 

algum olhar, você poderia me falar um pouco mais dele?

LUÍZA: Sim, seria um novo tipo de jogo erótico porque teríamos que repensar 

esse Eros. Seria um Eros brincalhão, mais do divertimento do que do sexo. As 

pessoas esquecem o quão divertido pode ser o jogo romântico: como crianças 

que levantam o vestido em público. Não é para ser Lolita, é para ser divertido. 

Bobo mesmo. A fina elegância do deboche. Eu sempre achei esse papo da 

lingerie sexy muito chato. Pra que serve uma cinta liga em 2020?!
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Como mulher, nunca me senti bem com a ideia de ser 

uma mulher fatal. Renda preta e batom vermelho. Coisas des-

confortáveis na meia luz. Essa imagem de mulher sempre me 

pareceu muito desatualizada. Por que ser engraçada não pode 

ser sexy?

Nunca me senti bem representada pela mídia mains-

tream. Quanto mais nova você é, mais isso dói. Depois a gen-

te vai crescendo e assimilando, procurando nossas próprias 

referências e heroínas. Por isso artistas como a Lygia Pape e 

a Márcia X são tão importantes: elas entenderam o jogo e a 

brincadeira do mundo da arte. Divertiram se, perderam a linha, 

tiraram sarro. Foram coquetes à Simmel de verdade. A coque-

te deixa flutuar no ar os seus atos, sem deles extrair qualquer 

consequência, e dá lhes um fim de todo diferente: agradar, 

subjugar, ser desejada –, sem deixar, porém, que se tome a 

sério a sua palavra.

Senti a necessidade de criar meu próprio modelo aspira-

cional. Tudo bem ser boba, tudo bem ser sem vergonha. Tudo 

bem ser tarada, sacana. Mambembe Corporations começou 

como uma piada, mas tornou-se uma brincadeira séria. Não 

anseio por instruções vagas do ponto de vista religioso de 

como ser mulher, mas por uma orientação de mulheres que 

vivam verdadeiramente. Essa pesquisa acabou virando um re-

fúgio seguro. As fofocas femininas são uma inspiração, não um 

dogma – é um mar de possibilidades que me nutre e me cativa.
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Fig. 04: Projeto calçolas Mambembe, 2018 – atual.
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PAULA: Na nossa revolução surgiu Márcia X. Seu repertório cha-

ma também imagens pops como o nome de Kurt Cobain ao lado 

de Mariah Carey, Sailor Moon e o menino com orelhas de coelho 

do filme Gummo, além de diferentes corpos femininos nus ou 

vestidos, geralmente sozinhos no tecido e deslocados de seus 

contextos. A imagem ressoa e é facilmente assimilada, de uma 

forma visualmente muito agradável, embora uma fantasmagórica 

melancolia contemporânea fique em suspenso, entre nós e o que 

é visto. Incentivada pela aparição dessas figuras belas, como Kurt 

Cobain e Mariah Carey (Fig. 5), sinto vontade de entender um 

pouco as suas referências. Lembrando um pouco da 33° Bienal 

de São Paulo que visitamos juntas, poderia compartilhar as suas 

afinidades eletivas, as contextualizando em diálogo com as suas 

criações?

LUÍZA: Nossa, vale lembrar que foi nessa bienal que eu conheci 

o trabalho do Feliciano Centurión. Meu deus, o que é o trabalho 

desse cara. Tudo que eu queria começar a fazer, ele já resolveu. 

Desse patamar, tem o Leonilson também. Se ainda bordo, é por 

causa de uma exposição dele que fui no CCBB de BH, lá em 

2015. Nossa! Essas coisas a gente não esquece, né? Certas ex-

posições ficam na gente como o primeiro beijo. Ou melhor, o 

primeiro beijo roubado.

Artistas importantes pro meu repertório: Tracey Emin, Sa-

rah Lucas, Bas Jan Ader, Bispo do Rosário, Ana Mendieta, Nan 

Goldin, Anna Costa e Silva, Randolpho Lamonier, Grayson Perry, 

Jenny holzer, Gina Pane, Miriam Schapiro, Ana Mendieta, Billie 

Zangewa, Chris Kraus, Mierle Ukeles... Mas vale ressaltar que eu 

fui adicionando todos esses nomes no meu coração DEPOIS que 

resolvi virar artista. Os nomes da cultura pop eu carrego desde 

criança.

Eu sou de uma geração que viu a tv a cabo chegando, 

pegou a internet discada e ainda comprava cd, né? Então esse 

imaginário de cultura pop ficou muito marcado em mim, acho 
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que por causa das tecnologias lo-fi da época. Era tudo tão difícil, 

meu deus, certas imagens eram tesouros para o pré-adolescente 

brasileiro. As mortes televisionadas, o disk mtv, o esporro por gastar 

toda a mesada com cds. Pra ver Sailor Moon, eu tinha que saber o 

horário e a emissora. Olha que perda de tempo. E tudo virou lixo. 

A gente pegou o começo do digital. E eu tenho muita terra no meu 

mapa astral, entende? Então quero agarrar, tocar, catalogar, acumu-

lar tudo. Mas a cultura pop tem essa coisa fantasmagórica que eu 

acho que tento capturar com o meu bordado. Fazer essas memórias  

desses fantasmas da adolescência: Kurt Cobain, desenhos que só 

tiveram uma temporada, bandas de um cd só. Foi tudo um sonho. 

Objetos relicários. Aquela caixa que a Amelie Poulain encontra no 

começo do filme, sabe? É um monte de lixo. Mas também é um 

tesouro. Eu quero lutar contra essa violência do esquecimento, con-

tra a tolice e a brutalidade. Mas ao mesmo tempo quero ser tola, 

violenta, inocente e brutal. Acho que a cultura pop mostra esse 

lado horrível/maravilhoso nosso. O que há de mais mesquinho e 

maravilhoso no ser humano. A cultura pop é inocente e brutal ao 

mesmo tempo.

Eu perdia horas na madrugada achando imagens no Tumblr 

que, sei lá, pareciam a coisa mais importante do mundo pra mim na 

época. Garotas chorando de madrugada na internet. Tem toda essa 

geração de músicos que faz música deste mesmo jeito: o James 

Blake, a Grimes, o Dev Hynes (blood Orange). É toda uma estéti-

ca: crianças que passam a madrugada adentro fazendo arte no seu 

computador. Tem muito estudo e muita paixão nesse tipo de fazer 

artístico. Na música, eles chamam essa galera de “bedroom artists” 

e adoro essa expressão; o seu quarto como o seu ateliê. É um tipo 

de pesquisa artística solitária e rizomática. Ao meu ver, tem algo 

de monge tecnológico. A minha pasta de imagens dessa época 

se transformou em muitos dos meus bordados. Gosto muito dessa 

característica holográfica da internet. Consigo correlacionar com 

meus bordados porque o “objeto” não é tão importante quanto a 

imagem. O mental vence o real. E o objeto real só existe devido ao 

universo virtual.
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Fig. 05: Mariah Carey is my Kurt Cobain, 2017.
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PAULA: Para encerrar, conta uma delicadeza?

LUIZA: Eu acho a palavra coquete uma delicadeza porque se trata de uma pa-

lavra antiga. O termo correto hoje em dia seria piriguete. Ou será que piriguete 

já está datada e tem um termo novo que eu nem conheço?
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