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Os últimos anos apresentaram a característica de uma 
era onde o tempo se mostra fundamental a sensibili-
dade humana. Não totalizante, as necessidades da arte 
continuam suas caminhadas. Enquanto estratégia de 
sobrevivência, nos agarramos a novos motivos, viagens, 
pesquisas e incertezas. Substituir o olhar histórico, e 
principalmente, curatorial, nos foi necessário para 
repensar e registrar novas vias. Com esse propósito, 
artistas se mostram presentes ao tempo e suas pro-
duções se manifestam tecnologicamente, a mudança 
mostra a pluralidade de vias às quais podem-se chegar 
a um destino final. As artistas Bia Gonçalves  e Julia 
Esquerdo trazem em seus repertórios vias de estradas 
diferentes, que se entrecruzam. Bia Gonçalves cami-
nha entre territórios do passado e futuro com suas 
colagens, a necessidade do olhar crítico sobre visões 
de tempos passados, acumulada a lentes de visão 
contemporânea, é demonstrada por meio dos ques-
tionamentos sobre tensões da história da arte. O olhar 
masculino sobre corpos femininos, na história da arte 
e na vida sempre apresentou diversas problemáticas, 
culminando nos corpos irreais idealizados e gravados 
no tempo por meio das pinturas. Inevitável é pensar a 
exibição e exploração do corpo feminino em pinturas, 
que não abordassem figuras despidas, no entanto, sem-
pre cobertas pelo véu da idealização que não fossem 
resultados de olhares masculinos. Os retratos de tal 
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idealização são sufocantes. É no grito de Julia Esquer-
do, sufocado por plástico, sujo de batom vermelho e 
encharcado de alfinetes, que o corpo se torna ponto 
de partida, não como objeto de desejo, mas enquanto 
casulo de proteção e armamento de defesa. O cor-
po feminino já não é mais desejável para aqueles que 
buscam explorar suas fragilidades. A artista, com sua 
geografia de defesa, retorna ao mundo resultados de 
séculos de violências sociais. Caminhos se entrecruzam 
novamente ao observar a construção pictórica reali-
zada por Helmo Santos, ao atravessar a geografia, o 
artista apresenta na pintura a segregação interposta 
por fronteiras geográficas marginalizantes. Igor Affonso, 
com sua obra baseada no livro de contos de “Quarto 
do Despejo”, ilustra com autenticidade o resultado de 
aprisionamentos, com suas grades, corpo, e o símbolo 
da bandeira brasileira. As barreiras geográficas se expri-
mem no social mostrando a dura realidade de corpos 
privados de liberdade, direitos e necessidades. Ambos 
destinos se encontram no final ao deparar-se com 
“Andar em paz”, onde novamente nos deparamos com 
não apenas limitações geográficas e imposições sociais, 
mas, mais uma vez, encaramos o resultado direto da 
violência contra corpos marginalizados, em específico, 
corpos queer. Sinto importante registrar e mencionar 
a importância de Dandara, travesti assassinada, tortu-
rada e filmada por cinco homens em “Andar em paz”. 
Fronteiras geográficas são um dos fatores que trazem 
violência a corpos marginalizados, importante também 
ressaltar que o Brasil é um dos países que mais mata 
LGBTQIA+ no mundo. Diante de tantas fronteiras, vio-
lências e abusos, ainda é possível enxergar esperança 
em novas gerações, que expõem e se portam contra 
violências sofridas, não apenas na arte, mas também 
em seus cotidianos, utilizando estratégias diversas para 
apontar e pronunciar que muitas vozes ainda hão de vir.



Paisagem, 2020
Julia Esquerdo

Fotografia digital, impressão em papel fotográfico
60 x 91 cm



Sem Título, 2021
Julia Esquerdo

Fotografia digital, Impressão em papel fotográfico
84 x 59 cm. 





Violência Patriarcal, 2021
Bia Gonçalves

Colagem Analógica
29,7 x 42 cm



Quarto de Despejo, 2021
Igor Affonso

Frotagem e colagem digital
42 x 59,4 cm



Andar em Paz, 2021
Igor Affonso
Colagem digital

42 x 59,4 cm



Rei no Além Mar, 2020
Helmo Santos

Mista sobre mapa reciclado
21 x 30 cm


