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Nomear o inominável, relatar vivências, transpassar 
moldes e estruturas que são rompidas com imagens e 
palavras. Nas Obras das artistas Monique Huerta, Sema 
e Ana Bia Novais é perceptível uma grande relação en-
tre imagem e palavra, que nos levam ao rompimento 
do mecanismo de delimitação de corpos e identidades, 
também, podemos simultaneamente questionar o papel 
da permanência, da reprodutibilidade e da singularidade 
do gesto nas obras das artistas.

Monique Huerta apresenta uma série de gravuras e as 
intitula como Monotipias do cu (2021), majestosamente 
nos informando a técnica e a suposta matriz utilizada na 
confecção de sua série. A combinação entre texto e ima-
gem é o que atribui parte do significado dado às formas 
apresentadas em suas figuras, estas que mais assemelham 
às utilizadas nos “Testes de Rorschach”. 
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Pensar a reprodutibilidade e a forma sequencial em que 
a obra de Monique Huerta é  exposta, nos transporta 
quase que instantaneamente para a reflexão sobre o ges-
to e o modo de fazer, também presentes na obra de Ana 
Bia Novais, que investiga em sua série Rosa para Meninos 
(2021) a relação entre o papel de gênero, criando uma 
tensão entre o que é dito feminino e o que é socialmente 
delimitado como masculino. No tríptico composto por 
fotografias que foram bordadas pela artista com linha 
cor-de-rosa, são escritos recortes de falas de pessoas 
lidas socialmente como masculinas, expressando desejos, 
impermanências e gestos revoltosos contra os sistemas 
de opressão dos corpos.

O gesto, a escrita e a palavra como ferramenta de inter-
venção em imagens, assim como a questão identitária 
ressaltada por Ana Bia Novais, nos leva até as obras 
de Sema, que evidencia uma palavra: “solidão”. Em De 
sema para leo (2020), a solidão expressa pelo artista é 
uma resposta não só à obra Os Indesejáveis (1990) de 
Leonilson, mas também, à um sentimento prevalecente 
em pessoas LGBTQIA+, isso a conecta com a própria 
vivência do artista, que em sua outra obra, intitulada 
Escritas fracassadas (2021), retoma o termo, e o es-
creve em em seu próprio rosto com batom vermelho, 
reafirmando a solidão como uma imposição social so-
bre os corpos que de alguma forma fogem dos moldes 
hetero-cis-normativos impostos socialmente.







Rosa para Meninos, 2021
Ana Bia Novais

Linha de algodão sobre fotografia instantânea
8,5 x 5,5 cm



Escritas Fracassadas, 2021
Sema

Vídeo digital
1’6”



De Sema para Leo, 2020
Sema

Desenho sobre papel 
21 x 29 cm







Série Monotipias do Cu, 2021
Monique Huerta

Monotipia
29,7 x 21 cm


