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O corpo como uma presença passageira que atravessa 
os acontecimentos efêmeros da vida, vive indagações 
individuais e compartilhadas pelo coletivo, criado 
através da ficção em meios virtuais. O movimentar-se 
em lugar comum, o agir desse corpo e as relações e 
reações que causam. O corpo que se quer livre dos 
valores impostos, ser criado e percorrer vivências. 
Esse corpo que recolhe e cria através da sua presença 
breve; pós-humano que se auto recria atravessado pela 
sua literatura e reivindica sua posição como criadora. 
Recolher objetos que vivenciou durante suas pesquisas, 
símbolos e repatriando materiais, transformando esses 
vestígios em tramas de materiais simbólicos, podemos 
notar no trabalho Bastidores de uma pesquisa em 
educação e artes, onde os sinais de sua presença são 
reconstruídos. Em Tnedirtes e Corpo virtual, a artista 
cria um corpo ficcional e tensiona sobre o eu sub-
jetivo, seriamos todos uma grande ficção? Diante de 
“Isso não é um trabalho” vemos a tensão do feminino 
como objeto, esse corpo cobrado por um estereóti-
po de beleza intangível aonde muitos artistas antes 
de nós criaram e a sociedade possui uma vigilância. 
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O corpo como objeto simbólico convidado nos a 
observar o corpo como experiencia estética da ilusão 
de todas as manifestações culturais na qual estamos 
imersos.  O corpo livre vive e atravessa a vida, pode ser 
reinventado através dos meios ficcionais e tecnológicos 
e rebate. Todos os trabalhos aqui apresentados, são 
uma representação com relação ao corpo e as diversas 
formas possíveis de se desdobrar sobre o tema de sua 
passagem, irrealidade e performance.



Tnedirtes, 2021
Sara Matos

Arte digital

 
Corpo virtual, 2021

Sara Matos 
Videoperformance





 Bastidores de pesquisa, 2020
Marcela Bautista Nuñez

Colagem, costura, folhas e flores secas sob papel, vídeo
33cm 





Corpo de trabalho (série isto não é um trabalho), 2021
Julia Saldanha

 Políptico
27cmx40cm 

 


