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Sua pesquisa se desenvolve em torno dos 
conceitos de casa, do íntimo, do habitar, 
da  figura e da representatividade da mu-
lher, da potência política do doméstico.

Sonho não é refúgio, 2017

bordado sobre asas de tecido

55x35x5cm 
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A minha poética se constrói em torno de questões sobre a casa, 
o habitar, o íntimo, a  moradia, a figura e a representatividade da 
mulher, sempre se utilizando dos seus  materiais ou dos afazeres 
domésticos cotidianos, como é o caso do uso do bordado no  tra-
balho “Sonho não é refúgio” (2017). Atividade esta, delegada 
historicamente à mulher  como passatempo e restrita ao ambiente 
da casa. Logo, o enunciado que aparece costurado  com letras ver-
melhas e a ausência de pontos que firmam esse bordado, deixando 
as linhas  soltas sobre a superfície do tecido, vem denunciar ao mes-
mo tempo que criar a  possibilidade de mudança.
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