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Este catálogo contém conteúdo adulto não recomendado para menores de idade.
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Catálogo Exposição Fora da Margem

Apresentação

A exposição foi realizada de 3 de março a 30 de março de 2022 no Centro Histórico-Cultural
Antônio Klinger Filho, Galeria de Arte, Dmae, Porto Alegre/RS.
Projeto financiado pelo edital decorrente do Termo de Compromisso Consensual celebrado
pela PRDC-RS/MPF em decorrência do fechamento antecipado da exposição “QueermuseuCartografias da Diferença na Arte Brasileira”.
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Apoios

Para falar da Mostra Fora da Margem: panorama visual das subjetividades queer é
preciso relembrar os eventos que justificam esta exposição.
Em 10 de setembro de 2017, a censura se mostra em Porto Alegre com o cancelamento
da exposição Queermuseu: cartografias da diferença na arte da brasileira, “...uma exposição
que busca produzir um engajamento em torno de questões de expressão e identidade de
gênero a partir de uma perspectiva de diversidade e diferença, utilizando-se de uma inteligência
estratégica queer” como define seu curador, Gaudêncio Fidélis.
A mostra, que reunia trabalhos de artistas reconhecidos e celebrados internacionalmente
– dentre os quais Adriana Varejão, Alfredo Volpi, Alair Gomes, Candido Portinari, Flávio de
Carvalho e Ligia Clark - deveria estar aberta ao público entre os dias 15 de agosto e 08 de outubro
de 2017, no Santander Cultural (Farol Santander), mas foi encerrada após campanha difamatória
promovida por grupos religiosos e políticos nas redes sociais.
Para além das acusações de que a exposição era composta de obras que fariam apologia
à pedofilia, zoofilia, ofensas à tradição católica e acesso de menores a temáticas que não seriam
adequadas, revelou-se a tentativa, tanto de impor limites à arte, quanto de exclusão de temas
relacionados à comunidade queer, exilando todo um grupo dos espaços tradicionais da cultura.
Em protesto contra a interrupção da mostra Queermuseu, setores da classe artística
e da academia, bem como diversas organizações vinculadas à defesa dos direitos LGBTQIA+ como o Grupo Nuances: grupo pela livre expressão sexual - organizaram, em frente ao Santander
Cultural (Farol Santander), o Ato pela Liberdade de Expressão Artística e Contra a LGBTFobia,
“em defesa da liberdade de expressão artística e das liberdades democráticas” (Nuances).
Todo esse panorama resultou no envolvimento da Procuradoria Regional dos Direitos
do Cidadão/RS (MPF), que considerou todas as acusações improcedentes, afirmando não
haver crime de qualquer espécie e recomendando a imediata reabertura da exposição. O
Santander Cultural (Farol Santander), não acatando a decisão do Ministério, celebrou um Termo
de Compromisso Consensual com este, pagando uma multa que foi revertida a projetos de
instituições, organizações e movimentos que lutam pelos direitos humanos, gerando o Edital
Eu Sou Respeito.
A Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa (Associação Chico Lisboa)
considerou esse edital como uma oportunidade para exercer sua função primária de promover
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as artes de uma maneira abrangente e conectada com as demandas sociais contemporâneas,
como as relacionadas à temática LGBTQIA+. A visibilidade dessa comunidade e da sua produção
artística é atual, necessária e urgente, visto que ainda é alvo de uma grande violência, marcada
pela tentativa de silenciamento, como se viu com o ocorrido no fechamento da exposição
Queermuseu.
Como ação direta em defesa dos direitos de livre expressão artística, sexual e de gênero,
interesse direto da comunidade LGBTQIA+ e da sociedade em geral, lançamos o Edital Fora da
Margem, que buscou incentivar a produção, circulação, difusão e fruição das artes visuais e do
cinema do estado do Rio Grande do Sul. O diálogo entre as artes visuais e o cinema reafirma a
necessidade de aproximar as diferentes linguagens, no propósito de celebrar a diversidade e
ampliar a visibilidade da discussão sobre a temática LGBTQIA+. Buscamos produzir uma mostra
com as mais diversas expressões e narrativas que possam espelhar o momento crítico que
vivemos, além de promover a necessária reflexão sobre os desafios que a contemporaneidade
nos coloca dentro desta perspectiva cada vez mais presente.
Acreditando que é preciso, em todos os espaços e a todo momento, garantir a
democracia, o acesso indiscriminado à cultura e a desmarginalização da diferença, a Associação
Chico Lisboa convida para a fruição de nossa Mostra esperando que, mais do que um simples
deleite, seja um agente de reflexão e mudança.

Artes visuais

Lisiane Rabello
Presidente da Associação Riograndense de
Artes Plásticas Francisco Lisboa
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Alice Porto

Annie Ruaro

Pelotas/RS,1985

Porto Alegre, 1986

Gracyanne
Videopoema, 1min08 2020

A (R)Evolução do
Grito de Liberdade,
Obra-figurino: chiffon,
tule, malha holográfica
e voil estampado,
barbatanas de plástico,
viés, rebites e ziper,
100 cm x 37cm x 32cm,
2021

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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7

Álvaro de Quadros
Passo Fundo, 1993

Série:
Sobreposições

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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1 - Sem título
11/2021 - 65 x 60 cm
Técnica mista: Carvão, grafite e posca
sobre papel vegetal e canson 300 g/m2.

2 - Sem título
11/2021 - 17,5 x 22 cm
Técnica mista: grafite e posca
sobre papel vegetal.

3 - Corpo Sexual
11/2021 - 31 x 26,5 cm
Técnica mista: grafite, posca e nanquim
sobre papel vegetal.

4 - Corpo espetáculo
11/2021 - 27 x 24 cm
Técnica mista: grafite, posca e nanquim
sobre papel vegetal.
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Arthur Caldeira
São Paulo/SP, 1998

Série Disforia
Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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Repulsa,
óleo sobre tecido,
35 x 27cm, 2021

Aflição,
óleo sobre tecido,
39 x 31cm, 2021

Rendição,
óleo sobre tecido,
44 x 27,5cm, 2021
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Artista Destaque

Bruna Abreu

Céu Isatto

Porto Alegre/RS, 1993

Porto Alegre/RS, 1998

Série Marquei na Pele
Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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Imagem 01,
vídeo e fotografia , 42 cm x 59,4 cm , 2021

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista

Soco soco vira vira,
Acrílica, pastel seco, pastel oleoso sobre tela, íman
e carta de baralho sobre tela - 30cm x 30cm, 2021
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Denis Bueno

Fátima Pinto

Todos sangram igual,
Pintura experimental sobre
tela de proteção, massa
acrílica, nanquim e faca,
110 cm x 68 cm , 2019

Menino-menina,
acrílico sobre tela, colagens,
75 cm x 100 cm,
2019/2021

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista

Porto Alegre/RS , 1992
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Porto Alegre/RS, 1953
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Denise Wichmann
Arroio do Meio/RS, 1962

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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Série Hemo-filia,
fotografia digital,
84,1 cm x 118,9 cm, 2021
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Enquanto escrevo, um congolês está sendo morto a pauladas numa praia do Rio de
Janeiro, por três bárbaros brasileiros a serviço das milícias, fazendo com que o árabe encontrado
morto na praia de Camus seja poesia pura.
Então, quem estiver lendo este texto, saiba que ele foi escrito em um presente
excludente, homofóbico. Socialmente injusto e totalitário. E é nesse contexto que existe a
exposição Fora da Margem. Ela já nasce como uma das respostas aos dias de hoje e de suas
intolerâncias com os plurais. Sua impotente rendição, redução e visão pela singularidade não
concebe o fértil, invenções, possibilidades, diversidades. Isso lhe é constrangedor. Em seu
universo monocromático e uniforme. Sobretudo uniforme. Nunca Universo.
Quando me perguntaram sobre o que eu esperava, como um dos curadores, das obras
que viriam a ser apresentadas para o processo curatorial, respondi: encontrar belas surpresas,
novidades, inovações, sensibilidades. E foi o que felizmente aconteceu.
Recebemos propostas, sobretudo jovens, respostas da moçada ao qual se refere o
título emprestado de J.D.Selinger, ao nosso contexto atual, tanto social quanto estético; daí o
outro título: Nova Nova Objetividade.
Na década de sessenta, anos de enfrentamentos estéticos e sociais, Hélio Oiticica
propunha um arcabouço teórico para dar conta das novas demandas e tendências da arte de
então. Seu texto diz que nossa arte tem de levar em conta os problemas muito profundos de
ordem ético-social e de ordem pictórica-estrutural. Ter uma vontade construtiva geral.
Grande parte das obras que estão presentes nessa exposição me conduziu diretamente
aos preceitos desse artista que ainda tanto me toca, e talvez mais hoje em dia. Se não, vejamos:
o contexto atual do Brasil, faz com que ainda tenhamos de defender a liberdade de expressão
artística, a livre orientação sexual, o direito à existência de sensibilidades e subjetividades Queer,
e outras. A possibilidade da diversidade, tanto artística quanto de gênero.
Trabalhos como os de Bruna Abreu, Arthur Caldeira, Eduardo Thomazoni, Laur
Peters, claramente apresentam uma vontade construtiva geral, bem como partem para um
enfrentamento simbólico a uma ordem ético-social excludente e injusta. Ainda que com
estéticas diferenciadas, elas podem estar associadas na pertença a um conjunto de briga, de
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enfrentamento, de denúncia, de gritos onde se quer impor o silêncio.
Outra das características da Nova Objetividade de Oiticica, tão bem desenvolvida por
Antônio Dias (Notas sobre a Morte Imprevista) e Gerchman e Lygia Clark, Escosteguy...praticaram
o deslize do objeto até a formulação do não-objeto. O antiquadro, da passagem para o objeto
e da significação do próprio objeto. E todo esse deslize semântico, ainda acompanhado de uma
ênfase no social e de suas problemáticas em um país que não só não superou os problemas de
então, como teve alguns recrudescidos. Retrocessos a épocas ainda anteriores (conceitos pré
Revolução Francesa, anticientíficos e fundamentalistas).
Claramente podemos encontrar essa disposição em alguns dos trabalhos a serem
fruídos aqui. Gabriela Kostesk, Annie Ruaro, Rafael Dambros...
Não obstante, a noção de performance, ou - outra característica da Nova Objetividade
– a participação do espectador (corporal, táctil, visual, semântica etc.) também se faz presente,
como nas obras de Torcunha – a máscara-mordaça feita pelo próprio artista em ambiente
serralheiro, de um machismo excludente à própria existência do autor – Denise Wichhmann,
Felipe Cremonini, só para exemplificar.
E dessa passagem do objeto e da significação do próprio objeto, a grata e encantadora
surpresa da obra de Livia Auler. A felicidade de sua criação propondo uma nova História da
Arte, trazendo para a cena novos protagonistas que estavam sendo ocultos por uma leitura
maniqueísta e misógina. Uma subversão em forma, conteúdo, em perspectiva e arrojo criativo.
Todas essas grandes descobertas parcialmente citadas aqui, ainda ganham a companhia
de autorxs que já conquistaram seus espaços de reconhecimento por trajetórias de atuação:
Graça Craidy, Inez Pagnoncelli, Fátima Pinto, entre outres.
Creio que os espectadores encontrarão em Fora da Margem, um lindo e arrojado
apanhado de artes de nossa época, infelizmente ainda engajados em questões que já deveriam
ter sido superadas e em assegurar direitos que já deveriam estar há muito garantidos.
Desde quando Hélio Oiticica propôs a Nova Objetividade. Então, chamemos de Nova
Nova Objetividade, uma possível leitura dessa necessária exposição.
Boa viagem aos sentidos.

Ben Berardi
19
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curador

A Nova Nova Objetividade
Ou prá cima com a viga moçada!

Eduardo Thomazoni
Três Coroas/RS, 1996

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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Cheire como homem,
Acrílica sobre tela,
81 cm x 60 cm, 2019

Saboreie como homem,
Acrílica sobre tela,
81 cm x 60 cm, 2019

Escute como homem,
Acrílica sobre tela,
81 cm x 60 cm, 2019

Sinta como homem,
Acrílica sobre tela,
81 cm x 60 cm, 2019
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Elenise Xisto
Santa Maria/RS, 1984

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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Sou marinheiro de primeira viagem,
tinta acrilica sobre tela,
70 cm x 100 cm, 2021

Os fantasmas de um menino coração de ouro,
tinta acrilica sobre tela,
100 cm x 70 cm, 2021
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Gabriela João

Gladys Neves

colagem_9,
Desenhos em nanquim, canetas
marca texto e desenhos digitais
animados quadro a quadro.
Videoarte, 1080 x 1920,
2020

Presença Oculta,
Técnica & Linguagem:
collage (fotos e recortes
colados), 20 cm X 21 cm,
2021

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista

Porto Alegre/RS, 1992
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Porto Alegre/RS, 1948
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Gabriela Kostesky
Montevidéu/UY, 1970

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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Resistir,
colagem,
16 cm x 15 cm, 2021

Invisível Visível,
colagem,
40 cm x 40 cm, 2021

Metamorfose 1,
colagem
27 cm x 35 cm, 2021

Metamorfose 2,
colagem,
25 cm x 33 cm, 2021
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Glória Sofia
Igrejinha/RS, 1997

Halgo
Ivoti/RS, 1999

Livro para ser sentindo I,
técnica mista,
30 cm x 27 cm x 3 cm,
2019

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista

28

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista

Novas idas para dentro de mim,
técnica mista, dimensões variáveis, 2021
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Graça Craidy
Ijuí/RS, 1951

Paulinho Chimendes
Carvão,
30 cm x 40 cm, 2018
Caio F Abreu
Arte digital,
29 cm x 42 cm, 2017
David Hockney
Acrílica sobre papel,
20 cm x 30 cm, 2017
Marielle
Pastel oleoso,
21 cm x 29 cm, 2021
Andy Wahrol
Acrílica sobre papel,
14 cm x 21 cm, 2018

Gaudencio Fidelis
Acrílica e pastel oleoso,
30 cm x 40 cm, 2018
Marcel Proust
Acrílica sobre papel,
20 cm x 30 cm, 2017
Fernando Pessoa
Caneta marcador,
21 cm x 14 cm, 2017
Mario de Andrade
Acrílica sobre papel,
29 cm x 42 cm, 2013
Ney Matogrosso
Arte digital,
29 cm x 42 cm, 2021

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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hyamara / Cláudia Reckziegel

Kaline Luiz

Novo Hamburgo/RS, 1996

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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Porto Alegre/RS, 1980

Pintura I,
acrílica sobre rascunhos feitos a lápis em tela,
1,60 m x 4,80 m, 2020

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista

Plural,
óleo sobre painel, 30 cm x 30 cm, 2021
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A mostra Fora da Margem, aberta ao público na Galeria de Arte do DMAE, em Porto
Alegre, apresenta a produção recente de artistas e ativistas, que na sua maioria, integram a
comunidade LGBTQIA+. Concebida e organizada pela longeva Associação Chico Lisboa, que
sempre defendeu o campo de atuação profissional de artistas, a mostra aqui apresentada
constitui-se num manifesto em defesa das liberdades individuais.
Em termos de categorias artísticas, abrange o amplo espectro aberto pelas práticas
contemporâneas que envolvem desenho, ilustração, gravura, bordado, fotografia, vídeo,
registro de performance, cinema, pintura, escultura, objeto, instalação, e todos os hibridismos
decorrentes da integração desses meios expressivos. Como proposição temática básica, o
título-tema funcionou como ponto de partida para as respostas dos artistas, cujos interesses
e metodologias de trabalho formam um rico ‘conjunto de singularidades’ exposto aos olhares
críticos sem dominâncias ou escalas hierárquicas.
O campo artístico, como se sabe, quando se associa ao humanismo, é lugar legítimo de
defesa das liberdades individuais e da expressão das subjetividades. Desta forma, boa parte das
obras apresentadas nesta mostra confronta os discursos sexistas, classistas e racistas, e coloca
em evidência especificidades dos próprios sujeitos envolvidos, sendo que algumas utilizam
abordagens erótico-sexuais.
Contra as miradas, às vezes descontextualizadas, do moralismo reducionista, não custa
lembrar, por exemplo, que as temáticas ligadas à sexualidade humana, há séculos, estão presentes
nas obras de artes visuais. A iconografia erótica, que sempre fez uso de representações de
corpos, foi absorvida pela história da arte ao longo dos séculos, com exceção dos tristes períodos
em que restrições de ordem política, moral ou religiosa impuseram censuras imagéticas.
Fugindo das estigmatizações mais banais, nem sempre, contudo, o erotismo tem sido o
núcleo central das preocupações dos artistas LGBTQIA+. É interessante observar como certas
temáticas identitárias foram tratadas pelas(os/es) artistas selecionadas(os/es) para a presente
mostra: por vezes as imagens são construídas com a carga dramática das linguagens herdadas do
expressionismo, acentuando, por exemplo, o constante sofrimento psicológico e físico dos indivíduos
(vide as obras de Eduardo Thomazoni e Arthur Caldeira). Noutros casos, o tratamento dado às
imagens adota algo da leveza naif, com obras envoltas por atmosferas edulcoradas, que evocam
uma perdida pureza infantil (vide o caso de Fátima Pinto), ou a sedução das ilustrações publicitárias,
acentuando as características positivas das situações ilustradas (vide o caso de Thiago Dorsch).
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Mesmo quando pautadas pelo humor ácido e pela irreverência, pode sobressair a
dimensão fantasiosa, fortemente teatral, muito associada à construção de personagens que
habitam mundos paralelos. Rainhas absolutas nos seus espaços de existência, as drag queens
estão representadas nesta mostra, como símbolos de resiliência (vide o caso de Inez Pagnocelli).
Algumas obras dão visibilidade a situações obnubiladas pelas narrativas históricas
canônicas. Como exemplo, temos a instalação que sublinha a presença da lesbianidade em
representações gráficas, fotográficas e pictóricas de obras de arte tradicionais (vide o caso de
Lívia Auler). Outras, apresentando coleções de imagens homoeróticas captadas da realidade,
dão continuidade a práticas conhecidas, que parecem seguir, propositalmente, o caminho
traçado, no Brasil, por Alair Gomes e Hudinilson Jr., já falecidos (vide o caso de Ricardo Ayres).
Vê-se que as opções estéticas raramente se dissociam das escolhas políticas: artistas
desejosos de expor suas opiniões, podem optar pelas ações de enfrentamento, ou ao contrário,
pelo soft power, que busca, pelo diálogo desapaixonado, despertar a empatia, o respeito, e o
senso de humanidade. Em suma, quando artistas LGBTQIA+ usam múltiplos recursos criativos
para manifestar inquietações ou reforçar posições, também estão falando por/ para uma parcela
da população que, contra sua vontade, se mantêm emudecida e acuada.
São, as(os/es) artistas conscientes de sua função social, legítimas(os/es) representantes
de seus pares esquecidos, abandonados e condenados ao ostracismo (especialmente cruel nos
tempos da pandemia de COVID-19). Há, sim, portanto, uma dimensão política ativada pelas
práticas artísticas, que merece reconhecimento, não apenas pela capacidade de aliviar as tensões
internas dos grupos historicamente marginalizados, buscando justiça, como também, por trazer
os assuntos mais sensíveis do nosso tempo para o nível da racionalidade, tão necessária ao
processo civilizatório.

Neiva Bohns
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curadora

Sobre o Direito de Existir

Inez Pagnoncelli
Porto Alegre/RS, 1957

Drag Aurora - 90 cm x 70 cm

Drag Naomi - 80 cm x 80 cm

Drag Livre Queda - 80 cm x 80 cm

DragAlasc - 120 cm x 80 cm

Drag Bianca DellaFancy - 50 cm x 90 cm

Drag Raj Gemini - 80 cm x 80 cm

Nany People - 80 cm x 90 cm

Drag Cassandra Calabouço
70 cm x 90 cm
Drag Sasha - 60 cm x 90 cm
Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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Série Minhas Drags Queens
Tela com tinta acrílica, tinta óleo e colagem com missangas, 2020/2021
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Ita Stockinger
Bagé/RS, 1957

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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Quarto fechado, sexo velado,
acrílica sobre tela,
100 cm x 120 cm, 2021

100 palavras, cem palavras, sem palavras:
100 Gêneros, Cem Gêneros, Sem Gêneros.
acrílica e carvão sobre tela, 80 cm x 100 cm, 2021
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Artista Destaque

Laur Peters
Porto Alegre/RS, 1998

Série: Recortes para dar nó

Títulos da esquerda para direita
de cima para baixo

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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Aberta pra fechar.
Para me lavar
O limite também é defesa
O voo é impulsionado pelos pés
Qual
Dentro bem dentro
Fotografias digitais, 20 cm x 20 cm, 2021.

Série: Recortes para dar nó

Títulos da esquerda para direita
de cima para baixo

Toco
Toque
Sem título
Peixe na Terra Flutua
Nó de conexão
Fotografias digitais, tamanhos variados, 2021.
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Primeiro Prêmio

Lívia Auler
Santo Ângelo/RS, 1990

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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Postais para outra história da arte, (parte da série que contém 39 postais)
Colagem digital impressa em papel 300g, medidas variadas, 2019-2020

43

Lorena Bendati

Lu Vieira

Porto Alegre/RS, 1999

Porto Alegre/RS, 1986

O olhar
Tinta acrílica, pastel oleoso,
esferográfica sobre MDF e
moldura preparados com gesso
acrílico, 83 cm x 64 cm, 2021

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista

44

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista

Corpo em movimento,
lápis de cor aquarelavel sobre papel,
29,5 cm x 42 cm, 2021
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Marcelo Eugenio

Coletivo Misturagens de Mundos

Cruz Alta/RS, 1985

Felipe Cremonini

Rosa e Azul,
aquarela sobre papel,
29 cm x 24 cm, 2021

Sant’ana do Livramento/RS, 1997

Lucas Honorato
Rio de Janeiro/RJ, 1996

Wagner Previtali
Bagé/RS, 1996
Ruínas Misturadas de Um Mundo
Sinopse: A partir de textos clássicos de Oswald de
Andrade e William Shakespeare, a obra “Ruínas
Misturadas de Um Mundo” apresenta um “pedaço de
personagem perdido no teatro” que caminha entre
cenários, planos e movimentos. Misturando leitura
dramática, interpretação e performances corporais,
somadas à linguagem audiovisual, gerando um híbrido
entre a linguagem teatral e cinematográfica, resultado
da fusão dos trabalhos dos artistas envolvidos.
Ficha técnica
Duração: 6:24
Direção e Roteiro: Felipe Cremonini e Wagner Previtali
Interpretação e Performance: FELIPE CREMONINI
Captação e Montagem: WAGNER PREVITALI
Mixagem e Desenho de Som: LUCAS HONORATO

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre estes(as) artistas
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Coletivo Mariposa

(Anna Rosa, Caroline Standt, Diênifer Schmitt, Leila Groth Ibarra)
e Pâmela Fogaça

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre estes(as) artistas
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Série Registros de
Performance I a VI,
Fotografia digital impressa,
30cm x 45cm (ou maior), 2020
Crédito fotos: Bibiana Lunkes
Kranz e Carol Standt

Anna Rosa - Estância Velha/RS, 1994
Caroline Standt - Portão/RS, 1993
Diênifer Schmitt - Novo Hamburgo/RS, 1990
Leila Groth Ibarra - Novo Hamburgo/RS, 1992
Pâmela Fogaça - Novo Hamburgo/RS, 1993
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Nekumo Nono
Cachoeira do Sul/RS, 1994

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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Um dia de presa, outro de predador,
Arte digital, Zine, 14,8 cm x 21 cm, 2019-2021
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Não faz tanto tempo, uma exposição foi fechada precocemente em Porto Alegre. O caso
seguiu um rastro de infelizes acontecimentos que culminou em um dos episódios mais graves da
arte brasileira recente. De querela delirante em prol da família, da moral e dos bons costumes,
a exposição Queermuseu: cartografias da diferença na arte brasileira foi encerrada e, de
imediato, nos vimos imersos numa onda moralista e persecutória à arte. Como consequência, o
setor cultural do país mergulhou numa neblina que insiste em perturbar até hoje.
Naquele momento, nos vimos convocados a defender, aparentemente, somente uma
exposição. No entanto, mais do que um evento cultural, nos vimos em perplexidade tendo
que defender conquistas aparentemente natas a todas as pessoas, como o direito de ir e vir e,
especialmente, o direito de ser o que se é. Estavam sob ataque não as quebras de paradigmas
que, no século passado, causavam alvoroço nesse mundinho e que foram escrevendo assim, a
autocentrada cisheterobranca história da arte ocidental. O que estava em jogo era o direito de
pessoas LGBTQIA+ de existir e de se verem representadas numa mostra que, pela temática da
diferença, afirmava existências e diversos modos de ser. De certo modo, estávamos nela, ali nos
enxergávamos, ainda que houvesse fragilidades e questões em aberto. Presentes ou ausentes,
ocupando ou reivindicando lugares: estávamos ali.
Na tentativa de reduzir os danos irreparáveis pelo fechamento da Queermuseu, o
Ministério Público Federal firmou um termo de ajuste, em resposta aos movimentos de Direitos
Sexuais locais e ao bom senso. Assim, a penalidade converteu-se em diversos projetos culturais
com o objetivo de dar visibilidade a temáticas sociais urgentes silenciadas. E uma dessas
respostas se configurou na presente exposição Fora da Margem.
Organizada a partir de uma seleção pública, a mostra coletiva reúne uma diversidade de
linguagens artísticas que transitam entre a tradição e a contemporaneidade em materialidades e
processos criativos que nos lembram que a arte sempre se afirmou como um lugar incontestável
de possibilidades. Sobretudo, como um meio discursivo e político de afirmação de temas
insurgentes.
Questionar lugares tem sido uma emergência da produção artística contemporânea,
sobretudo quando se discute onde e a partir de quem a história e o sistema das artes se
organizam. Nesse contexto, por meio de propostas artísticas e reflexões, a história da arte tem
sido indagada sobre verdades incontestáveis e lugares até então considerados legítimos. Tratase de movimentos que não só perguntam, mas que passam a inscrever outras narrativas que
incluem histórias à margem sobre pessoas não-europeias, não-brancas e não-cisheterogêneras;
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que discutem racismo, branquitude, sexismo, machismo, misoginia, LGBTQIfobia e outras
formas de violências estruturais. São inscrições que se fazem pela produção de obras e artistas
que, como sujeitos centrais ou como aliados, propõem reposicionamentos.
Em suas abordagens temáticas, as obras que compõem esta mostra tratam das
dualidades das vivências e violências que se expressam seja por meio do afeto, do desejo, do
prazer, do sexo ou da sexualidade de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais,
queer, intersexuais e assexuais. Sexualidades essas consideradas dissidentes e, portanto,
colocadas socialmente à margem.
Margem refere-se a um espaço situado no contorno externo imediato de algo. Também
é borda, limite externo e periferia. Comumente, sobre margem nos referimos ao que está fora,
do outro lado. Entretanto, nos perguntemos: a partir de onde, a partir de quê, a partir de quem?
Afinal, para termos determinado ponto de vista, tomaríamos partido a partir de um lugar de
referência. Quais seriam os nossos referenciais?
A margem é, também, índice identitário. Assim como o termo queer foi re-significado
para novos usos, do pejorativo à potência dos modos de vida que se colocam na contramão da
expectativa de corpos e sexualidades conformadas – como se a única medida possível fosse a
cisheteronormatividade compulsória – a margem se transfigura em potência e afirmação. Afinal,
que lugar seria esse o da margem? Se situaria entre aqui e lá, entre este e aquele, entre isto e
aquilo? Perguntas mobilizam existências. E existências mobilizam perguntas.
Entre obras que se valem da celebração e da afirmação das identidades LGBTQIA+, a
exposição Fora da Margem é apresentada como um ato político. Sobretudo, de dentro para fora,
do privado para o público e do institucional para o coletivo. Sua proposta curatorial parte de
lugares estáveis para estruturas provisórias. Entre a convicção e a dúvida, escolhe a incerteza. O
risco aqui é uma aposta quanto a escolhas, abordagens e leituras: é apenas uma expressão dos
inúmeros modos de se propor narrativas. E, neste caso, por que não ousar?
A mostra assume riscos e também se assume e toma partido pela não-obviedade de
suas apostas e pelo descentramento. Pois, não cabe mais vermos as mesmas coisas, do mesmo
velho modo. Há de se ver com e por outros olhos, a partir de outros lugares. Há de se ver do
outro lado da margem, afirmar-se nesse lugar.
À medida que afirmamos a margem como lugar, também a reconhecemos como uma
medida possível para olhar o mundo. A partir desse lugar, Fora da Margem propõe-se como um
posicionamento político, aberto às possíveis formas de se relacionar com a arte, com a vida e
com a diversidade sexual e de gênero, em suas potencialidades.

Sandro Ka
53
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curador

A partir da margem se faz lugar

Pedro Reis
Bagé/RS, 1999

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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Inocência,
tinta acrílica sobre tela,
30 cm x 40 cm, 2021

Desejo
tinta acrílica sobre tela,
30 cm x 40 cm, 2021

Prazer
tinta acrílica sobre tela,
60 cm x 80 cm, 2021
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Artista Destaque

Rafael Dambros

Torcunha

Caxias do Sul /RS, 1983

Porto Alegre/RS, 2001

O Laçador,
bordado com linha de
costura sobre tela sobre
fundo com tinta acrílica
branca, 40 cm x 60 cm,
2021

M.E.F. - Máscara de ferro
futurística,
ajustada artesanalmente no
formato do rosto,
chapa expandida, cantoneiras
barra chata 3/16 5/8,
2021

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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Ricardo Ayres
Porto Alegre/RS, 1990

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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Série Voadoras,
Colagem manual
digitalizada, ampliada e
impressa em papel fosco de
alta gramatura,
84,1 x 118,9 cm,
2016-19
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Suzane Wonghon
São Leopoldo/RS, 1952

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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Figura 15, Figura 13, Figura 16 e Figura 14,
pintura com tinta acrílica sobre tecido colado em placa MDF,
25 cm x 25 cm cada, aproximadamente 200g cada, 2019
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Thiago Dorsch
Porto Alegre/RS, 1999

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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A saudade te afeta?
Pintura Digital, impressa em papel couché, 18,23 cm x 29,7 cm, 2021

Eu devia ter te beijado sempre que tive a chance
Pintura Digital, impressa em papel couché, 29,7 cm x 21,01 cm, 2021

Não consigo tirar os olhos de ti.
Pintura Digital, impressa em papel couché, 22,57 cm x 29,7 cm, 2021

Tu me fez acreditar que amor era um sentimento negativo
Pintura Digital, impressa em papel couché, 16,71 cm x 29,7 cm, 2021

Como é que tu se sentia quando tu olhava pra mim?
Pintura Digital, impressa em papel couché, 18,21 cm x 29,7 cm, 2021

Só porque sumiu não significa que não existiu
Pintura Digital, impressa em papel couché, 19,6 cm x 29,7 cm, 2021
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Walter Karwatzki
Maceió/AL, 1959

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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A Diva em Cores nos Empresta seu Rosto, e nós Podemos Mandar nos Nossos Próprios Narizes,
Reproduções fotográficas impressas em papel Matter, 30 cm x 30 cm cada, 2021
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Filmes
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67

Artista Destaque

AJeff Ghenes
Veranópolis/RS, 1999

Filme: Corpografia na Cena
Sinopse
Corpografia na Cena é uma obra de provocação e ocupação que dialoga com o
cinema, o teatro, a dança, a música e as artes visuais para falar sobre/com corpos/
corpas plurais e híbridos, perseguidos e discriminados. Construída a partir de uma
perspectiva decolonial do corpo negro, transgênero e da pessoa com deficiência, em
estudos e experiências personificadas na opressão da sociedade e suas estruturas
urbanas a esses corpos. Trazendo para a cena experimental o questionamento de
estruturas predeterminadas que precisam ser rompidas e ressignificadas. Em uma
proposta cênico-visual não convencional, simbólica, imagética, enfatizando um
atravessamento pulsante de múltiplos diálogos culturais.
Ano: 2021
Duração: 17min
Realização de CIA TEM GENTE NO PALCO | Direção e Produção de IZABEL CRISTINA | Direção Audiovisual de
JUS NINO, IZABEL CRISTINA | Direção de Fotografia de GIORDANO TOLDO | Desenho de Som de LUCAS NUNES |
Montagem e Edição de FERNANDO BERETTA | Assessoria de Dramaturgia de VIKA SCHABBACH | Roteiro de CIA
TEM GENTE NO PALCO (IZABEL CRISTINA, AJEFF GHENES, MÁRIO BRESSIANI, LUCAS NUNES) | Preparação de
Elenco de JESSÉ DA CRUZ | Cenografia e Figurino de CRISTINA LENTZ | Performance de AJEFF GHENES, EULÁLIA
FIGUEIREDO, JACKSON REIS | Audiodescrição de MIL PALAVRAS | Roteiro e narração de LETÍCIA SCHWARTZ |
Consultoria de acessibilidade de ELIZABET DIAS DE SÁ | Edição de áudio de RODRIGO SACCO TEIXEIRA, GABRIEL
BOHRER SCHMITT | Legendas de LAIS RAMOS | Identidade Visual de MÁRIO BRESSIANI | Assessoria de Imprensa,
Marketing e Divulgação de FG COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | Fotografia de ANDRÉA SELIGMAN | Projeção e
Sonorização de ETS ENERGIA E SONORIZAÇÃO | Locação de Instrumentos de Sonorização de LIVE COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, ILUMINAÇÃO E INSTRUMENTOS MUSICAIS | Grupos Teatrais participantes: GRUPO TÁ
ROLANDO ARTE (Rolante), CIA TEATRAL ACTO (Garibaldi), CIA ARTE IN CENA (Cotiporã)

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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Carol Martins
Porto Alegre/RS, 1983

Filme: Epiceno
Sinopse
Epiceno é uma obra de intersecção de linguagem entre dança, circo, performance
e audiovisual. Nasceu da experimentação de corpos que reconhecem a si mesmos
como corpos falantes, questionam o corpo socialmente construído, criam uma ficção
de si mesmos e atravessam significados pré determinados de negociação entre
femininomasculino. Na videoperformance, os performers exploram a fluidez de
gênero e os limites das noções de humano. Também refletem a ideia da escritora
e filósofa Donna Haraway de que a ‘natureza humana’ não é senão um efeito de
negociação permanente das fronteiras humano e animal, corpo e máquina, órgão e
plástico.
Ano: 2021
Duração: 16min
Direção e Produção: Carol Martins
Produção de E-FRAME - ESTÚDIO DE CRIAÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL EFRAME.ART | Direção de
Fotografia de VOLTAIRE BARBIERI | Imagem de WAGNER COSTA | Assistência de Set de GIOVANE PIRES | Montagem
de GUILHERME CINTRÃO | Finalização de DIOVANI RIELLA, NATÁLIA KOREN, VOLTAIRE BARBIERI | Trilha Sonora
de EDUARDO XAVIER | Performance de BRUNO FERNANDES, CONSUELO VALLANDRO, GABI FARYAS, GUILHERME
GONÇALVES, JOÃO GABRIEL OVADIA, JORDAN MAIA, MARCELO REIS, RITA SPIER | Assistência de Produção
de JORDAN MAIA | Roteiro de HIPERLINQUE JOÃO GQ | Figurino de GUILHERME GONÇALVES | Maquiagem de
JULIANE SENNA | Atividades de Preparação de Elenco por CARLOTA ALBUQUERQUE, LUCIANO FERNANDES

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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Giulia Tomasini
Porto Alegre/RS, 1998

Filme: Ave Maria
Sinopse
Alice busca por sonhos, experiências e algo que faça seu coração bater mais forte.
Na monotonia de seu cotidiano no convento, ela encontra a si mesma a partir de
Victória - amar uma mulher é arriscado e libertador.
Ave Maria surge de uma vontade pulsante de externalizar uma história entre duas
mulheres com descobertas que são nutridas mesmo dentro de um ambiente árido.
Falar sobre dois temas opostos, sendo aqui a homosexualidade e a religião, pontua um
desejo por existir e se permitir ser longe de amarras.
Ano: 2022
Duração: 7min
Direção: Giulia Tomasini
Roteiro de GIULIA TOMASINI, GUSTAVO LEANDRO, LAURA AZEVEDO, MARINA PESSATO, VICTOR SARTORI |
Assistência de Direção de VICTOR SARTORI | Continuidade de GUSTAVO LEANDRO | Produção de JOÃO PIRES |
Assistência de Produção de LIA BORK | Direção de Fotografia de MARINA PESSATO | Assistência de Fotografia de
GABRIELA STEIN | Direção de Arte de LAURA AZEVEDO | Assistência de Arte de GUSTAVO LEANDRO | Desenho de
Som de JOÃO PIRES | Técnica de Som de FERNANDO JUNG | Assistência de Som de MURILO SENA | Trilha Original
de PEDRO SPIEKER | Montagem de JOÃO PIRES | Assistência de Montagem de GABRIELA STEIN | Colorimetria de
MARINA PESSATO, GIULIA TOMASINI | Edição de Som e Mixagem de JOÃO PIRES | Foto still de NICOLAS CUNHA
| Produção gráfica de GIULIA TOMASINI, JULIANO SILVEIRA | Elenco: HANA KOLODNY (Alice), ANDRESSA MATOS
(Victória)

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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Kanauã Nharu
Canoas/RS, 1991

Filme: Adaptações
Sinopse
Adaptações nasceu de um surto artístico. No início da pandemia tivemos que nos
adaptar a tudo. Vieram as aulas on-line, ensaios virtuais, reuniões... aos poucos parece
que fomos nos perdendo de quem nós realmente somos. Esse curta traz a reflexão
do apego e das transformações. O quão fundo podemos chegar para entender a nós
mesmos? Como me conecto com a natureza, as energias...minhas e do outro... É um
passeio pela arte que vive em mim e te convido a entrar.
Ano: 2020
Duração: 8min

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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Primeiro Prêmio

Lívia Auler
Santo Ângelo/RS, 1990

Filme: Para Natalie
Sinopse
Para Alice e Para Natalie são dois vídeos que fazem parte de uma série maior que
se chama Cartas às minhas antepassadas lésbicas. A série também foi feita a partir da
pesquisa teórica, pois percebi que muitas artistas lésbicas buscavam suas genealogias,
iam atrás de suas antepassadas. Dessa forma, em meu TCC, decidi também entrar
em contato com essas artistas do passado. Em Para Alice, aproprio-me das suas
fotografias de Alice Austen, me coloco em relação a elas e leio uma carta que escrevi
para a fotógrafa. Em Para Natalie, a carta é escrita como legenda e as imagens são
justamente dos momento em que eu estava ‘dissecando’ a dissertação.
Ano: 2021
Duração: 6min

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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Marina Pessato
Porto Alegre/RS, 2002

Filme: Sintomático
Sinopse
A opressão é herdada?
Silêncios carregados de história levaram ao vômito catártico que mistura imagens
de arquivo e captações poéticas à narração do filme “Sintomático”. Para além de uma
obra artística, ele se constrói enquanto objeto vivo detentor de verdades subjetivas.
Ano: 2021
Duração: 4min

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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Wagner Ferreira Previtali
Bagé/RS, 1996

Filme: Bicha Camelo
Sinopse
Michael está em processo de mudança. E é a partir de suas relações com os outros
que ele começa a perceber melhor sua própria identidade e se permitir mais.
Ano: 2017
Duração: 17min

Acesse nosso site por
este QR Code e saiba mais
sobre este(a) artista
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Estar fora da margem é uma questão de perspectiva. Afinal, em um mundo cartográfico,
quem traça o risco é quem se posiciona e delineia seus limites. E para se posicionar é preciso
se reconhecer, estar no seu próprio centro, então situar-se em relação a tudo que há. No
universo queer, tudo que está no meio dos extremos é e existe em individualidade. Inclusive, é
justamente nos matizes de expressão que cada obra encontra sua luz, seu brilho, sua tonalidade
e irradia. Logo, estar fora da margem também significa estar no meio, e estar em meio, ser meio
interatuando com o meio, inter-estar.
Os artistas que se expõem e expressam seu inter-ser, através da perspectiva
cinematográfica, atuam em escolhas e renúncias. O seu olhar, seu enquadramento, nos propõem
seus pontos de vista como pontos de partida. Alguns se posicionam diante das lentes e nos
entregam sua mais íntima versão, outros coordenam como maestros movimentos narrativos
que pintam e bordam na tela suas intenções. Juntas, suas obras despencam das margens e nos
concebem cor e conforto no abismo da pluralidade.
Neste espectro libertador e elíptico da arte, a mostra fílmica nos oferece três cursos
de voo. O primeiro parte do mais alto zênite da cinematografia experimental e circense, através
dos trabalhos Epiceno e Para Natalie, respectivamente das artistas Carol Martins e Lívia Auler.
Epiceno se mostra como um perfeito ritual de entrada, um portal que se abre em cena e em
celebração. O filme nos enfeitiça com um fino sortilégio e dilata nossas pupilas à expressão
plasmática da hipermodernidade e suas nuances furta-cor de gênero único. Após cruzarmos
esta ponte, chegamos à poesia lírica de Para Natalie, que nos introduz literariedades sensíveis
de reflexão, transpondo uma dissertação acadêmica à luz e câmera de uma declaração de amor.
Com ela, enxergamos a força propulsora de uma história, literalmente, divisória, e logo criadora,
de mundos.
Diante deste novo mundo que se abre, nossa jornada adota um tom auto documental.
Conhecemos as obras Sintomático, Adaptações e Corpografia na Cena e toda a potencialidade
de existência de seus realizadores. A abordagem adquire ritmos narrativos convidativos e
intuitivos, entramos pela janela da tela, nas vidas de Marina Pessato, Kanauã Nharu e Ajeff
Ghenes. Sintomático nos leva a circular pelo interior do RS e, através das heranças de uma
era de sombras, que influenciou nosso percurso enquanto sociedade, cria túneis submersos e
escuros de unificação pela ignorância. Já Adaptações dança em nossos corpos e eleva nossa
espectatorialidade a um nível de consciência regenerativa e curativa, que insurge em evolução
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e desenvolvimento constante via o autodescobrimento. Eis que, depois do elixir composto
por estas duas obras, chega-se ao momento de sublimar tudo que pode estar nos limitando
em mente, corpo e coração, ao adentrarmos no caminho das evidências em Corpografia em
Cena. Por este filme, começamos a navegar, fluímos soltos em topografias desconhecidas até
reconhecermos, entre relevos e planícies, cenas de nossos próprios corpos e mapas das nossas
próprias cenas, através de uma experiência de espelhamento em alteridade e de equivalência
em autenticidade.
Por fim, a terceira onda do nosso mergulho nos embebeda de personagens, diálogos,
fotografias e montagens ficcionais e fantasiosas de histórias vividas ou memórias cinematográficas
de verdade em transparências. Os filmes Ave Maria e Bicha Camelô, percorrem das esferas
cotidianas à percepção onírica da realidade e trazem à luz enredos que nos avizinham. O primeiro,
majestosamente desenhado por Giulia Tomasini, através da subjetividade feminina velada, nos
transpõe em belíssimos frames um sopro de flerte e desejo. Já o segundo, espontaneamente
alegre, orquestrado por Wagner Ferreira Previtali, através da subversividade masculina, nos
expõe em vivazes contrastes, um grito suave de liberação e horizontalidade.
Depois dessa viagem, diluem-se as margens e o dentro se transforma em um espaço de
deleite, cor e fluxo, estendido a todos os corpos em celebração.

Manuela Fetter Nicoletti
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Ser Meio e Intervir
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