
Figura 1 – Imagem da des-instalação interativa digital ivagination. Artista: Juli Wexel. Crédito
da foto: Mauro Gomes.
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Des-instalação interativa ivagination e seus fluxos: uma criação autoginográfica em site-specific 
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RESUMO:  Este artigo descreve parte do processo de criação da obra  ivagination, as motivações
artísticas, estéticas e relacionais aplicadas na experiência e ressalta, ainda, a presença de duas
distintas noções de fluxo em sua criação: primordialmente, a alusão ao fluxo do ciclo menstrual e,
por conseguinte,  a  importância  do fluxo (flow)  de  interatividade do público para completar  a
experiência imersiva  artística.  Em meio à situação da  primeira  onda da  pandemia,  a  primeira
autora  deste  artigo cria  um  projeto  digital  interativo  do  gênero  vulva  art em  sua  residência
provisória em Lisboa, em Portugal, sob inspiração autoginográfica. Em ivagination, a artista abre a
casa-corpo  num  ato  de  exposição  da  intimidade.  O  artefato  artístico  é  baseado  em  uma
experiência autobiográfica e nasce do extremo incômodo em como os corpos das mulheres são,
ao mesmo tempo, desejados e violentados, reprimidos e explorados, adorados e mutilados nas
mais diversas sociedades, culturas e tempos históricos. Em ivagination, a genitália torna-se lugar
de transgressão, apropriação, empoderamento e espaço para a celebração, fruição e “ivaginação”.
A tecnologia digital é utilizada para apoiar um discurso estético a partir da criação de um corpo
sensorial  luminoso-sonoro interativo que proporciona uma experiência  imersiva  onde o corpo
da(o) visitante é parte da obra, assim como o corpo da casa e o corpo da artista. Também por ter
sido realizada em suporte site-specific, a instalação recebe a alcunha de des-instalação, num jogo
linguístico  em detrimento  ao  que  seria  uma instalação  artística curada  em galeria  ou  espaço
expositivo de acesso público. A obra integra a exposição Re>>connecting do evento ONLINE 2020,
curada por artistas que desenvolveram projetos de arte computacional no Brasil, Portugal e China
em  contexto  do  Doutoramento  em  Média-  Arte  Digital  pela  Universidade  do  Algarve  e
Universidade Aberta de Lisboa, em Portugal, ao longo do primeiro semestre de 2020.

PALAVRAS-CHAVE: Arte digital. Site-specific. Vulva art. 

Interactive uninstallation ivagination and its flows: a site-specific autoginographic creation in times
of planetary social estrangement
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ABSTRACT:  This  article  describes  part  of  the process  of  creating  the artwork  ivagination,  the
artistic,  aesthetic and relational  motivations  applied in  the experience and also highlights  the
presence of two distinct notions of flow in its creation: primarily, the allusion to the flow of the
female menstrual cycle and, consequently, the importance of the interactivity flow of the audience
to complete  the immersive  artistic experience.  In  the midst of  a  pandemic  situation,  the first
author of this article created an interactive digital project of the genre vulva art at her temporary
residence in Lisbon, Portugal, under autoginographic inspiration.  In ivagination, the artist opens
her body-house in an act of intimacy exposure. The artistic artifact is based on an autobiographical
experience and arises from the extreme discomfort in how women's bodies are, at the same time,
desired and violated, repressed and exploited, adored and mutilated in the most diverse societies,
cultures  and  historical  times.  In  ivagination,  the  genitalia  becomes  a  place  of  transgression,
appropriation,  empowerment,  and  a  space  for  celebration,  fruition,  and  ivagination.  Digital
technology  is  used  to  support  an  aesthetic  discourse  from  the  creation  of  a  luminous-sound
sensorial body that provides an immersive experience where the visitor's body is part of the work,
as well as the body of the house and the artist's body. Also because it was made in site-specific
support, the installation receives the nickname "uninstallation", in a linguistic game in detriment
to what would be an artistic installation curated in a gallery or exhibition space of public access.
The work is part of the exhibition  Re>>connecting of the ONLINE 2020, event curated by artists
who developed computational art projects in Brazil, Portugal and China in the context of their Phd
studies at the University of Algarve and the Open University of Lisbon, in Portugal, during the first
semester of 2020.
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Representação artística da vulva em uma experiência site-specific em casa

O desenvolvimento  deste  projeto  de  arte  computacional  insere-se  no  campo  das  práticas  de

investigação  científica  com  base  em  projeto  artístico  e  tecnológico.  A  obra  intitulada  des-

instalação ivagination consiste, portanto, em um artefato digital interativo desenvolvido a partir

de uma proposta de experiência imersiva do gênero site-specific que transforma parcialmente a

casa  da  artista  em  um  corpo  de  mulher.  De  acordo  com  Bambozzi,  “Site-specific é  conceito

cunhado  no  contexto  da  land  art  para  se  referir  a  trabalhos  em  que  os  resultados  obtidos

dependiam da especificidade do lugar escolhido para seu desenvolvimento, ou seja, obras em que
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o contexto era incorporado ao procedimento artístico” (Bambozzi, 2010, p. 144). A des-instalação

é apresentada em forma de uma escultura luminosa e centrada em uma narrativa musical  de

experiência autoginográfica [3] e poética da criadora, a partir de uma estética baseada em vulva

art.  Tanto  a dimensão visual  quanto  sonora do projeto artístico dialogam diretamente com o

universo das sexualidades femininas e de interesse artivista, com base no mito antropológico da

vagina dentada,  presente em inúmeras culturas primordiais e que denotam o medo do contato

com a potência da sexualidade feminina [4], como verifica-se em Badinter (1983).

Ao mencionar  e  analisar  as  recorrentes  e  ancestrais  representações  da  vulva e  da  vagina  em

sociedades primitivas, como os baruya da Nova Guiné e os maoris da Nova Zelândia, e que não

restringe-se apenas a este tipo de formação social, Badinter discute “o medo do outro”, e ilustra

“o conjunto das angústias que o sexo feminino suscita”, ainda hoje, como uma “força devoradora,

devastadora, insaciável, uma caverna ‘com dentes’, que causa pesadelos [...] mortal”  (Badinter,

1983, p. 149). Afirma a pesquisadora que “Entre os baruya, não é tanto a cavidade vaginal que é

temida, mas os ‘venenos’ que ela secreta.  Pelo contrário, em outras sociedades, é o antro da

vagina que provoca maior medo” (Badinter, 1983, p. 152).

Evocando a arte da pré-história,  Badinter  assinala que “Desde o aurignaciano (—30000),  num

período que só produz incisões e grafitos, já vemos aparecerem vulvas, símbolos de fecundidade”

(Badinter, 1983, p. 58). Na cronologia do aparecimento da agricultura, “A fertilidade da terra não

resultava, apenas, da ação do princípio feminino, mas sim da associação dos dois princípios. A

assimilação da mulher e da terra tornou-se a do sulco e da vulva” (Badinter, 1983, p. 74). E aponta

para  a  direção  de  que  “a  analogia  entre  mãe  e  morte,  tão  corrente  nos  mitos  e  em  nosso

inconsciente, remete indiretamente à analogia inversa do homem e da vida. A vagina é mortal,
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primeiro  porque  deu  a  vida,  mas  oculta-se  o  segundo  aspecto  para  lembrar-se  apenas  do

primeiro” (Badinter, p. 154). De acordo com a filósofa feminista francesa:

"S. Beauvoir resumiu muito bem o sentimento de revolta do homem contra
sua condição carnal de origem materna: ‘Ele se considera um deus decaído:
sua maldição é a  de ter  caído de um céu luminoso ordenado nas  trevas
caóticas do ventre materno... A contingência carnal o destina à morte. Essa
gelatina trêmula que se elabora na matriz (matriz secreta e fechada como
um  túmulo)  evoca  demais  a  viscosidade  mole  dos  cadáveres  em
decomposição para que ele não se desvie com um certo arrepio... O embrião
pegajoso abre o ciclo que termina na podridão da morte.’" (Badinter, 1983,
p. 154)

Na experiência imersiva do artefacto ivagination,  o diálogo com o mito referenciado se dá no

exercício da hiperexposição de uma vagina sem dentes, torneada por luzes,  led  e  neon e que

oferece uma possibilidade de atravessamento e acesso ao mundo interior da artista.  A metáfora

contemporânea (Agamben, 2009), funciona como uma transgressão do mito original, espécie de

rito de passagem, onde a abertura à esse local fisicalizado não é escuro, tampouco obscuro, mas

possível, atrativo e esperado. 

A partir da premissa de que “é na relação com o seu contexto que a obra começa a formar o seu

significado  e  a  sua  complexidade  [...]  e  é  nas  relações  com  o  seu  entorno  que  o  objeto  ou

instalação artística alcança a sua potencialidade” (Rangel,  2017, p.  287),  a casa da artista,  em

Lisboa, Portugal, foi incorporada ao projeto como espaço de exposição/exibição do artefato, mas

não só:  foi  também elemento de composição da obra interativa digital.  A situação atípica de

isolamento social e a condição de incerteza temporal quanto à necessidade de distanciamento

social por conta da Pandemia COVID-19 ao longo do primeiro semestre de 2020 foram fatores

preponderantes na tomada de decisão em redimensionar a concepção original de ivagination com

vistas  a  participar  e  atuar  na  exposição  Re>>connecting do  retiro  doutoral  virtual  ONLINE  do
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doutoramento em Media-Arte Digital da Universidade Aberta de Lisboa (UAb) e Universidade do

Algarve  (Ualg).  E,  como  consequência,  apresentou-se,  também,  a  necessidade  de  repensar  e

reestruturar sua curadoria. O projeto artístico, que anteriormente seria exibido em um espaço

físico compartilhado em seu plano original, foi adaptado a um ambiente doméstico e residencial. A

mudança  provocara,  assim,  novos  sentidos,  busca  de  soluções  e,  por  fim,  a  substituição  de

problemáticas antigas por novas, permitindo, inclusive, a criação de um jogo linguístico ao chamá-

la de des-instalação artística, em detrimento ao que seria a instalação curada em galeria ou local

expositivo de acesso público. 

O  espaço  da des-instalação se  dá  em  suporte site-specific: hall de  entrada,  corredor,  porta  e

interior  da  despensa da  residência  da  artista  tornaram-se  “corpo”  da  proposta  artística.  Para

tanto, cada elemento arquitetônico do ambiente doméstico teve sua conotação, função e estética

alterados: o estreito corredor que liga os quartos da residência cumpriu o papel de prolongamento

do corpo feminino; a porta da despensa, ao fundo do mesmo corredor, ganhou a representação

de vulva e entrada simbólica da vagina e a despensa da casa assumiu a forma de um útero; além

da  parede  superior  à  mesma  porta  servir  de  suporte  para  afixação  de  um  projetor  de  luz

estroboscópica e este, por fim, executar a função metafórica de clitóris. 

Em  termos  tecnológicos,  o  artefato ivagination  foi  engendrado  com  base  numa  dupla  e

correspondente dimensão estética, a visual (luminosa) e a sonora (musical), através da presença

de  sensores  controlados  via  microprocessador  Arduino e  que  necessitam  de  uma  presença

fisicalizada do público para atuarem. Na experiência, que é limitada a um ou, no máximo, dois

participantes ao mesmo tempo, o público percorre a extensão do corredor da casa e entra em

contato com três mini-sensores de proximidade, localizados em pontos distintos do espaço, que

acionam uma sequência de eventos sonoros e luminosos, conforme as movimentações corporais

das pessoas e suas derivas. A variedade de objetos pessoais e os estímulos sonoro-musicais [5] ,
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oferecidos conforme a espacialização do público ao longo da experiência imersiva e interativa,

possibilitam  uma  fruição  customizada  da  interação,  visto  que  o  tempo  de  permanência,

juntamente com a escolha de experimentação com cada objeto, posição espacial, movimentação,

contato visual  e sonoro são determinados predominantemente pelo desejo da(o)  visitante em

permanecer e usufruir da obra, ou não.

Os fluxos em ivagination: coabitar, fluir e ivaginar

As colorações avermelhadas que conotam o fluxo do ciclo menstrual, que matizam e compõem o

espaço de  ivagination foram inspiradas em obras de dois artistas brasileiros:  Trans-E, de Diana

Domingues e Desvio para o Vermelho, de Cildo Meireles, cuja alusão nesta criação se constitui não

só por serem obras de referência nas artes visuais brasileiras, respectivamente, de evocação da

virtualidade, da força mítica e política, mas também por comporem a memória afetiva da artista. A

construção imagética de ivagination também encontra identificação e relação estética com uma

metáfora ambiental ampliada. Pode-se observar a ideia de  fluxo na coloração vermelho-sangue

produzida por uma bactéria anaeróbica e pigmentadora de enxofre na cor púrpura, conhecida

genericamente  como  purpur  sulfur  bacteria  (PSB),  pertencente  às  famílias  Chromatiaceae  e

Halobacteriaceae, e que se reproduz na água em seus estados líquido ou sólido. O fenômeno de

proliferação e seus efeitos altamente cromáticos vem sendo registrados nos últimos vinte anos,

por exemplo, em glaciais e em rios como o  Yangtzé,  no sudoeste da China,  Daldikan River,  na

Sibéria, o chamado Blood Lake no Texas, em Beirute, Bagdá, e lagos do Irã e Iraque.



Revista ClimaCom, Coexistências e Cocriações | Pesquisa – Ensaio  | ano 8, no. 20, 2021 

    

Figuras 2 e 3 – À esquerda, imagem do rio vermelho na cidade industrial de Norilsk, na Rússia,
resultado do impacto da presença da  purpur sulfur bacteria,  ilustrada na foto à direita.  Fotos:
ABCNews e Sciencephotolibrary.

A partir das matizes escolhidas, foi também eleita uma coleção de objetos que dialoga com a

proposta autoginográfica  e  aproxima  o  público  da  intimidade  da  criadora.  O  fluxo

(CSIKSZENTMIHALYU, 2009) da interação entre o corpo das(os) visitantes e o corpo físico e virtual

da instalação ocorre também em modo inversamente proporcional ao que seria o fluxo do sangue

menstrual  no  corpo  humano.  A  inversão  de  fluxo  desse  “rio  vermelho  luminoso”  é  ainda

representada na cessação dessa corrente, alusão à um climatério precoce, onde a artista permite

o acesso ao seu interior simbólico agigantado, ou seja, representado em grande escala. As luzes

vermelhas,  que “pintam” a ambiência da des-instalação,  iluminam o espaço cor de carne e se

alteram com as luzes resultantes  da ativação do clitóris,  provocada pelo fluxo do corpo,  seus

movimentos, motivações e intencionalidades, e que o faz “transbordar”. Na medida em que o(a)

fruidor(a)  segue  o  fluxo  contínuo  do  corredor-corpo,  sua  movimentação  aleatória  estimula  o

“prazer”  desse  corpo-casa[6]   ao  coabitar  e  interagir  espontaneamente  com  o  ambiente  e
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provocar o despoletar virtual do clitóris simbólico, representado pelas luzes estroboscópicas. E

conforme o clitóris de ivagination é estimulado pela presença fisicalizada e ativa da(o) visitante ao

longo do espaço, este mesmo corpo-fruidor causa mudanças importantes no ambiente e provoca

a alteração da luminosidade,  da coloração e das  sonoridades da vivência sensorial  imersiva e

recria, ainda, uma experiência única para si. Por fim, o clímax, o gozo da experiência deste corpo

ampliado  acontece  quando  o  público  atravessa  a  porta-vagina  e  starta  o ápice  da  instalação

justamente quando alcança a despensa-útero, seja esta ação um contato subjetivo com o espaço

ou o estabelecimento de uma relação tátil com a coleção de objetos (todos estes de natureza

variada, mas unificados pela coloração avermelhada e pela recepção de luz neon vermelha) e que

estão dispostos e encadeados de modo a representarem a vida interior e profunda da artista.

Contato este que acaba por estimular novos fluxos de consciência (WILLIAM, 1880) na(o) visitante,

além de promover novas associações e ideias (WILLIAM, 1880) e despertar memórias afetivas, ao

que a artista chama propriamente de gerar estímulo à “ivaginação”.

A manutenção da referência ao fluxo menstrual em  ivagination, seja este literal ou conotativo,

serve  também  de  elemento  de  resistência  ao  processo  de  dominação  patriarcal  dos  corpos

femininos,  com  base  nos  estratagemas  e  práticas  seculares  de  dominação  e  apropriação,

expecialmente, de seu sistema reprodutor. Badinter aponta para a dinâmica de risco com relação

à sempre atual percepção de que: 

Não  constatamos  nenhuma  tomada  de  consciência  masculina  coletiva
quanto à  nova relação dos  sexos.  [...]  Bastaria  tirar-lhes  (às  mulheres) o
domínio de sua fecundidade

 
(supressão da contracepção e  do direito de

abortar),  para  que  elas  voltassem  a  seus  lares,  para  cuidar  de  uma
progenitura  cujo  fluxo não  controlariam  mais...  Solução  que  não  é
impossível em período de crise ou de guerra. (Badinter, 1983, p. 295, grifo
nosso)
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Figura  4  - Did you see it?,  2017.  Série  Alta Exposição.  Digital  drawing.  Autoria:  Juli  Wexel.  O
desenho  digital  autobiográfico  serviu  de  referência  para  o  conceito  de  fluxo  menstrual  em
ivagination. 
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Figura 5 –  Araba Tunis (Fluxus), 2017. Série Alta Exposição. Digital drawing. Autoria: Juli Wexel.
Outra referência autoginográfica que coaduna com o conceito de fluxo menstrual em ivagination. 
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Figura 6 – Pause it, 2017. Série Alta Exposição. Digital drawing. Autoria: Juli Wexel. Este desenho
digital autobiográfico também serviu de referência a ideia de fluxo menstrual em ivagination. 
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Figura 7 –  A Ânima, 2015. Série Alta Exposição. Digital drawing. autoria: Juli Wexel. O desenho
digital também contribuiu com a elaboração do conceito de fluxo menstrual em ivagination. 
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Figura 8 –  Estudo de cores para representação da carne e do fluxo menstrual em ivagination.
Crédito da foto: Juli Wexel.

Ao se particularizar a eleição do espaço para a realização da instalação e ao se fazer da casa o site

de desenvolvimento  do artefato  ivagination, reitera-se  que  tal  escolha  se  deu não  só  por  se

desejar transformar a residência em uma galeria alternativa ao longo da primeria onda pandêmica

que provocou a necessidade de isolamento social em 2020. Desejou-se, também, transformar a

pequena  comunidade  local,  neste  caso  as  moradoras  do  espaço  residencial,  nas  primeiras

fruidoras da experiência artística. Decidiu-se, então, por constituir o artefato artístico digital neste

site não somente em função do “estritamente físico, mas o incorporando de um sentido discursivo

e  social” (Rangel,  2017,  p.  287).   Por  ser  este  ambiente  de  compartilhamento  domiciliar

predominantemente composto por mulheres cisgênero, coube também reforçar uma interação

sob a perspectiva de gender e a afinidade ao discurso estético original do projeto. Como Hawkins

(2012) presume em Rangel, seu plano foi repensado a partir de uma “prática artística baseada em

sítios e que se integra nos seus contextos sociais” (Rangel, 2017, p. 287). Em ivagination, “o sítio

social, incluindo a sua comunidade, são sujeito, material e a audiência da própria obra” (Rangel,

2017,  p.  287)  e,  neste  caso,  em contexto  privado,  onde  artista,  público  e  obra  coabitaram e

interagiram ao longo do ano de 2020. 

Diante disso, também vale-se da ideia de Mirian Tavares, Pedro Veiga e Heitor Alvelos sobre a

premissa  em  manter  uma  criação  consciente  no  que  estes  denominam  de  cadeia  genética

inseparável entre artista, obra e audiência,  ao relembrarem que “Dewey já chamava a atenção

para a distinção entre artefacto e obra de arte” visto que “centrar a atenção no artefacto conduz-

nos na direção errada” porque “a verdadeira obra é a experiência: ‘o artefacto não é percebido

enquanto obra de arte sem um ato de recriação’” (Veiga, Tavares e Alvelos, 2017, p.118).
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Sendo assim, para possibilitar minimamente uma experiência estética in loco entre obra e público

ao longo do primeiro ciclo de distanciamento social em Portugal, o que aconteceria em condição

pré-pandêmica ainda na oportunidade da mesma exposição,  a  artista optou por organizar,  de

forma  independente,  uma  vernissage  no  espaço  da  des-instalação.  Num  segundo  plano,  a

intenção  de  promover  este  pré-lançamento  compactuou  com  a  necessidade  de  obter-se  um

feedback  do público externo à casa, visto que a obra está inserida no processo investigativo e

artístico  do  doutoramento  e,  portanto,  comprometido  com  a  produção  de  sentido  e

conhecimento. Para tanto, era essencial existir uma audiência plural que participasse da fruição

sem haver tido o menor contato com a concepção da obra e seu feitio, sendo que já existia um

grupo  em  particular,  composto  por  habitantes  da  casa,  que  acompanhara  o  processo  de

desenvolvimento da instalação durante os quatro meses em que se concretizou efetivamente o

projeto. Tendo em vista o protocolo de controle sanitário ao COVID-19 em Portugal à época, em

julho de 2020, a participação do público foi seletiva e organizada em horários pré-agendados e

subdividida  em  experiências  individuais  de  fruição,  inclusive  com  as  medidas  de  higiene  e

distanciamento  social  necessárias  para  a  segurança  do  grupo  e  para  possibilitar  um  espaço

temporal  e  condicional  à  promoção do  flow na experiência.  A  vernissage antecedeu em duas

semanas a inauguração da exposição Re>>connecting, evento de cunho artístico-científico para o

qual o artefato ivagination foi concebido, e funcionou como espécie de laboratório offline de onde

a artista pôde colher impressões que lhe auxiliaram em ajustes tanto formais quanto subjetivos

com relação ao funcionamento técnico, tecnológico e estético da obra interativa e que puderam

ser implementados em tempo para a participação online da exposição oficial Re>>connecting. 

Tendo  sido,  portanto,  realizada  com  a  participação  de  dois  grupos  distintos  de  fruidores,

moradoras da residência e convidados(as), entende-se que estes acabaram por tornar-se espécie

de público-curador da obra, visto que, a partir da recepção estética desta pequena comunidade,
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parte dela o próprio microcosmos doméstico, suas contribuições deram suporte ao projeto que,

por sua vez, tem dupla finalidade: a artística e a científica. 

Isto também porque a curadoria específica da des-instalação artística segue na direção oposta a

das concepções de projetos de artistas e instituições clássicas, muitas vezes ensimesmadas que,

como bem  menciona Veiga (2017),  constata-se quando “curadores, produtores e financiadores

têm  frequentemente  dificuldade  em  aceitar  o  facto  de  que  uma  audiência  (enquanto

utilizadora/interatora) pode afetar o desenvolvimento de um projeto” (VEIGA, 2017, p. 128). E

neste  caso,  mais  ainda,  por  se  tratar  da realização de uma criação artística que constitui  um

projeto científico e que privilegia, mais do que o resultado, a construção de um processo criativo e

de  produção  de  conhecimento,  com  critérios  e  indicadores  que  permitam,  minimamente,

aproximar-se da tentativa em estabelecer diálogo entre artes e ciência  (Tavares, 2016)  e, ainda,

desenvolver o ofício de “artistas envolvidos em uma pesquisa baseada na prática em artes visando

uma tese-criação” (Fortin & Gosselin, 2014, p. 3). 

É  válido  ressaltar  que,  durante  o  período  de  isolamento  social  e  de  realização  da  exposição

Re>>connecting, parte da audiência foi composta por outros gêneros, garantindo assim, equidade,

o que interessa primordialmente a uma artista-investigadora que trabalha sob a perspectiva das

epistemologias feministas. A partir desse novo cenário, também criou-se uma nova e desafiadora

problemática no que tange a trabalhar a interação de um público digital, para além do campo da

fruição física e do fluxo de interação presencial.  Entretanto,  há de se considerar que além do

público da casa, também existiu um primeiro público experimental em encontro virtual durante a

vernissage de ivagination e, posteriormente, na exposição propriamente dita. 
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Figura 9 -  Registro de depoimentos registrados no  guest book ao longo da  vernissage da des-
intalação:  “Feliz  pela  experiência  orgasmática  [...].  Obrigada,  do  fundo  do  útero!”;  “Nasci  de
novo!”; “C’era un po’ di tempo che non entravo in uma vagina, grazie per l’esperienza (Há algum
tempo que eu não entrava em uma vagina, obrigada pela experiência!)”; “Gostei de entrar numa
vagina sentindo de ficar num cérebro feminino”. 

Figura 10 – Na imagem, Mariana Lemos, 28 anos, brasileira, psicóloga, uma das moradoras da casa
de ivagination. Em registro no guest book, ela expressa: “Obrigada por usar a sua arte para dar
visibilidade ao prazer e ao âmago feminino. Viver  ivagination para mim foi isto: estar dentro de
uma outra mulher, de um outro feminino, que não era eu, mas que ao mesmo tempo me foi tão
familiar que também era uma parte minha.” Imagem: Plata o Plomo Duo.
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Figura 11 – Acima, Mauro Gomes, 32 anos, português, técnico de redes de comunicações, um dos
moradores provisórios da casa onde foi  realizada a des-instalação:  “Adorei  a oportunidade de
entrar  no mundo vaginal  de uma outra perspectiva,  é  como se estivesse em outra dimensão.
Obrigada por mostrares que uma mulher não é só uma vagina, é bem mais do que isso”. Imagem:
Plata o Plomo Duo.

ivagination e seu registro homônimo audiovisual

Por  se  tratar  também de uma experiência  efêmera,  realizou-se  ao  longo da concretização do

projeto artístico uma peça audiovisual que desse conta de seu registro documental. Entretanto, o

short  doc intitulado  ivagination  [7],  homônimo à  des-instalação,  acabou  por  tornar-se  não só

documento audiovisual,  mas um  spin-off ou obra artística derivada da original.  Neste  registro

audiovisual, a artista-investigadora reflete sobre o tema central da obra interativa: um corpo de

mulher. E, por sua vez, comunica também de modo ativo, sistematizado e ilustrativo, o conceito o
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qual a experiência artística original propõe. E propõe no limiar da ideia de Bondía (2002) sobre o

ato de “ex-posição” e de que “a experiência é o que nos acontece” (Bondía, 2002, p. 21) e que “o

sujeito da experiência seria algo como um território de passagem”  (Bondía, 2002, p. 24). Além

disso, o mini-documentário demonstra o funcionamento do projeto artístico e exibe a experiência

de fruição de parte do público que participou de sua vernissage, em Lisboa, no dia 4 de julho de

2020.   

Dentre  as  estratégias  de  enunciação  audiovisual  (Scolari,  1013)  para  a  construção  do roteiro,

elegeu-se, primeiramente, o exercício de registrar apenas em áudio, de forma oral e espontânea,

um  testemunho  acerca  das  motivações  da  artista  em  escolher  a  temática  das  sexualidades

femininas como mote para a criação de ivagination. A partir desta narração não-linear, a equipe

de produção pode consolidar a escolha estética visual para fins de captação das imagens e do

depoimento oficial da artista, com base nas referências estéticas que ivagination, a des-instalação,

é confeccionada. Especialmente da escultura luminosa, constituída por dois grupos de luzes de led

e neon que dão forma à vulva e ao útero, e que ocupam respectivamente a porta e o ambiente da

despensa da residência. 

O artefato é interativo em função da tecnologia do Arduino para a projeção de luz estroboscópica

que forma a região do clitóris e este é também elemento central na concepção plástica da obra e

de sua ideia de fluxo [8]. A dimensão sonora que, assim como a luminosa, é acionada através de

sensores de movimento e executada a partir de instrumentos eletrônicos e voz,  também serviu de

input como trilha musical do registro audiovisual. Ou seja, toda a ambientação, tanto a luminosa

quanto a sonora, disposta na des-instalação, foi utilizada como referencial para a roteirização e

direção de fotografia do short doc.
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Figura 12 -  Imagem de capa do registro audiovisual  homônimo  ivagination.  Créditos:  Plata  o
Plomo Duo, Lisboa. 

O  roteiro  do  audiovisual  ivagination reflete  as  intenções,  reflexões  e  experiências  com  a

concepção da instalação artística. Nele, a artista-investigadora relata o processo de criação da des-

instalação, revela nuances autobiográficas  expressas  em sua composição,  como uma renovada

relação com o próprio corpo após um episódio de neoplasia uterina, traz ainda sua visão sobre a

representação de corpos femininos na arte e uma discussão sobre a potência do autobiográfico

para a transformação de visões identitárias. Introduz, ainda, uma discussão de caráter discursivo

ao projeto e, nesse sentido, o recurso audiovisual revela-se como um instrumento de reflexão

política e cultural sobre a série de temas que ivagination evoca, como as discussões feministas

sobre as liberdades dos corpos, das sexualidades, do prazer, da autonomia, entre outras. Através

deste registro, a autora articula ainda algumas possibilidades de interação com o artefato, suas

escolhas tecnológicas, forma, conteúdo, mas sem encerrar, limitar ou esgotar interpretações ou,
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ainda, gerar um discurso monocórdico sobre os códigos oferecidos ao público com o exercício

criador.

Esta obra derivada, a peça audiovisual, integra uma série de iniciativas que estão circunscritas no

projeto de pesquisa de uma tese-criação voltada a discursos estéticos gerados na relação entre as

tecnologias digitais e as questões feministas na arte. Ao vislumbrar-se a ressignificação do projeto

criativo em novas mídias, como no caso do audiovisual, ou de outros cenários expositivos, se lhe

atribui também nova função artística.  

O  registro  documentário  ivagination  é  considerado  essencialmente,  e  por  fim,  um  exercício

dialógico (Bakhtin, 2003) da artista com a audiência para além das limitações de distanciamento

social e temporal e pelas quais o projeto interativo (ASCOTT, 2009), teve de ser adequado. Em

vista disso, entende-se que o audiovisual serve, entre outras funções, como uma ferramenta que

propicia  uma  comunicação  multimídia e  em  flow  contínuo  com  o  público,  para  além  da

comunicação  direta  oferecida  pela  obra  em  si  e  de  sua  experiência  singular.  Também  nesse

sentido,  ao  se  pensar  em  termos  de  curadoria  e  idealizar-se  a  realização  de  uma instalação

interativa  do gênero  em espaço público  expositivo ou em galeria  de  arte,  por  exemplo,  este

registro  documentário  seria  curado  para  ser  exibido  juntamente  à  instalação,  numa  dupla  e

correspondente  composição  artística.  O  audiovisual  ivagination encontra-se  disponível  em

plataforma digital  e tem sido vetor de contínua aproximação entre a artista-investigadora e o

público que não pode interagir com o artefato artístico propriamente dito, mas que interessa-se

pelo apelo imagético e conceitual da obra, demonstra interesse e curiosidade em compreender

seu funcionamento e,  em especial,  a transmissão de sua mensagem. Por fim, o  spin-off deste

projeto  de  arte  computacional  acabou  por  promover  a  manutenção  de  uma  espécie  de

continuidade de fluxo interativo entre obra, artista e público para além do espaço físico ou virtual

da instalação digital. Visto que a qualidade efêmera da des-instalação limita seu funcionamento,

paradoxalmente,  esta  ganha  atemporalidade,  em  certa  medida,  neste  peça  audiovisual  que

apresenta também um caráter artístico e comunicacional. 
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Considerações finais

Em  ivagination,  enquanto  des-instalação,  a  casa,  um  corpo  arquitetônico  per  se,  ganha  nova

dimensão denotativa, também corpórea: a de um corpo humano feminino,  a priori. Com efeito,

assim como a casa adquire  a  função de  lar  quando habitada por  seus  moradores,  o  referido

artefato artístico interativo também adquire e se completa enquanto co-criação na presença de

outros corpos e seus fluxos interativos. Em outras palavras, parte da casa torna-se obra de arte e,

por conseguinte, as (os) moradoras (es) tornam-se fruidoras (es) de um espaço artístico indoor e

at home.  Por apresentar uma qualidade interativa,  é condição  sine qua non  haver corpos que

acionem os sensores do artefato para produzirem tanto o corpo de luz quanto o corpo de som do

artefacto  e,  sendo  assim,  completarem  a  obra.  Isto  é,  para  que  ivagination aconteça  em

experiência/sentido, como sugere Larossa Bondía (2002), é necessária a participação direta e em

fluxo do público  e  sua  efêmera coexistência.  Sem a  presença fisicalizada  e  engajada  das  (os)

fruidoras (es) e suas percepções subjetivas, a experiência de  ivagination  não se completaria em

operação e sentido, à clareza de estética da recepção. Nesta experiência imersiva, “a presença do

corpo e os seus sentidos são indispensáveis à compreensão da experiência artística” (Rangel, 2017,

288).  

Lançar um olhar para a casa como um espaço possível e cercado de sentidos estéticos alinhados

com o propósito da pesquisa científica e da criação artística em questão, foi consequência de uma

percepção também inspirada na subversão da contingência do contexto pandêmico e na máxima

do it yourself. Escolha essa que prioriza a resistência artística e a necessidade de continuidade do
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fluxo  criativo  e  de  experimentações  transdisciplinares  no  campo  das  artes,  da  ciência  e  da

tecnologia a partir de um ponto de vista epistemológico feminista. 

Figura 13 - Logotipia desenvolvida pela artista para identidade visual do projeto artístico. As cores
do arco-íris no ponto que sinaliza o clitóris, que por sua vez emite as mesmas colorações através
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das luzes na instalação propriamente dita, representam a diversidade de gênero (cis e trans) e a
interseccionalidade contempladas no conceito da obra.
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