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6 DE MAIO | 13H30 | POR DANIEL COSTA 

 

OBRA 

Tiago Baptista (Portugal, 1986) 

O que fazer com estas imagens (2012) 

A obra integra a exposição RED LIGHT: Sexualidade e representação na Coleção Norlinda e 

José Lima 

 

 
© cortesia 3+1 Arte Contemporânea 

 

FRASE DE NAMORO 

Pouca terra! Pouca terra! TGV a fazer faísca na memória da paisagem, beber água de um rio 

(seco?), perfurar a terra, queimar imagens, falhar. Vamos explorar as imagens latentes nesta 

pintura do Tiago Baptista, atravessada por fantasmas coletivos e pessoais.  

 

 

 

 

 



 

20 DE MAIO | 13H30 | POR SUSANA RODRIGUES 

 

OBRA 

Rigo 23 (Portugal, 1966) 

Mujeres Autónomas Feministas, Atrevidas Libres, Divertidas, Alegres, Solidarias (2012) 

A obra integra a exposição RED LIGHT: Sexualidade e representação na Coleção Norlinda e 

José Lima 

 

 © AL 

 

Esta obra de Rigo 23, pertencente à Coleção Norlinda e José Lima, pretende dar voz a grupos 

feministas que travam lutas em países onde os seus direitos não são reconhecidos ou são 

ameaçados. Segundo o próprio, a sua prática artística é sobre “Inserir a voz do cidadão onde ela 

não existe”. Grupos feministas da América do Sul (Colômbia) e da América Central. As Zapatistas 

(Zapatista National Liberation Army), ou o movimento EZLN criado em 1994 organizam encontros 

como o de 2009 (First International Political, Artistic, Sports, and Cultural Encounter for Women 

who Struggle) em que participam várias mulheres indígenas. Objetivos: combater a cultura 

machista, de opressão em relação ao sexo feminino, por uma maior justiça. 

Com uma organização do tipo militar, com comandantes nomeadas, e com a cabeça tapada com 

“balaclavas”, discursam, organizam encontros com extensos programas (workshops, painéis de 

discussão, exibição de filmes, performances em teatros, exposições de arte e eventos de 

desporto). Os temas incluem a violência de género, autodefesa, sexismo na comunicação, direitos 

sexuais, educação e saúde, misoginia e infância, discriminação contra comunidades indígenas 

LGBTQ, defesa pelas questões ambientais, e descolonização. Tudo organizado e liderado por 

mulheres. 

http://centrodearteoliva.pt/colecao/colecao-de-arte-contemporanea-norlinda-e-jose-lima/


 

 

3 DE JUNHO | 13H30 | POR MARIANA OLIVEIRA 

 

OBRA 

Mary T. Smith (EUA, 1904-1995) 

Untitled (“Ho is you”), n.d. (c.1980) 

Esta obra integra a exposição Sereno variável 

© Galeria Shrine NYC 

 

A história de Mary T. Smith e as suas motivações artísticas 

Entre a década e 60 e 70 do século vinte, um fenómeno cultural levado a cabo pelos negros de 

toda a região do sul dos EUA, intensificou as suas criações de ambientes artísticos através de 

“yard shows”. Uma libertação da expressão artística, onde o objetivo foi mostrar a outras 

comunidades, uma tradição que até então teve em sigilo devido à realidade política. Foi neste 

interregno que Mary T. Smith (1905-1995) começou a expressar plasticamente as ideias que tinha 

desde a infância e que nunca realizou. 

Qual será o impacto que a arte pode ter a nível social e político? 

Poderá a criação artística de um indivíduo nascer e posicionar-se, independentemente da sua 

educação? 

Que mensagem é que esta mulher, que só teve reconhecimento artístico após a morte, nos pode 

transmitir com a sua história? 

 

http://centrodearteoliva.pt/exposicao/sereno-variavel/

