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Cuidado, coração partido! Cuidado, onça!
Quantos afetos e violências estão relacionados ao amor? Quais corpos
demandam maior cuidado e proteção? Nesta edição, compartilhamos
algumas ideias que mobilizaram as conversas com as artistas Lygia
Peçanha e Yná Kabe Rodríguez. Lygia nos convida a construir
diálogos sobre o amor no campo afetivo e da sexualidade. Yná
reivindica a vida e as subjetividades do corpo travesti através das
imagens da onça-pintada. Ambas tensionam a palavra "cuidado"
relacionada às manifestações da vida e do amor, suas armadilhas e
mistérios através da ironia e do humor. A seguir, trechos das
conversas, um pouco da trajetória de cada uma, imagens, perguntas e
palavras geradoras que começam a mapear os percursos da
residência #CUIDADO.



LYGIA PEÇANHA
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https://ia.art.br/ia-programa-de-residencia-artistica-2022-2o-semestre-residente-lygia-cardoso-pecanha/


Lygia Peçanha nasceu em 1992, vive e trabalha entre Minas Gerais e São
Luís do Maranhão. Formou-se em Artes Visuais pela UFMG (2015) e
atualmente cursa o Mestrado em Cultura e Sociedade pela UFMA. Coordena
as atividades do coletivo #Joyces, que atua nas interseções entre arte,
intervenção pública e design. Realizou a exposição individual “Eu fiz de
Coração” (Estúdio Guaco, BH/MG-2018), promoveu a aula-performance “O
museu como lugar de paquera e pegação?” (Pinacoteca, São Paulo/SP-
2019) e a “Boca Voa: Laboratório de Práticas Artísticas Colaborativas” junto
ao coletivo #Joyces e JA.CA – Centro de Arte & Tecnologia (Nova
Lima/MG-2021). Seus trabalhos transitam entre as linguagens da
performance, da literatura e da pedagogia.

São João del-Rei – MG, 1992

LYGIA PEÇANHA



As imagens ao lado fazem referência à intervenção
performática participativa intitulada "Leitura de
Cartas Dramáticas" , onde o público era convidado a
ler cartas, e-mails ou mensagens que tivessem um
endereçamento íntimo. O encontro abriu um espaço
coletivo de diálogo e trocas aberto e livre para a
manifestação das narrativas de afeto envolvidos nas
relações amorosas e nos dramas pessoais. Palavras
como clichê, brega e piegas decoraram o encontro.
O amor, tão latente na experiência humana, seja
pelo excesso ou pela falta, reúne histórias e
narrativas emocionadas. A leitura convidou o
público a assumir e expor suas vulnerabilidades,
inseguranças e, ao mesmo tempo, vivenciar a
sofrência coletivamente.

O QUE SABEMOS SOBRE O AMOR?

>>> 
LEITURA DE CARTAS DRAMÁTICAS
INTERVENÇÃO PERFORMÁTICA PARTICIPATIVA
ESTÚDIO GUACO (BH/MG) – 2018 e
FESTIVAL LITERÁRIO INTERNACIONAL (FLI-BH) – 2019



“Era um espaço para o exagero, pra assumir o brega. A gente
reduzia o constrangimento a partir de outras estratégias, sempre
colocava intervalos com músicas e alguns diálogos.”

“Tive uma formação tradicional, na pintura. A coisa mudou a
partir do momento que escolhi trabalhar com educação (...) onde
eu me conectava com a arte de um modo que outros lugares não
me conectavam. (...) fui pensando formas de construir meu
trabalho que envolvessem arte e pedagogia, colaboração e
pessoas. Sempre questionei muito a questão da autoria e de fato
a importância que o público tem.”

>>> 
LEITURA DE CARTAS DRAMÁTICAS
INTERVENÇÃO PERFORMÁTICA PARTICIPATIVA
ESTÚDIO GUACO (BH/MG) – 2018 e
FESTIVAL LITERÁRIO INTERNACIONAL (FLI-BH) – 2019



QUAIS OS 
LUGARES DO 
AFETO?
PENSE NOS LUGARES ONDE VOCÊ 
JÁ TROCOU AFETOS COM ALGUÉM.
QUE SENTIMENTOS ESSES 
LUGARES TE PROVOCAM?

>>> 
O MUSEU COMO LUGAR DE PAQUERA E PEGAÇÃO? 
– EM COLABORAÇÃO COM O COLETIVO #JOYCES 

AQUARELA EM PAPEL 42 X 29,7 CM, 2020



“Discutir e pensar em como cuidamos dos nossos amores
dissidentes, amores que estão entrelaçados às questões do
cotidiano, presentes nas ruas, nas conversas de salão de beleza, no
gesto do cuidado. E, principalmente, criar concepções de amor
vividas no exercício da realidade, que fujam de novas construções
classificatórias e moralizantes sobre o tema. É nesse campo que a
minha pesquisa e a minha prática como artista, de articulação e
colaboração, podem se tornar métodos para o desenho de
experiências afetivas/coletivas sobre 'cuidado'."

#CUIDADO AMORES DISSIDENTES

>>> 
EU FIZ DE CORAÇÃO
FOTO-PERFORMANCE



AMOR . MENSAGENS . CARTAS . 
BREGA . PIEGAS . DRAMA . TROCA . AFETO . 
RELACIONAMENTO . REALIDADE . FICÇÃO . 
DOMINAÇÃO . DOR . SEDUÇÃO . CONQUISTA .

PALAVRAS
GERADORAS 
[PARA COLECIONAR]



YNÁ KABE
RODRÍGUEZ

PROGRAMA 03 #CUIDADO
ARTISTA RESIDENTE

https://ia.art.br/ia-programa-de-residencia-artistica-2022-2o-semestre-residente-yna-kabe-rodriguez/


Yná Kabe Rodríguez nasceu no Recanto das Emas, Distrito Federal, é travesti
e tem 30 anos. É bacharela em Artes Visuais pela Universidade de Brasília,
onde também concluiu um mestrado no programa de Pós-Graduação em
Artes Visuais na linha de pesquisa Métodos e Processos em Arte
Contemporânea. Trabalha como artista-curadora-pesquisadora, ocupando o
cargo de secretária na SEC-EIB (Secretaria para o Desenvolvimento da
Primeira Escola de Indisciplina do Brasil), e atua como produtora da Cultura
Ballroom brasileira, com o projeto Grand Prize.

(Brasília – DF, 1992)

YNÁ KABE RODRÍGUEZ



A artista descreve seu próprio trabalho e pesquisa como
transindisciplinar, pelo caráter disruptivo e transformador
materializado em diversas linguagens. Yná passeia pela pesquisa,
intervenção artística, produção audiovisual, acontecimentos,
performances, entre outras práticas. As imagens ao lado fazem parte da
ação "Informative Onça" (2019), composta pela construção e distribuição
de informativos, cartazes e bandeiras sobre a situação das travestis no
Brasil. A metáfora entre a onça e a travesti nos provoca a pensar sobre
os mistérios relacionados às suas aparições e existências, nas relações
entre o imaginário que se constrói sobre o animal e sobre o corpo das
pessoas trans. A vivência trans é vista pela sociedade como não
orgânica e, por isso, vidas são ameaçadas diariamente, vítimas de todo
tipo de violência. Assim como as onças pintadas, as travestis precisam
de proteção e cuidado, mas quem as protege?

COMO REIVINDICAR UMA EXISTÊNCIA PLENA?

>>> 
INFORMATIVE ONÇA, 2019



"Eu uso muita imagem de arquivo, muita imagem de internet, de meme, e
muitos vídeos na pesquisa dos meus projetos, às vezes eles viram um filme,
às vezes algum dado para uma outra parte do trabalho. (...) Estou montando
e reunindo outras imagens que já existiam nessa pesquisa em relação à
imagem da onça-pintada e a vida, a relação, os dados e a condição da
população trans no Brasil. Meu foco acaba sendo a vivência travesti, que é a
minha vivência, mas eu tento buscar uma associação que passa pela
transvestigeneridade. Entendendo que não existe necessariamente um
marcador para a violência dentro desse território que mais mata pessoas
trans, que mais mata pessoas que não são cisgêneras. (...) É uma violência
extremamente estrutural, desde as cartas que se trocam quando o Brasil é
inventado em um território invadido, se fala do corpo da travesti e se tem a
perseguição dos corpos sexo-dissidentes. É estranho e extremamente
perverso que um país onde corpos trans sempre existiram é o país que mais
mata (...) é o país que mais consome pornografia trans.”

>>> 
INFORMATIVE ONÇA, 2019



“PROTEÇÃO & 
OPORTUNIDADE PARA A 
POPULAÇÃO TRAVESTIS 
BRASILEIRY”
HISTORICAMENTE OS CORPOS NEGROS, 
INDÍGENAS, FEMININOS E NÃO 
CISGÈNEROS TÊM SUAS EXISTÊNCIAS 
AMEAÇADAS NO BRASIL. QUAIS CUIDADOS 
PODEMOS DEDICAR A ESSAS VIDAS?

>>> 
INFORMATIVE ONÇA, 2019



”Em vídeos como Lugar Secreto (2019) e Câmera Onça
(2018) , a imagem da onça traça um imaginário subjetivo
que se relaciona com o cotidiano de uma travesti; com os
anúncios de reportagens e documentários de onça, a
narrativa descreve uma vida marcada pela ideia de
extinção, caça, morte. Ao mesmo tempo que apresenta
uma rotina pacata, de um animal que come, dorme, transa,
nada, corre. Também, existe no jogo de palavras a ideia de
"cuidado", a onça e a travesti podem ser perigosas. Quem
é a presa, quem é a caça, quem é o caçador?”

#CUIDADO ARMADILHAS FOTOGRÁFICAS

>>> 
VÍDEO CÂMERA ONÇA, 
2018, 1MIN33.

>>> 
VÍDEO LUGAR SECRETO, 
2019, 14MIN47.

https://youtu.be/a1QlDoRr1zw
https://youtu.be/W7Gx9ywLG48
https://www.youtube.com/watch?v=W7Gx9ywLG48
https://www.youtube.com/watch?v=a1QlDoRr1zw


ATENÇÃO . EXTINÇÃO . CORPOS . 
DISSIDENTES . ARMADILHA . MORTE . 
VIDA . SUBJETIVIDADE . CAÇA . 
INDISCIPLINA . PROTEÇÃO .

PALAVRAS
GERADORAS 
[PARA COLECIONAR]



ARQUIVO DE 
CONTEÚDOS/IA
Na seção de conteúdos do site do IA, você encontrará os links
para todas as lives transmitidas pelo nosso canal do YouTube,
caso não tenha participado ao vivo ou deseje rever alguma.
São conteúdos que complementam as pesquisas e as práticas
educativas dentro ou fora da escola. Os docentes podem usar
para sua própria formação ou a dos alunos, compartilhar em
sala de aula em trechos ou integralmente.

https://ia.art.br/ia-programa-de-residencia-artistica-2022-1o-semestre-conteudos-ia/


LIVE/IA COM PESSOAS ARTISTAS CONVIDADAS

O terceiro Programa de Residência Artística 2022 do
IA – Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto tem
a temática CUIDADO. Para inserir o público nos debates
propostos, o programa realizou duas lives, A primeira
delas aconteceu no dia 22 de agosto, com participação
de Raphael Escobar, artista visual e educador de rua;
para a segunda, convidamos Pazé, um premiado artista
visual e engenheiro agrônomo.



https://ia.art.br/ia-programa-de-residencia-artistica-2022-conteudo-2semestre-cuidado-live-raphael-escobar/


https://ia.art.br/ia-programa-de-residencia-artistica-2022-2o-semestre-live-convidado-paze/


LIVE/IA SÉRIE DIÁLOGOS

Resultado de exercícios de criação realizados em duplas de trabalho durante o
programa de residência IA – Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto.
O objetivo dos encontros da Série Diálogos é tornar públicas algumas das
discussões e ações artísticas decorrentes do programa, como parte das
atividades artísticas e formativas da instituição, voltadas a artistas,
professores, educadores e estudantes interessados em processos de criação
em artes.

A primeira edição girou em torno da palavra EXTINÇÃO e a segunda teve como
mote a palavra OFÍCIO. Ambas as séries trouxeram várias questões à tona e
você pode conferir na nossa aba de conteúdos no site do IA.

Agora, para o terceiro Programa de Residência Artística de 2022, o grupo de
participantes desenvolveu uma programação para a partilha de três propostas
artísticas que investigam alguns dos sentidos da palavra CUIDADO presentes
em suas pesquisas e nas conversas realizadas pelo grupo.



https://ia.art.br/ia-programa-de-residencia-artistica-2022-2o-semestre-conteudo-serie-dialogos-cuidado/


PROGRAMA DE RESIDÊNCIA ARTÍSTICA • 2022 | 2º SEMESTRE
Ministério do Turismo, Gerdau e IA - Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto apresentam

Pat ro c ín io Rea li zaç ãoIde ali za çã o

WWW.IA.ART.BR

https://ia.art.br/
https://www.instagram.com/iaouropreto/
https://www.youtube.com/channel/UCLK_ng_GqMpUhO857NXQRIA
https://www.facebook.com/iaouropreto
https://www.linkedin.com/company/iaop/
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