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A nova exposição 
individual de 
Carolina Vigna, Não 
me depilei para 
isso, consiste em 21 
aquarelas de grande 
porte e retratam 
homens de meia-
idade, com dizeres 
escritos que foram 
recebidos pela artista 
como ofensivos. As 
bocas dos homens 
são costuradas com 
agulha e linha de 
maneira sutil, porém 
visível. O viés da 
série é feminista e 
trata não apenas 
de empoderamento 
feminino frente a 
violências sofridas 
mas também de seu 
lugar de fala.



Carolina Vigna é bacharel em Artes Visuais, licenciada 

em Artes, pós-graduada em História da Arte: teoria 

e crítica, mestre e doutoranda em Educação, Arte e 

História da Cultura. 

Mais detalhes em http://carolina.vigna.com.br/
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Não me depilei para isso

Carolina Vigna

“Tudo é sobre sexo; exceto o sexo. 
Sexo é sobre poder.” (Oscar Wilde, 
em O retrato de Dorian Grey)

A série Não me depilei para isso, consiste em 21 
aquarelas medindo 50 x 70 cm. Retratam homens de 
meia-idade e trazem consigo dizeres escritos que ouvi 
no decorrer da vida e recebi como ofensivos. As bocas 
dos homens são costuradas com agulha e linha de 
maneira sutil porém visível.

O viés da série é feminista e trata não apenas de 
empoderamento mas também do lugar de fala.

Primeiro há o desenho. O sketch de observação é a 
base de todo o pensamento. Os rascunhos são feitos 
com lápis, carvão ou outros materiais a base de grafite, 
sobre papel kraft.

Antes de escolher qual desenho será utilizado na 
aquarela, o papel é completamente molhado com 
esponja litográfica e um pouco de pigmento é adicionado 
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já na superfície do papel (Fabriano Disegno 5, 210g/
m²). Essa primeira mancha não é controlada, é livre e 
orgânica. Há, portanto, uma busca pelo inesperado.

A experiência do artista visual com 
o inesperado sugere aos mais ma-
duros a possibilidade de inverter 
dialeticamente a eventualidade do 
encontro com o acaso, que se trans-
forma em busca, em espera, em 
pesquisa. (LARA, 2012, p. 2)

Só então o desenho é escolhido, a partir de sua 
composição com essa mancha. O traço é feito 
inicialmente com lápis aquarelável e depois com 
pincel fino utilizando a aquarela com a pigmentação 
bem concentrada. Depois do traço feito, inicia-se a 
manipulação da forma e volume com pincéis apenas 
com água, utilizando o pigmento que já está no traço.

Uma vez que a forma tenha volume, sombra e demais 
características pictóricas, há no mínimo mais uma 
(normalmente mais duas ou três) lavadas com esponja 
litográfica bem úmida e a criação de novas manchas. 
Essa etapa do processo não é completamente no acaso 
e, em alguns pontos, a água é manipulada com o uso de 
um canudo (sopro) e/ou secador de cabelo.

O aproveitamento de situações não 
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previstas durante o processo cria-
tivo do artista se assemelha à ideia 
de Serendipidade, um conceito de 
descoberta científica conhecido 
entre cientistas como coincidência 
feliz. (LARA, 2012, p. 3)

Depois das figuras masculinas estarem prontas, secas, 
etc., é que as frases foram escolhidas para cada uma 
delas. As frases foram então impressas e, com o auxílio 
de uma mesa de luz, escritas em nanquim com uma 
pena caligráfica de bambu.

A autora Regina Lara utiliza a metáfora da costura ao 
falar de insight:

A sequencia ver, compreender e 
concluir como constituintes do 
tempo lógico é um conceito que se 
aproxima e é bastante compatível 
com as definições apresentadas 
acima; mas o insight apresenta-
do como uma sutura, uma costura 
unindo imaginário e o simbólico é 
propriamente o que ocorre na arte. 
(LARA, 2012, p. 7)

Essa noção da sutura é muito curiosa para mim, na 
análise dessa série em específico, porque a ideia de 
costurar a boca dos homens veio depois. Ao olhar para 
as obras, percebi que precisava devolver a agressão 
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recebida. Percebi que o esvaziamento de sentido 
precisava também de um encerramento.

O viés feminista é bem óbvio, assim como o 
autobiográfico. Como não há possibilidade de um 
trabalho artístico não ser biográfico, tratarei isso 
como fato dado. O empoderamento feminino frente a 
violências sofridas também traz em si uma certa clareza 
quase redundante. Por esses motivos, tratarei aqui de 
duas questões que me são muito caras e presentes 
nesse trabalho, a questão do esvaziamento de sentido 
e a da fraqueza masculina.

Vivemos um período em que o masculino perdeu seus 
referenciais. Não é mais o líder da matilha. Não é mais 
o provedor. Não é mais o sexo forte, se é que algum 
dia foi. Todas as construções identitárias masculinas – 
misóginas ou não, não importa – estão em cheque. 

O sujeito feminino, ao contrário do masculino, por ter 
sido construído à fórceps, não é fictício, não é frágil.

O “sujeito” masculino é uma cons-
trução fictícia, produzida pela lei 
que proíbe o incesto e impõe um 
deslocamento infinito do desejo 
heterossexualizante. O feminino 
nunca é uma marca do sujeito; o 
feminino é a significação da falta, 
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significada pelo Simbólico, um con-
junto de regras lingûísticas diferen-
ciais que efetivamente cria a dife-
rença sexual. A posição lingüística 
masculina passa pela individuação 
e heterossexualização exigidas pe-
las proibições fundadodas da lei 
Simbólica, a lei do Pai. (...) Ambas 
as posições, masculina e feminina, 
são assim instituídas por meio de 
leis proibitivas que produzem gê-
neros culturalmente inteligíveis, 
mas somente mediante a produção 
de uma sexualidade inconsciente, 
que ressurge no domínio do imagi-
nário. (BUTLER, 2003, p. 52)

As mulheres, por nunca terem sido sujeito, por 
terem sempre estado na periferia, construíram a 
sua identidade, o seu sujeito, à força e em dúvida. A 
vantagem de se construir em dúvida é que quando 
essa construção é questionada não há choque, não há 
surpresa. O masculino, por não ter sido colocado em 
dúvida anteriormente, não sabe o que fazer. E, tal qual 
o menino na escola que não sabe como se comportar, 
reage com agressão. Não que a violência deva ou possa 
ser perdoada, esquecida. Não é esse o ponto. A questão 
é perceber a fraqueza no ato de violência. A violência é 
covarde, é a ação dos fracos. 
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Uma vez a violência proferida, não há retorno. Quem a 
recebe já sofreu. O sofrimento não é um devir, é sempre 
um passado. E, como tal, não pode ser apagado. Pode, 
entretanto, ser ressignificado. E é isso que essa série 
faz. O caminho de absorver, processar, entender, sofrer, 
expurgar e transformar em arte é longo e árduo. No 
meu caso, foram anos armazenando essas agressões. 
No entanto, a partir do momento em que se tornam 
manchas, linhas, traços, letras, esvaziam-se. Agora são 
outra coisa (e sua coisidade, no sentido heideggeriano, 
migrou junto).
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Vaca, 2017
Aquarela sobre papel Fabriano Disegno 5, 210g/m², 
50x70cm.





Você me aborrece muito, 2017
Aquarela sobre papel Fabriano Disegno 5, 210g/m², 
50x70cm.





O boquete dela é muito melhor que o seu, 2017
Aquarela sobre papel Fabriano Disegno 5, 210g/m², 
70x50cm.





Nada é absoluto, 2017
Aquarela sobre papel Fabriano Disegno 5, 210g/m², 
50x70cm.





Preciso me proteger porque você está gorda, 2017
Aquarela sobre papel Fabriano Disegno 5, 210g/m², 
70x50cm.





Eu não acredito em amor, 2017
Aquarela sobre papel Fabriano Disegno 5, 210g/m², 
50x70cm.





Sempre agi assim, não vou mudar., 2017
Aquarela sobre papel Fabriano Disegno 5, 210g/m², 
50x70cm.





É só pornografia, 2017
Aquarela sobre papel Fabriano Disegno 5, 210g/m², 
50x70cm.





Não faça isso, 2017
Aquarela sobre papel Fabriano Disegno 5, 210g/m², 
70x50cm.





Eu deveria ter te ajudado 2017
Aquarela sobre papel Fabriano Disegno 5, 210g/m², 
50x70cm.





Era brincadeira, 2017
Aquarela sobre papel Fabriano Disegno 5, 210g/m², 
50x70cm.





Você cozinha mal para caralho, 2017
Aquarela sobre papel Fabriano Disegno 5, 210g/m², 
50x70cm.





Porque eu determinei assim, 2017
Aquarela sobre papel Fabriano Disegno 5, 210g/m², 
50x70cm.





Você é louca, 2017
Aquarela sobre papel Fabriano Disegno 5, 210g/m², 
50x70cm.





Descobri que não te amo mais, quero o divórcio, 2017
Aquarela sobre papel Fabriano Disegno 5, 210g/m², 
50x70cm.





Não quero falar sobre isso, 2017
Aquarela sobre papel Fabriano Disegno 5, 210g/m², 
50x70cm.





Eu não te amo, 2017
Aquarela sobre papel Fabriano Disegno 5, 210g/m², 
50x70cm.





Você não se produz para mim, 2017
Aquarela sobre papel Fabriano Disegno 5, 210g/m², 
50x70cm.





pt saudações / pt saudações é acabou., 2017
Aquarela sobre papel Fabriano Disegno 5, 210g/m², 
50x70cm.





Ela é o meu paradigma de mulher, 2017
Aquarela sobre papel Fabriano Disegno 5, 210g/m², 
50x70cm.





Não gosto das suas roupas, 2017
Aquarela sobre papel Fabriano Disegno 5, 210g/m², 
50x70cm.
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A beleza que habita os Monstros

Uma experiência com a exposição  
“Não me depilei pra isso”

Dângela Nunes Abiorana

Ao olhar para ele pela primeira vez, eu só via leveza, 
sorrisos, até doçura; logo, sedução e encanto, uma pro-
messa de acalanto. De repente (será que foi assim tão 
de repente?), esse primeiro tapa na cara de “levinho”. 
Essa agressão direta à minha autoestima que de tão 
leve (será que foi tão leve assim?) eu nem sei direito se 
foi ela, a agressão, que fez isso comigo, me deixou nesse 
estado sem chão, nesse labirinto em que me encontro.

De um lado ouço minha própria voz a repetir “Por que 
você se coloca nessas situações?”. Me viro tentando 
dormir e é o travesseiro que me sussurra ao ouvido 
com a voz da minha mão “Eu não te disse?!”. Ao tentar 
correr pelos corredores sem fim do “Onde foi que eu 
errei?”, esbarro em outra porta dizendo “Mas ele é um 
cara legal!” e, ao atravessá-la, outra longa sala com mi-
nhas vozes, meus telefonemas, minhas mensagens ao 
celular sendo carinhosa, delicada e até frágil, mas me 
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esforçando para ser sexy, divide espaço com as roupas 
que comprei para tentar agradar a mãe dele, a maquia-
gem, os puxões que levei no cabelereiro e por fim... Ela, 
a torturadora mor, a materialização das minhas auto-
-flagelações: A depiladora, me encarando “Então foi 
para isso que você chegou até aqui?

Quando na verdade eu só queria sair desse labirinto 
que eu mesma voluntariamente (voluntariamente?) 
entrei. Quem pode me salvar? Convivo dias, semanas, 
meses, uma vida, choramingando baixinho, dentro de 
mim para que nenhuma delas possa ouvir e sigo a vida 
meio de lado. 

Ao olhar as aquarelas de Carolina Vigna na sala com-
prida, eis que vejo ele, sim “Ele!”. Não o reconheci de 
cara, mas ao perceber aquele olhar pseudo-intelectual 
me ignorando, relaxado, nu e desejado por mim o re-
conheço e lembro de antes de entrar no labirinto, logo 
sinto o cheiro do tapa que eu levei “O boquete dela é 
melhor que o teu!”. Lembro do gosto do soco no estô-
mago “Você engordou bastante né?!”

Aí fica tudo ainda sombrio, entre vultos de Gestalt do 
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meu ainda desejo, ainda paixão por ele, sim, seu corpo 
nu, seu pênis, eu ainda o quero. E a boca? E aquela boca 
maldita que há tempos nem me chupa mais? Que não 
tem tempo para um beijo de língua. Eu a costuro!!!

Como dizia minha vó, quando eu falava palavrão: Vou 
costurar beeeeeeem costuradinha...”. Assim, devagari-
nho, apertadinha, pra você ficar com teus tapas e socos 
dentro de você. E não mais vou procurar saídas para 
meu labirinto de culpas. Simplesmente não mais en-
trarei nele, porque ele não me pertence. Vou trancá-lo, 
colocar a chave na tua língua e costurar tua boca com 
ela dentro.

Saio da sala disfarçando meu sorriso que escapa aos 
cantos dos meus lábios. A passos firmes, sigo meu tra-
jeto pensando em passar um batom bem gostoso na 
minha boca, esfregar meus lábios, livres, um no outro, 
sentir o cheiro, passar a língua de leve e sentir o gosto, 
sorrir saborosamente da minha vingança, com a agulha 
no bolso. Não te conheço, mas obrigada Carolina Vigna, 
guardarei essa agulha como um segredo nosso.

Gayle Rubin em “O tráfico de mulheres: notas sobre a 
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economia política do sexo” explica claramente sobre a 
linguagem como construto e aparelho de um sistema 
excludente da estrutura de economia falocêntrica pa-
trilinear, que diretamente tem por interesse em manter 
os privilégios e ganhos capitais, de um grupo sobre o 
outro, no caso dos homens para os não homens. Assim 
sobre os constrangimentos que os homens não sofrem 
e fazem-nos sofrer, não são apenas opressores sociais, 
mas culturais, financeiros e tem um objetivo nisso.

Seria aqui minha intenção dissertar sobre todos os 
constrangimentos como forma de violência que o femi-
nino sofre no cotidiano. Contudo, eu estaria em dema-
siado me repetindo e repetindo várias outras brilhan-
tes feministas que me antecederam. Assim opto por 
falar sobre os NÃO constrangimentos que circundam o 
homem. Um homem gordo, de meia idade, calvo, guar-
da em si uma sensualidade, um charme no olhar, atra-
vés dos óculos, bem ao lado de charmosas marcas de 
expressão (que nunca sentiram agulhadas de botox) no 
canto dos olhos, suas pupilas um pouco esbranquiça-
das penetram-me a fundo, e sua boca, cercada de uma 
barba por fazer (que nunca teve ciência do que vem a 
ser cera quente, nem nunca sentiu o cheiro de queima-
do de uma sessão de lazer) me diz coisas suaves e con-
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sistentes, provavelmente oriundas de uma juventude e 
até infância dadas às leituras, longe, longe de afazeres 
domésticos.

Esse olhar de bem dormido (cara de no mínimo 9 ho-
ras de sono interruptos sem choro de criança) tranqui-
lamente passeia em meu busto erguido por bases de 
ferro em semicírculo do sutiã comprado em 3 vezes no 
cartão (ops, tento voltar a não falar de mim). Esse olhar 
sereno, entendedor de variações e gravações de cores 
de cervejas importadas, me analisa como quem está de 
igual para igual, afinal é um homem contemporâneo, 
desconstruído, que publica repulsa ao machismo em 
suas páginas nas redes sociais. Ele jura que estamos 
frente a frente, em pé de igualdade, até “aceita rachar” 
a conta meio a meio. Enquanto espera, passa a mão or-
gulhosamente nos próprios cabelos, de corte à máqui-
na (pagos 10 reais), quase macios de xampu 2 em 1 e 
anti-caspa que o jogador de futebol na TV o convenceu 
a investir 7 reais.

Ele sabe que é sensual, ninguém o disse para mudar 
nada nele, nem em filmes, nem sua mãe. Ele sabe que 
há um charme naquela barriga quase encobre o seu 
sexo. E que lhe confere até um ar de boêmio, despo-
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jado, tranquilo. Não será ela, a barriga, que o deixará 
sem sexo essa noite. Nem nenhum dos seus 3 filhos, 
que moram com a mãe, irão lhe ligar para desabafar 
perseguições de professores e colegas. 

E se nem ereção ele tiver nesse primeiro encontro, ain-
da sairá com a cara mais meiga dizendo “quero uma 
relação baseada primeiramente em emoções” e vai ler 
ou declamar poema lírico que fará com que eu me sin-
ta uma vagabunda por querer gozar esta noite. Sim ele 
tem a tranquilidade no olhar de vários privilégios que 
usufrui e a segurança de transitar longe dos constran-
gimentos que oprimem mais da metade da população. 
Assim, simples assim, numa cueca comprada no super-
mercado num pacote com outras 9 unidades, ele está 
pronto para “dividir” seu lugar com as mulheres no 
mundo de privilégios. Será?





Veremos que, numa imagem, qualquer linha 
funciona como se fosse uma seta. Ela diz: “olhe 
para mim, siga daqui para lá”, e nós somos 
obrigados a olhar assim como o artista a 
colocou, seguindo ao longo desta linha e na 
direção que ela indica. O mesmo ocorre com 
relacionamentos formais de cores, superfícies, 
volumes, contrastes e ritmos visuais. Eles 
sempre configuram situações espaciais – e 
nós as interpretamos espontaneamente. 
(OSTROWER, 1988, p. 174)

OSTROWER, Fayga. A construção do olhar. In: NOVAES, Adauto (org). 
O olhar. São Paulo : Companhia das Letras, 1988, pp. 167-182.
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Sketch de Eu não acredito em amor



Sketch de Preciso me proteger porque você está gorda



Sketch de Você me aborrece muito



Sketch de Sempre agi assim, não vou mudar.



Sketch de Ela é o meu paradigma de mulher



Sketch de Você cozinha mal para caralho





Saturar o visível para torná-lo invisível: a 
experiência de Não me depilei para isso como 

oportunidade de viver o não-viver

Pedro Taam

Conheço Carolina não é de hoje nem de ontem. Os 
anos de nossa amizade contam, proporcionalmente, 
uma grande parte da minha vida, e se estendem pela 
totalidade da minha vida adulta. Com isso quero dizer 
que, desde que me entendo por adulto, tive a figura 
dela para olhar e admirar. Nossa convivência estreita 
me fez descobrir, por semelhança e diferença, muito de 
quem eu sou. Uma dessas coisas que descobri com ela, 
e na qual também acredito, é que a força da obra de 
arte vem, em muito, da pessoalidade, de algo biográfico 
que o autor coloca ali.

Como conciliar isso com o que diz Deleuze, ao criticar 
aqueles que vivem uma história de amor e se sentem 
preparados para escrever um livro sobre o amor? 
O mesmo Deleuze que diz, em seu abecedário, que a 
literatura (e a arte) não se ocupa da esfera privada, e 
que pensar algo assim “não é só medíocre, é imundo1”?

1  É claro que uma tradução mais apropriada da palavra em 
seu contexto (“ça n’est pas seulement mediocre, c’est immonde”) 
seria “repulsivo”, “aviltante”. Mas o anacronismo que “imundo” 
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Dia desses, acho que vi uma solução. É que o mesmo 
Deleuze vê a arte como uma “captura de forças”, 
como algo que “torna visível o que não é visível” e, 
generalizamos, torna sensível o que não é sensível. O 
artista coloca, em sua obra, as forças que sente no mundo. 
O dado biográfico, nesse sentido, é fenomenológico: é 
a própria experiência do artista, ao acessar o mundo. 
Não é importante por ser biográfico (“minha vidinha 
tão importante, oh!, como sou importante”), e sim por 
ser vivido. É dessa forma que o artista “captura” as 
forças: não pela intervenção mística de uma percepção 
privilegiada, por um “gênio” ou “inspiração”, mas pelo 
testemunho de seus atos, pela operação do real que 
inscreve em sua própria carne aquilo que foi vivido. 
Torna-se inevitável que esteja em sua obra aquilo que 
viveu. O artista não produz porque quer, mas antes 
porque não consegue evitar.

Foucault diria, muito criticamente, que vivemos em 
uma sociedade obcecada pela confissão, em que, se 
algo não é dito, é tão somente porque está reprimido e 
precisa de “libertação”. A mesma confissão que liberta 
do pecado original, e que a tudo perdoa, tão logo seja 
exposto ao sol. 

empresta me parece particularmente expressivo.
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Seria um erro vermos a criação da obra de arte como a 
expressão de uma verdade oculta. É, antes, produção, 
e produção do real. Não há aqui nada de simbólico, 
e menos ainda de imaginário. Não se originam no 
imaginário as frases que se lê em Não me depilei para 
isso. Não são, exceto para semioticistas fanáticos, 
meras representações simbólicas. Não são, aliás, nem 
mesmo representações. Na mesma medida em que a 
experiência biográfica é um corte do real, um recorte 
do real, a obra de arte é um corte dos fluxos vitais 
do artista, sempre cruzados pelos fluxos impessoais 
com que o artista se depara, e que se traduzem em 
energias de produção, registro e consumo. É nesses 
fluxos e nessas energias pré-individuais que reside 
a potência da individuação, que é a potência da obra 
de arte enquanto transformadora e revolucionária: 
na medida em que renuncia a uma representação 
“significante” – que não teria outra função senão 
a de excluir significados e, portanto, não “atribui 
significados” a um significante, mas antes “exclui desse 
significante os significados incômodos” –  e se abre e 
afirma como experimentação radical, a obra de arte é 
capaz de, ao abarcar o “excedente do significante, ou 
tudo o que se passa embaixo”, por em questão todo o 
sistema de significação. Um regime semiológico de 
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significação não se desconecta de um regime social de 
normatização, da mesma forma que a linguagem não 
se desconecta jamais das forças sociais que, mediata ou 
imediatamente, a conformam. Ao abraçar o marginal, a 
linha tangente que se coloca na margem do círculo de 
significação, e que devém linha de fuga, a obra de arte, 
por sua vez, devém revolucionária.

É claro que, no processo plástico de criação, há muitas 
outras forças em ação, são as forças da matéria em que 
se cria. As forças da água, as forças do traço, as forças 
da luz e das sombras. Os traços, traços do significante, 
são visíveis nas letras e na costura das bocas. Bocas que 
estão costuradas não para que não digam, e sim para 
que só digam o que não devem dizer. Signos que estão ali 
para serem trespassados, transgredidos, para devirem 
manchas. É nas manchas – personificação plástica, 
imagética e poética da acentralidade, evanescência e 
degradação temporal de um vanitas – que os traços têm 
seu fim. São elas o seu propósito último, é a elas que 
as linhas de fuga conduzem, como desterritorialização 
derradeira e impessoal, pré-individual.

É a partir das linha de fuga que nos conectamos à obra de 
Carolina Vigna. Se abandonarmos qualquer pretensão 
confessional de procurar na obra significados que lá não 
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estão e que, se estivessem, não saberíamos descobrir, 
podemos experimentar a intensidade arrasadora 
das forças ali capturadas e, mediatamente por uma 
experiência de alteridade que não é a nossa, mas a 
da artista, tornamos sua obra parte de nosso “dado 
biográfico” ou “dado vivido”, isto é, experimentamos 
aquilo que, na verdade, não experimentamos. Não vejo 
em sua arte senão um propósito: o de viver o não viver.

Não me depilei para isso não dá voz a ninguém, não 
conta nenhuma novidade, não expõe nada que já não 
esteja escancarado. Ao contrário. Satura o visível para 
que devenha invisível, para que embarque em uma 
linha de fuga numa viagem sem volta, e por fim se 
dissolva em mancha. E aí, quem sabe, nossas retinas 
tão cansadas, tão saturadas por toda essa persistência, 
possam ver alguma coisa.
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