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Gomagrupa

É um agrupamento de mulheres de locais e gerações diferentes, com práticas 
artísticas,  pedagógicas, literárias e curatoriais, que surgiu com intuito de ampliar 
territórios, diversificar narrativas e criar novas situações de trabalho nas artes, sob 
perpectivas feministas. 

Com percursos individuais, especificidades e  potencialidades de cada integrante, 
a grupa tem como  objetivo desenvolver, de modo horizontal, propostas artísticas 
no contexto contemporâneo, além de ser espaço de discussão e compartilhamen-
to de saberes e fazeres. 

A Gomagrupa desenvolveu projetos, como a revista “Fundo do Olho” e a série de 
lives “DuplaDu”.  Participou do Festival Fixe em 2021 e em 2020 realizou a ex-
posição virtual “1,5 m” (UM METRO E MEIO) que dá origem a esse catálogo. 

https://gomagrupa.weebly.com
@gomagrupa
@goma_1.5
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Apresentação 

Exposição UM METRO E MEIO

Organizada pela Gomagrupa, “UM METRO E MEIO” é uma exposição apresentada na plataforma digital do 
Instagram a partir do dia 17 de novembro de  2020.                            

A proposta foi um chamamento à mulheres e pessoas com identificação de gênero para produzirem  tra-
balhos em qualquer mídia ou suporte tendo como única especificação a medida de 1,5 de raio ou 3 metros 
de diâmetro. Com este disparador, recebemos centenas de trabalhos provenientes de diferentes partes do 
mundo, produzindo uma exposição condizente com a pluralidade geracional, de geografias e olhares para 
esta provocação.

A exposição ocorre em caráter permanente em forma de postagens na página do Instagram Goma-1.5
 (@goma_1.5) 
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1,5m de Poesia 
Biba Rigo

No  desafio de  varrer  terreiros,  levantar  poeiras e  inventar  territórios de  afetos, cento  e  quatro  mulheres   
dispuseram   seus  artefatos   poéticos,  fazeres  e  ações  na construção de um espaço único arquitetado para 
fazer parte de um todo. Células de sobrevivência artística, fala e representatividade.

Panos, cacos, flores, pedras. Gestos que riscam o chão de um espaço inventado. Experenciando o limite, o 
entorno, o tempo e as circunstâncias. Linhas visíveis e invisíveis demarcam e conquistam um raio de um 
metro e meio do mundo, marcando uma presença ativada de faíscas que nos alcançam.

Seriam esses os cabelos que ficam nas escovas que penteiam ao contrário? Os fios que tentam cerzir tramas 
esgarçadas por apagamentos, exclusão e preconceito?

Fortalezas se erguem e compõem um universo de pequenos mundos, parênteses no cotidiano afetado pelo 
momento em suspensão. Vazios ganham eloquência quando circundados na aquisição deste sítio tem-
porário. Ninhos de acolhimento.

Conta uma parábola hindu, que escovando sob nossos pés encontramos inumeráveis gemas preciosas. 
Com rombos na terra ou círculos no ar, as artistas edificam redomas, oásis, quintais, jardins-reação aos não-
lugares, áridos de sentidos.

A  mostra  “Um Metro e Meio” compartilhou a produção de  cada  uma das artistas,   gerando  um  aconteci-
mento poético com escopo próprio.

Cirandas de si.                    
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 NATUREZA
A natureza  foi um campo vasto e fértil encontrado  para as investigações de várias artistas. A abundância 
dos diversos materiais e elementos constitutivos foram utilizados para estas ações. Cavar, coletar, ordenar, 
sulcar, caminhar, foram procedimentos utilizados para registrar a presença do  corpo no momento destas 
intervenções.
Outras vezes este corpo, não menos afirmativo, deixa apenas rastros e vestígios de suas ações, na tentativa 
de ordenar o caos, organizar fluxos.
 As artistas imersas em ambientes naturais experimentaram o corpo-espírito, o corpo-deusa, o corpo que se 
intersecciona com a natureza, mas que questiona as ações humanas e seus efeitos neste ambiente.  

CIDADE
A cidade como o lugar de trânsito e de encontros não era mais possível. A efervescência dos corpos e dos 
acontecimentos nas ruas estava silenciada. 
Mesmo em um tempo em que este espaço  nos foi vetado, ocupá-lo  com o corpo-crítico, aquele que provo-
ca e resiste, atuando de maneira poética em ambiente hostil, foi estratégia usada por algumas artistas. 
Na cidade, encontramos um grande círculo de parafina e espuma no concreto de uma viela, uma mulher 
caminhando por uma feira livre vestindo uma roupa feita com luvas cirúrgicas e outra, escondida com um 
galho de árvore andando pelas ruas . O corpo-criação caminha construindo redes, reconfigurando o espaço 
urbano, desafiando o medo, mostrando possibilidades.

UM METRO E MEIO  
Rosana Mariotto e Gina Dinucci

A partir desta medida dada de um  metro e  meio  de raio,  configurada em uma  figura  geométrica,  as     
mulheres, artistas participantes desta exposição se propuseram a pensar e a realizar este lugar. Para algumas 
um território delimitado fisicamente, enquanto para outras um círculo imaginário. Todas, porém construin-
do  e desvendando através do próprio corpo um espaço interno. Sentimentos e pensamentos materializados 
através da figura visível ou não de um círculo. 
Para Bachelard o canto é o lugar da solidão, da imobilidade e do silêncio1 .  Aqui, tal como o canto, a figura 
do círculo é pensada e experienciada como  este local de  refúgio.   Como todo refúgio as  possibilidades  
da  imaginação dentro dele são imensas.  O círculo torna-se o espaço do sagrado, da evocação da ancestra- 
lidade, da  relação  com  a natureza,  do sonho,  do  cotidiano.  Vivendo   tempos  e  situações desconhecidas 
até então, o trabalho artístico surge como ponto de reflexão.
Para realizar estas ações percebemos três lugares predominantes que foram escolhidos pelas artistas: a casa 
e/ou o atelier, a natureza e a cidade.  Algumas vezes estes espaços são interseccionados através dos objetos 
e elementos formadores deste círculo, esgarçando fronteiras. Pensando em aproximar e construir diálogos 
entre os trabalhos, escolhemos dividir este catálogo nestes três eixos espaciais.
  
CASA
Em período de isolamento social e iminência do perigo, a casa foi  o  lugar  seguro,  no  qual  algumas artistas 
vivenciaram os espaços e as possibilidades de ocupá-los, construindo estratégias poéticas de sobrevivência. 
Os afazeres domésticos surgiram como experiências performáticas e reflexões sobre o cotidiano. Roupas, 
plantas e louças transformaram os ambientes em potentes espaços de ação artística e política . Outras vezes, 
elementos da natureza  trazidos para dentro evocaram um espaço ritualístico. Casa e ateliê foram espaços 
que se amalgamaram possibilitando devaneios e confidências. Neste local onde nos foi imposto o isola-
mento, germinaram ações que tiveram como foco  o ensimesmamento. Lá também foi lugar de performar o 
corpo nu, o corpo-mãe, o corpo-luta, o corpo-só.  

1 BACHELARD,Gaston. A Poética do Espaço. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
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A casa
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solitude solidão
em casa
São Paulo - SP

CLEIRI CARDOSO
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ANABEL ANTINORI

Alerta Vermelho
São Paulo - SP
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JULIA ARBEX

Eclipse (II)
Plantas e Lâmpadas
Rio de Janeiro - RJ
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KATIA SALVANY

CAMAMESAEBANHO
01 centro de mesa, 02 mantas, 02 capas de travesseiro, 03 toalhas de 
praia, 04 cobertores, 04 fronhas de travesseiro, 07 lençóis, 10 toalhas de 
mesa, 10 toalhas de banho e 800 pregadores de roupa de madeira
São Paulo - SP



28 29

ANA FREITAS

todas as minhas roupas não me servem mais
Rio de Janeiro - RJ
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Teia
Em casa
São Paulo - SP

INGRID SACHS
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ANGÉLICA GOUDINHO 

Dentro
Equipamento Canon 70D/ lente 18-135 - 
técnica de dupla exposição
São Paulo - SP



34 35

MARIANE MONTEIRO

Jasmim
Casa
Maricá - RJ



36 37

ANGÉLICA GADELHA

1/4 1.5, 2020
Performance e edição de vídeo: Angélica Gadelha
Música - Carcará - Barbatuques.
Fortaleza - CE
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LEDA BRAGA

Nadação 
resina
Ribeirão Preto - SP



40 41

PRISCILA LEONEL

Tons da terra, tons de pele
Sorocaba - SP 
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Diferença e Repetição
vídeo, 1min
São Paulo - SP

CAMILLAT
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MARIA ISABEL B. RONCOLATTO

Ninho
Giz de lousa colorido
Residência da artista
São Paulo - SP



46 47

JACQUELINE HARSCHE

Frágil Entranha
fio de algodão, agulhas de crochê, cordão natural, pre-
gos, tecidos, colchas, cabides, roupas, caixas, abajur e 
luminárias dentro de casa, em meu quarto.
São Paulo - SP
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NERIZE PORTELA

Círculo de cura
vídeo
Porto Seguro - BA
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FABÍOLA ROSA

Roda dos prazeres? (ciclo cinza-cor-de-pele)
Performance com tintas e corantes soprados sobre papel
São Paulo - SP



52 53

HANNAH BOMTEMPO

Atrofia
São Paulo - SP



54 55

LARISSA BERTONI

QUEIMANDO PENSAMENTOS 
Vídeo
quintal da minha casa  
Rio Bonito - RJ



56 57

ISABEL BEI

Destino é para onde sopro o ar
Nanquim e pigmento preto sobre papel 
filtro
São Paulo - SP 



58 59

TATI NOLLA

Sem título
São Paulo - SP



60 61

YOHANA OIZUMI

Sem título
Argila, tecido e papel
Produzido dentro de casa
São Paulo - SP



62 63

Campo
corpo, papelão, lápis pastel seco e giz
Garagem
São Paulo - SP

ANGÉLICA COSTA ARECHAVALA
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DEOLINDA AGUIAR

Sem título
Vídeo 
São Paulo - SP



66 67

SILVIA MATOS

Pinturas enclausuradas
Círculo de Selfies 
Campinas - SP



68 69

MARCELA TORRES

Batalha pela Liberdade
Fitas brancas de cetim de diversos tamanhos
São Paulo - SP



70 71

TAMIRES FRANCISCO

Sentido da Imagem
texto, fotografia, edição e performer: Tamires Francisco
Percussão: Paulo Roberto, Orquestra Afro-Brasileira 
Lambari - MG



72 73

MARCIA PUMARK

Distanciamento Emocional, série Revelações 
Corrente, caixa de vidro, acrílica sobre máscara, parafu-
sos e arame farpado.
Círculo 1,5M2 e caixa de vidro 20 x 20 x 60 cm
Rio de Janeiro - RJ
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JOSELIA CLIMENE R. MOREIRA

Sem título



76 77

MORGANA CEBALLOS

CROCHEZÃO | círculo/ciclo
João Pessoa - PB



78 79

MANUELA DE SOUZA ALMEIDA

Sem título 
Vídeo



80 81

JÚLIA GONÇALVES

Estado de graça
Óleo sobre papel kraft 55cm de diâmetro
Rio de Janeiro - RJ



82 83

Fragmentos do tempo fissurados em papel
Instalação com colagem e performance
Sala de casa
São Paulo - SP

SUSE PIMENTA
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O Círculo
Pedras basalto, madeira de pinho e sal grosso 
Tel Aviv - Israel

ELENA STELZER
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ROSANA MARIOTTO

1.50 x 1.63,5
galhos secos
meu ateliê, São Paulo - SP
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LILIAN REIF

O que levamos O que carregamos 
Fotoperformance, 20 min.
Curitiba - PR
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NARA ISODA

Cemitério-jardim
Argila sobre piso de concreto, palitos de 
madeira, velas e flores
São Paulo - SP
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ANDREA BARBOUR

Uma livre criação para a libertação da vida impulsionada pela poética da natureza 
Autorretrato - Série Gomos
Fotoperformance com plantas de poda do próprio jardim, plantas resgatadas de local a 
ser demolido e cascas de sementes coletadas. Fotografia final trabalhada digitalmente.
Ateliê da Artista, São Paulo - SP
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NATALIE BRAIDO

Círculo
grama usada ao ar livre cortada por aparador, cír-
culo feito a partir de três passos
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VERA ZUSCA

Transformação
Fios retirados de um retalho de linho 
Na sala de casa e em uma área comum do edifício onde moro



98 99

PRISCILA REZENDE PORTUGAL

Corpo (em)ovimento
Belo Horizonte - MG



100 101

JOCARLA GOMES

Sobre cargas em isolamento
Duração vídeo: 1’
performance
São Paulo - SP



102 103

LILIAN GUEDES

Universo e seus reflexos
Trabalho desenvolvido em quatro etapas
Tubarão -  SC; São Leopoldo -  RS



104 105

Sem título
Instalação / Papel, tinta acrílica, fio, tecido e madeira.
Oficina de artistas. Bairro de Palermo
Buenos Aires - Argentina.

ANA STEINNEKKER
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REBECA TOLMASQUIM

Tentativa de Dobrar o EGO 1
Câmera digital 24mm, computador, celular e espelho
Rio de Janeiro  - RJ



108 109

RAQUEL SOARES COELHO

Ilusão tempo/espaço
Lisboa - Portugal



110 111

VITÓRIA ALBUQUERQUE

Riscos
Rio de Janeiro - RJ
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A natureza



114 115

BIBA RIGO

Redoma
São Paulo - SP



116 117

ADRIANA AFFORTUNATI

Sobre Peles
Foto Performance
Kremis - Austria



118 119

AUDREY LANDELL

Língua da terra
Cerâmica em baixa e alta temperatura de diferentes tipos de argilas



120 121

BARBARA IVO

Elefantes têm medo de formigas
Olinda - PE 



122 123

FIAMMA VIOLA

Filha de mil mulheres
Bolongna - Itália



124 125

LIA NASSER

Mulher pós-vitruviana
São Paulo - SP



126 127

ANNA PAES

Sistemas Imaginários
Praia de Camburizinho - SP



128 129

Uma outra ordem espaço-tempo
Rio de Janeiro -  RJ

CAROLINA PICCOLO e 
MANUELA MÜLER



130 131

CLARICE RITO

Busco-te para me achar
Parque Lage - Rio de Janeiro - RJ



132 133

BARBARA DAROS

Compasso
Registros de Sofia Lafuente
Rio de Janeiro - RJ



134 135

CECILIA CIPRIANO 

Distanciamento do invisível
Performer - Victor Oliveira
Rio de Janeiro - RJ



136 137

Ø 03
Itapeva – MG

BÁRBARA SERAFIM
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DORYS DAHER

Viagem
Cobre e tiras de lycra preta
Praia do forte São João, Urca - RJ



140 141

Culpa
Fotoperformance:  Ateando fogo em bandeira de cabelos. 
João Pessoa - PB

CONCEIÇÃO MYLLENA



142 143

ELOISA REMÉDIO e ELAINY ANSELMO

Trama
Fio de algodão
Parque Sabesp - Sumaré - SP



144 145

FERNANDA BRAZ LAGE

Tapar o sol com a peneira
Impressão em papel de algodão / fineart print



146 147

ELAINE RAMOS

In+finito
Urdidura de papel de seda e fio de algodão



148 149

FLAVIA LEME

Oferenda - da série Tara Vermelha
Fotoperformance



150 151

NANDA BUONO

Momento em forma de Mandala
Areia, Pepino do Mar e o Mar



152 153

GABRIELLA SACCHETTO

Mergulho
água e folhas
Mairiporã -  SP



154 155

GABRIELA ALBUQUERQUE

A pedra e o tempo
Vídeo 59 “
Desenho em carvão sobre papel
Praia da Arriba, costa de Cascais - Portugal



156 157

GUADALUPE CARRIZO

Round up
Desenho expandido
Soja RR (resistente ao Roundup) e cinzas
3 mts ø



158 159

GLAUCIA BEZERRA

NINHO
Papel Reciclado e arame
Jardim próprio, Nova Friburgo -  RJ



160 161

ISABELLA SIQUEIRA

ELO
Base de tecido em algodão cru, tinta 
acrílica branca e corantes
Sítio Acalanto e Igreja de Sant’Ana 
Jacareí - SP



162 163

FERNANDA CARVALHO

Demarcação visível de luz
Cianótipo sobre grama
3m diâmetro



164 165

ISADORA ALMEIDA

Acúmulo
concreto e pigmento
site specific



166 167

LAURA GORSKI

Sem título
Círculo feito com cuias de cerâmica, água e folhas de espada de São Jorge
Passagem do tempo na Casa Wabi
Desenhos de um círculo por dia durante o período de um mês, feitos com alimentos ou elementos da 
paisagem local a partir do tamanho médio de uma tortilha mexicana
Passagem do tempo em Itaparica
Círculo feito com cacos de barro coletados diariamente na maré baixa ao longo do período de residência 
no Sacatar, em Itaparica. 
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LIA DO RIO

IMPERMANÊNCIA
Parque Lage - RJ



170 171

MÔNICA LÓSS

Tramas abaixo do bom/mau tempo
Ganchos de metal e lã de alpaca.
Créditos de imagem: Mariana Kobal
Ann Arbor – Michigan



172 173

MARIANA FERRERO

As que perderam suas raízes
fotografia
Atibaia - SP



174 175

VANESSA SILVA

CASULO - Metamorfose no Front
Tecido de acrobacia, Face Shields doados pela equipe da Medicina do Trabalho do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP e aquarelas.
Botucatu - SP



176 177

NÉLE AZEVEDO

Devoração da terra
barbante, bacias, formas de empada, 
barro colhido no Córrego do Feijão em 
Brumadinho e Bento Rodrigues 
Mariana - MG



178 179

NOARA QUINTANA

Quadrado Negro
Vídeo performance
Barras de alumínio de 1,5m e pó de carvão
São Paulo - SP



180 181

JANINE PERINI

Tempos de pandemia
Fotografia



182 183

ODÉLIA VENTURA

Sem título
Boa Viagem - CE



184 185

PATRICIA GERBER

Tempo, circundame, tempo, circunflexo
São Paulo - SP



186 187

RUANA NEGRI

Sem título
São Paulo - SP



188 189

TALITA ZARAGOZA

da série Doodles on the Fern Lake
Vermont - US



190 191

RAVENA MAIO e RUBI RAIO

RAJM
Vídeo 1’
Salvador - Bahia



192 193

LIA PETRELLI

Cíclico
vídeo performance, linha vermelha, caneta esferográfica 
sobre papel e colagem digital
vídeo: 3’32’’
São Paulo - SP



194 195

YASMIM FLORES

Materialidade e maternidade: 
representação do processo criativo 
em tempos de isolamento social
Rotterdam - Holanda



196 197

FERNANDA DE MELO

Feminino Alerta
Fotoperformance
Ilhabela - SP



198 199

TAMARA ANDRADE

Appareo
São José dos Campos - SP



200 201

Bombyx mori - ações reprodutivas III 
Fotografia de performance
Objeto eletrônico vestível, sapatos, linhas de algodão, tecidos e 
linhas condutivas banhados em prata e microeletrônicos.
Patos de Minas -  MG

THATIANE MENDES
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A cidade



204 205

ANA TAKENAKA

“em rotação”
São Paulo - SP



206 207

KATIA POLITZER

Lugar entre Céu e Mata
escultura
Rio de Janeiro - RJ



208 209

GINA DINUCCI

Estratégia para Caminhar Juntas
3 metros de papel branco
São Paulo - SP



210 211

JHENI FERREIRA

Proxêmica
lanchonete do centro de São Paulo - SP



212 213

FLAVIA KITASATO

Corpo inscrito
Fotografia digital e colagem
São Paulo - SP



214 215

LEKA MENDES

Detritos de construção civil e tampas plásticas
São Paulo - SP



216 217

NARA ROSETTO

Protocolo de paramentação
Vestido branco de cetim herança de família e luvas de látex
foto Priscilla Lupatelli e Clara Zamith
São Paulo -  SP
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MARCIA CYMBALISTA

Sem Título
Parafina e espuma sobre chão 
de cimento
São Paulo -  SP
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MARTA STRAMBI

Em obras
Bacia, pipoca, água e pessoas
Espaço Vão do IA/Unicamp 
Campinas - SP
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FERNANDA SOFIA MARTINES

Corpo circula
Tinta PVA preta e fotos feitas por celular
Botucatu - SP
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DENISE MENEZES HOMSI

série Tempo Congelado
São José do Rio Preto - SP
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DORA SELVA

De quando as águas cresceram 
por sobre o ventre da terra
Fotoperformance
Fotografia: Helena Cooper
Parque Lage -  RJ
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Todas as informações referentes as obras, tais como: fotografias, nomes, dados técnicos e biográficos foram 
fornecidos pelas artistas participantes, sendo delas total responsabilidade sobre a documentaçõ enviada.
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Ficha Técnica da Exposição

Ideia inicial e texto de abertura
Biba Rigo

Elaboração do projeto e texto de chamamento
Gomagrupa 
 Laila Terra

Material de divulgação virtual
Daniela Avelar, Elisa Arruda, Laila Terra e Marcia Cymbalista

Recebimento e organização dos trabalhos
Laila Terra

Seleção
Ana Takenaka, Biba Rigo, Laila Terra, Marcia Cymbalista e Marília Del Vecchio

Organização e edição de textos (legendas)
Marília Del Vecchio

Expografia
Ana Calzavara, Cleiri Cardoso, Daniela Avelar e Elisa Arruda

Execução de Layout Expográfico
Daniela Avelar e Elisa Arruda

Postagens
Adalgisa Campos, Ana Calzavara, Angélica Arechavala, Biba Rigo, Cleiri Cardoso, Daniela Avelar, Elaine Ar-
ruda,  Gabriela Sachetto, Gina Dinucci, Luciana Bertarelli, Marília Scarabello, Mônica Lóss, Thatiana Cardoso 

e Yasmim Flores

Lives (afinidades eletivas)
Angélica Arechavala, Andrea Barbur, Camillat, Cleiri Cardoso, Conceição Myllena, Julia Lima, Fabíola Rosa, 

Mônica Lóss, Morgana Ceballos, Renata Pedrosa e Yasmim Flores

Organização de lives
Laila Terra 

Realização
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 um metro e meio
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Supplement

page #5

Gomagrupa

It is a group of women from different places and generations, with artistic, pedagogical, literary and curatorial 
practices which emerged with the aim of expanding territories, diversifying narratives and creating new situa-
tions of work in the arts, from feminist perspectives.
With individual paths, specificities and potential of each member, the group aims to develop, in a horizontal 
way, artistic proposals in the contemporary context, in addition to being a space for discussion and sharing of 
knowledge and practices.
Gomagrupa has developed projects such as the magazine “Fundo do Olho” and the series of lives “DuplaDu”. In 
2020, Gomagrupa held the virtual exhibition “1.5 m” (ONE AND A HALF METER) that gives rise to this catalog.
https://gomagrupa.weebly.com
@gomagrupa
@goma_1.5

page #9

Exhibition ONE AND A HALF METER (sug. ONE METER AND A HALF)
Organized by Gomagrupa, “ONE AND A HALF METER” is an exhibition presented on the digital platform of Insta-
gram from November 17th, 2020.
The proposal was a call to women and people with gender identification to produce works in any media or sup-
port having as only specification the measure of 1.5 in radius or 3 meters in diameter. With this trigger, we re-
ceived hundreds of works from different parts of the world, producing an exhibition consistent with the plurality 
of generations, geographies and perspectives for this provocation.
The exhibition takes place on a permanent basis in the form of posts on the Instagram page Goma-1.5  (@
goma_1.5)
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page #9

1,5m of Poetry 
Biba Rigo

In the challenge of sweeping terreiros, lifting dust and inventing territories of affection, one hundred and four 
women arranged their poetic artifacts, works and actions in the creation of a unique space built to be part of a 
whole. Cells of artistic survival, speech and representation.
Cloths, sherds, flowers, stones. Gestures that scratch the floor of an invented space. Experiencing the limit, the 
surroundings, time and circumstances. Visible and invisible lines demarcate and conquer a radius of one and a 
half meter of the world, activating sparks of presence that reach us.
Could these be the hairs that remain in the brushes that comb backwards? The threads that try to mend fabrics 
frayed by erasures, exclusion and prejudice?
Strongholds rise and compose a universe of small worlds, parentheses in everyday life affected by the moment 
in suspension. Voids gain eloquence when surrounded by the acquisition of this temporary site. Welcome nests.
A Hindu parable tells us that brushing under our feet we find innumerable precious gems. With holes in the 
earth or circles in the air, the artists build domes, oases, backyards, gardens-reaction to non-places, barren of 
senses. The exhibition “Um Metro e Meio” shared the production of each of the artists, generating a poetic event 
with its own scope.
Round dancing with oneself.

pages #16 and 17

ONE AND A HALF METER 
Rosana Mariotto and Gina Dinucci

From this given measurement of one and a half meter in radius, configured in a geometric figure, the women, 
artists participating in this exhibition set out to think about and create this place. For some, a physically delimit-
ed territory, while for others an imaginary circle. All, however, building and revealing an internal space through 
their own bodies. Feelings and thoughts materialized through the visible image or not of a circle.
or Bachelard, singing is the place of solitude, immobility and silence. Here, like the song, the image of the circle 
is thought of and experienced as this place of refuge. Like any refuge, the possibilities of imagination within

it are immense. The circle becomes the space of the sacred, evocation of ancestry, the relationship with nature, 
dreams and everyday life. Experiencing unknown times and situations until then, the artistic work emerges as a 
point of meditation.
To carry out these actions, we perceive three predominant places that were the artist’s (this part refers to just 1 
artist… if you mean more than 1, use the artists’ choices) choices: the house and/or the studio, nature and the 
city. Sometimes these spaces are intersected through the objects and elements that form this circle, fraying bor-
ders. Thinking about bringing together and building dialogues between the works, we chose to divide this cata-
log into these three spatial axes.
HOME
In a period of social isolation and imminence of danger, the house was the safe place, in which some artists ex-
perienced the spaces and the possibilities of occupying them, building poetic strategies of survival. Housework 
emerged as performance experiences and reflections on everyday life. Clothes, plants and crockery transformed 
the environments into powerful spaces for artistic and political action. Other times, elements of nature brought 
inside evoked a ritualistic space. Home and studio were spaces that were amalgamated allowing daydreams 
and confidences. In this place where isolation was imposed on us, actions that focused on self-absorption have 
germinated. It was also the place to perform the naked body, the mother-body, the fight-body, the body-only.
NATURE
Nature was a vast and fertile field found for the investigations of various artists. The abundance of different ma-
terials and constituent elements were used for these actions. Digging, collecting, sorting, furrowing, walking 
were procedures used to record the presence of the body at the time of these interventions.
At other times this body, no less affirmative, leaves only traces and traces of its actions, in an attempt to order 
chaos, organize flows.
 The artists immersed in natural environments experienced the body-spirit, the body-goddess, the body that 
intersects with nature, but that questions human actions and their effects in this environment.
CITY
The city as a place of transit and encounters was no longer possible. The effervescence of bodies and events in 
the streets was silenced.
Even at a time when this space was forbidden to us, occupying it with the body-critic, the one that provokes and 
resists, acting in a poetic way in a hostile environment, was a strategy used by some artists. In the city, we found 
a large circle of paraffin and foam on the concrete of an alley, a woman walking through an open market wear-
ing an outfit made with surgical gloves and another, hidden with a tree branch walking through the streets. The 
body-creation walks building networks, reconfiguring urban space, defying fear, showing possibilities.


