
VIRGÍNIA DE MEDEIROS
(1973, Feira de Santana-BA)



O trabalho da artista Virginia de 

Medeiros envolve estratégias 

documentais, buscando ir além do 

testemunho e questionar os limites 

entre realidade e ficção. A artista lida 

com três pressupostos comuns aos 

campos da arte e do documentário: o 

deslocamento, a participação e a 

fabulação. 

[segue]



Imagens documentais são operadas com fins subjetivos, propiciando a 

revisão dos modos de leitura e representação da realidade e dos 

sujeitos. Medeiros atua na área de arte e tecnologia com ênfase em 

vídeo instalação e audiovisual, aproximando linguagens das artes e da 

mass mídia, expandido concepções estéticas e mesmo tecnológicas 

em busca das possibilidades de expressão mais próprias a cada 

trabalho.

[segue]



Virgínia de 

Medeiros, 

Studio Butterfly 

2003-2006



Em sua experiência mais recente, Virginia prepara-se para uma 

mudança radical no próprio corpo. No primeiro semestre de 2016, 

inicia um tratamento hormonal arbitrário com ingestão de 

testosterona. A primeira experiência com o hormônio foi em 2015, 

mas interrompeu o processo para se dedicar a um vídeo sobre as 

prostitutas da Praça Mauá, no Rio.

[http://atarde.uol.com.br/muito/noticias/1730172-o-mapa-da-artista]



Virgínia de 

Medeiros, 

Studio Butterfly 

2003-2006



A ingestão de hormônio é um novo um passo em sua investigação 

sobre o corpo. Dessa vez, o interesse recai sobre os trans-homens: 

"meninas que mantêm uma cabeça feminina, cultivam corpos 

masculinos e não estão presas a nenhum estereótipo de 

feminilidade", explica. 

[http://atarde.uol.com.br/muito/noticias/1730172-o-mapa-da-artista]



Virgínia de 

Medeiros, 

Studio Butterfly 

2003-2006



"A ideia é desestabilizar o gênero, tocar na 'despatologização' dessas 

pessoas. Os ‘cadernos de saúde’, que um dia foram voltados aos gays, 

hoje hospedam os transgêneros", diz ela, relatando que a primeira 

leva hormonal a deixou "com a percepção alterada“: "Bate uma onda. 

Surge todo um movimento voltado para o apetite sexual, para a 

libido".

[segue]



Virgínia de 

Medeiros 

Fábulas do 

Olhar

(Instalação 

Fotopintura)

2012-13



Sem um resultado ainda definido, a ação performática de 

Virginia soa, dentro de sua biografia, como um caminho 

reverso e, ao mesmo tempo, inevitável. A artista nasceu em 

Feira de Santana, mas entre os 5 e os 17 anos, viveu em 

Magalhães, na época, distrito de São Gonçalo dos Campos, 

BA.

[segue]





Imaginar esta ex-estudante de colégio de freiras interessada em diários de 

escravas sexuais do universo sadomasoquista (Jardim das torturas, 2013), 

ou mesmo como alguém que injetará, em si mesma, doses de testosterona 

capazes de comprometer o fígado, chega a ser um ruído. Mas, no interior 

do interior, num terreno de natureza arredia que principia o sertão, 

Virgínia já ensaiava a artista que se tornou.

[segue]





"A natureza tem seus acontecimentos espontâneos. Você está andando e 

tem um enxame de abelhas, a lagarta-de-fogo com que você mexe e que te 

queima. Há um contato com a morte e com a transgressão", diz. "Meu 

trabalho carrega essa descoberta lá da infância. O ímpeto de colocar o 

dedo e testar limites. É a sensação de você não ter nada à frente, a não ser 

um abismo".

[segue]



Virgínia de 

Medeiros 

Fábulas do Olhar

(Instalação 

Fotopintura)

2012-13



O primeiro grande precipício foi a decisão de cursar artes visuais na Ufba. 

Para alguém cujo primeiro contato formal com a arte veio aos 17 anos, na 

primeira Bienal do Recôncavo, em 1991, a escolha assemelha-se a um 

chamado. O segundo salto veio no mestrado, também na Ufba, quando 

abandonou a pintura para adotar o vídeo, sem grande domínio da técnica 

(algo que, ainda hoje, ela diz não possuir). A mudança foi o embrião para 

Studio Butterfly.

[http://atarde.uol.com.br/muito/noticias/1730172-o-mapa-da-artista]



Virgínia de 

Medeiros, 

'Studio 

Butterfly 

(Reading 

Room),' 2003-

2006



STUDIO BUTTERFLY
(Instalação, vídeo, 2006)



Virgínia de 

Medeiros

Studio Butterfly

2006



"Virginia alugou uma sala na Carlos Gomes para ser um ponto de encontro 

com as travestis. Recolheu depoimentos, fotos, e criou uma 

videoinstalação contra as classificações que dizem como o corpo deve ou 

não ser", diz a curadora Lisette Lagnado, que levou Studio Butterfly para a 

Bienal de São Paulo, em 2006. "É um trabalho que inaugura um 

procedimento na trajetória de Virginia: ela se aproxima de seu 

personagem, conquista sua confiança, e esse é o start de um processo em 

que o sedutor é um ser afetado pelo outro".

[http://atarde.uol.com.br/muito/noticias/1730172-o-mapa-da-artista]



Virgínia de 

Medeiros

Studio Butterfly

(Vista da vídeo 

instalação Itaú 

Cultural, SP)

2006



O Studio Butterfly funcionou, durante aproximadamente um ano e meio, 

numa pequena sala de um edifício comercial do centro de Salvador. Ele foi 

pensado como um ponto de encontro com as travestis. Os elementos 

utilizados para a construção do espaço se baseiam na memória visual que 

guardei dos quartos das travestis que habitaram a pensão de Rosana – a 

primeira travesti que conheci e que me fez adentrar nesse universo. 

[segue]



Virgínia de 

Medeiros

Studio Butterfly

(Vista da vídeo 

instalação 

Dragão do mar, 

Fortaleza)

2006



No Studio Buttrefly, as travestis me traziam suas fotos antigas e recentes, 

junto a familiares, amigos, amores, e, sentadas na “poltrona dos afetos”, 

me contavam algumas histórias de vida, que eu registrava em vídeo. Em 

troca, fazia com elas um ensaio fotográfico e, ao final, lhes dava um book.

[http://virginiademedeiros.com.br/obras/studio-butterfly/]



Virgínia de Medeiros,  Studio Butterfly, 2006



Virgínia de Medeiros,  Studio Butterfly, 2006



Virgínia de 

Medeiros

Baiacu

Série Studio 

Butterfly

(Vista da vídeo 

instalação Itaú 

Cultural, SP)

2006



Virgínia de Medeiros,  Studio Butterfly, 2006



Virgínia de Medeiros,  Studio Butterfly, 2006



Virgínia de Medeiros,  Studio Butterfly, 2006



Sérgio Simone

2007-2014 (vídeo instalação)



“Sergio e Simone”  (2009), obra que participa da 31a 

Bienal de São Paulo (2014) e premiada no 18o Festival 

de Arte Contemporânea Videobrasil, retrata Simone, 

uma travesti, que morava numa casa arruinada na 

Ladeira da Montanha, uma das mais degradadas da 

cidade de Salvador. 

[segue]



Virgínia de Medeiros, Sérgio Simone, 2007-2009



Simone era usuária de drogas e, cerca de um mês 

depois da primeira filmagem, ele entra em convulsão 

por causa de uma overdose de crack, seguida de um 

delírio místico, no qual acredita ter se encontrado com 

Deus, um encontro que a teria feito escapar da morte. 

[segue]



Virgínia de Medeiros, Sérgio Simone, 2007-2009



A partir desse episódio, Simone abandona a sua condição 

de travesti, volta para casa dos pais e, seguindo as 

instruções recebidas em seu encontro com Deus, retoma 

o seu nome de batismo Sérgio. Passa a se considerar uma 

das últimas pessoas enviadas por Deus para salvar a 

humanidade.

http://virginiademedeiros.com.br/obras/sergio-simone/



Virgínia de Medeiros, Sérgio Simone, 2007-2009



Virgínia de Medeiros, Sérgio Simone, 2007-2009





DEPOIMENTO DA ARTISTA

“Andar, observar lugares, pessoas, situações, e compreender a 

rua como um laboratório possante de criação foi o primeiro 

passo para realização do vídeo Sergio e Simone. Estava muito 

interessada em desenvolver um trabalho com as prostitutas que 

habitam a Ladeira da Montanha, uma das áreas mais 

degradadas da velha Salvador e que faz a ligação da cidade-alta 

com a cidade-baixa.”

[segue]





“Famosa por abrigar bordéis que fizeram a iniciação sexual de 

muitos rapazes de classes média e alta da época (1960-70), a 

Ladeira da Montanha foi decaindo até se tornar um local 

perigoso e abandonado nos anos 1980. Para estabelecer 

contato com alguns moradores e me infiltrar no cotidiano das 

prostitutas, passei a frequentar a Fonte da Misericórdia, 

minadouro que alimenta a Ladeira”.

[segue]



Virgínia de Medeiros,  Sérgio e Simone, 2007-14



“Em uma das idas à Fonte conheci Simone, travesti e personagem principal 

desta pesquisa. Ela morava com seu companheiro em uma casa arruinada 

da Ladeira da Montanha. Como a maioria dos habitantes desta área, 

Simone era usuária de drogas, mas também cuidava da Fonte, que tratava 

como um santuário para culto de seus orixás. Esta história fabulosa me fez 

abandonar a ideia de trabalhar com as prostitutas e segui com este novo 

personagem”.

[segue]



Virgínia de Medeiros,  Sérgio e Simone, 2007-14



“Fiquei duas semanas ajudando Simone a viabilizar a cirurgia de Mauricio, 

seu companheiro, que havia quebrado os pés. Este foi o acordo para 

iniciarmos as filmagens. Ajudei o menino, que me tomou como sua irmã, 

‘mulher branca’ como eu, e que há muito havia deixado em Aracaju. 

Realizei o vídeo A guardiã da Fonte e, um mês depois da primeira 

filmagem, Simone entrou em convulsão por causa de uma overdose de 

crack, seguida de um delírio místico, no qual acreditou ter se encontrado 

com Deus”.

[segue]



Virgínia de Medeiros

Sérgio e Simone

(Vista da instalação) 

2007-14



“A partir daí, Simone abandonou sua condição de travesti, 

voltou para casa dos pais, retomou o seu nome de batismo, 

Sergio, e se considera uma das últimas pessoas enviadas por 

Deus para salvar a humanidade. Segui filmando Sergio, o que 

resultou na obra Sérgio e Simone”. 

[segue]



Virgínia de Medeiros, Sérgio Simone, 2007-2009



“A ordem que nos separa de outros modos de existência é fictícia. A 

necessidade de desobedecer essa ordem e atravessar fronteiras para 

aventurar-me num universo diferente do lugar no qual estou, tem 

motivado minha prática como artista. Conhecer outros códigos sociais 

e me deixar afetar por eles, pelo prazer de estranhar-me e deslocar-

me de meus próprios limites”.

[http://virginiademedeiros.com.br/obras/sergio-simone/]



FÁBULA DO OLHAR
(2012-2013)



Exemplo da técnica de Fotopintura (pintura colorizada)



Virgínia de Medeiros, Fábula do Olhar, (2012-2013, fotopintura digital, texto emoldurado,

ed 5 + 2PA,120 x 90 cm, em colaboração com Julio Santos)



No período de um mês e meio, Virgínia instalou um estúdio 

fotográfico em dois refeitórios destinados a moradores de rua na 

cidade de Fortaleza. A artista retratou 21 moradores de rua 

numa série fotográfica em preto-e-branco, colheu depoimentos 

em vídeo sobre a história pessoal de cada um dos colaboradores 

e fez uma pergunta-chave que direciona e identifica a natureza 

da obra: Como você gostaria de se ver ou ser visto pela 

sociedade?

[segue]



Virgínia de Medeiros

Andrade 

da Série

Fábula do Olhar

(2012-2013, fotopintura, texto 

emoldurado e áudio,

ed 5 + 2PA

120 x 90 cm, em colaboração com Julio 

Santos)



Assim, os indivíduos retratados eram convidados a fabular sua 

condição, criando uma narrativa autobiográfica e um projetando 

uma imagem que o represente idealmente para a sociedade. O 

momento da fabulação é esse, no qual a diferença entre real e 

imaginado se torna indiscernível, um processo no qual o indivíduo 

se torna o sujeito da cena, saindo da condição de objeto observado: 

criar um mundo, nele acreditar e nele se projetar. 

[segue]



Virgínia de 

Medeiros

Fábula do Olhar

(2012-2013, 

fotopintura, texto 

emoldurado e 

áudio,

ed 5 + 2PA

120 x 90 cm, em 

colaboração com 

Julio Santos)



A artista convidou o fotopintor Mestre Júlio dos Santos 

que, através da técnica da fotopintura digital, coloriu os 

retratos em preto-e-branco interferindo nas imagens 

de acordo com as revelações dos moradores de rua. 

[segue]



Virgínia de 

Medeiros

Fábula do Olhar

(2012-2013, 

fotopintura, texto 

emoldurado e 

áudio,

ed 5 + 2PA

120 x 90 cm, em 

colaboração com 

Julio Santos)



Como resultado temos uma imagem-fabulosa que punha em 

ação este jogo inelutável entre o real e a imaginação. Cada 

fotopintura é acompanha por um texto literário, no qual o 

morador de rua se apresta, fala do que é viver em situação de 

rua e faz a encomenda da fotopintura.

[http://virginiademedeiros.com.br/obras/fabula-do-olhar/]



Virgínia de 

Medeiros

Fábula do Olhar

(2012-2013, 

fotopintura, 

texto 

emoldurado e 

áudio,

ed 5 + 2PA

120 x 90 cm, em 

colaboração com 

Julio Santos)



Virgínia de 

Medeiros

Fábula do Olhar

(2012-2013, 

fotopintura, 

texto 

emoldurado e 

áudio,

ed 5 + 2PA

120 x 90 cm, em 

colaboração com 

Julio Santos)



Virgínia de Medeiros, Fábula do Olhar, (2012-2013, fotopintura, texto emoldurado e áudio,

ed 5 + 2PA,120 x 90 cm, em colaboração com Julio Santos)



Virgínia de Medeiros, Fábula do Olhar, (2012-2013, fotopintura, texto emoldurado e áudio,

colaboração com Julio Santos)



Virgínia de Medeiros

Maria da Penha

Série Fábula do Olhar

( fotopintura de Julio 

Santos)

2012-2013



Virgínia de Medeiros

Marcos

Série Fábula do Olhar

( fotopintura de Julio 

Santos)

2012-2013



Virgínia de Medeiros

Alexandre

Série Fábula do Olhar

( fotopintura de Julio 

Santos)

2012-2013



Virgínia de Medeiros

Série Fábula do Olhar

(fotopintura de Julio 

Santos)

2012-2013



Virgínia de 

Medeiros

da série

Fábula do Olhar

(2012-2013, 

fotopintura, texto 

emoldurado e 

áudio,

ed 5 + 2PA

120 x 90 cm, em 

colaboração com 

Julio Santos)



Virgínia de 

Medeiros

Meiriele

da série

Fábula do Olhar

(2012-2013, 

fotopintura, texto 

emoldurado e 

áudio,

ed 5 + 2PA

120 x 90 cm, em 

colaboração com 

Julio Santos)



Virgínia de 

Medeiros

Fábula do Olhar

(2012-2013, 

fotopintura, texto 

emoldurado e 

áudio,

ed 5 + 2PA

120 x 90 cm, em 

colaboração com 

Julio Santos)


