
A Galeria VilaNova inaugura “Mas A�nal: Quem Tem Medo de Tamanha Liberdade?", da

artista visual Katia Wille, com curadoria de Bianca Boeckel. Entre pinturas e objetos em

porcelana e vitri�cados que perfazem as 20 obras exibidas, o conceito da evolução humana é

discutido pelo viés da personagem mulher, levantando re�exões sobre o que fazer em vista da

adversidade. "Nos paralisamos ou nos tornamos protagonistas da nossa própria evolução?". A

mostra permanece em cartaz entre 29 de novembro e 20 de janeiro de 2018, com entrada

gratuita.
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Katia Wille, Sépia, 2017. Acrílica sobre tela, 50 x 50 cm (Divulgação)

Inspirada essencialmente no poder feminino, Katia Wille apresenta uma série inédita de

trabalhos que demonstram a constante ação no sentido da a�rmação feminina, do não

silenciamento de emoções e do direito de ser ativa e responsável por sua própria vida. "Estamos

vivendo um momento crítico mundial de censura à classe artística, mais ainda em relação às

mulheres artistas, ao corpo e à liberdade de expressão. Achei pertinente começar a exposição

com o mosaico de mulheres sendo silenciadas, seguido de várias cenas de movimento e cor",

comenta. As obras deste segundo momento retratam nadadoras, que saltam rumo ao vazio, se

entrelaçam e dançam em atitude de a�rmação. "Agora elas são as responsáveis pelo seu corpo e

escolhas e só elas mesmas estão no caminho da sua própria liberdade."
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A série é derivada do poema feito por Katia Wille e que leva o mesmo título da exposição, o qual

narra o momento de um corpo feminino em queda livre e todas as sensações de se sentir fora

do próprio corpo, fora da sua própria identidade. Apesar de se sentir fascinada pela leveza de

estar  ao sabor da gravidade, a personagem se dá conta de que aquela ação pode ser fatal e

resolve girar em torno do seu próprio eixo, caindo em pé e assim assumindo o protagonismo da

própria existência. Com o tema proposto, a artista realiza estudos que originam as primeiras

peças, sendo tudo documentado em um diário - as emoções, os pensamentos, novas técnicas.

Nesta série, a gama de cores utilizada tem objetivo de marcar as etapas distintas do poema: do

silenciamento à queda, a dança em torno do eixo e a retomada do protagonismo. "O espectador

então é envolvido em uma dança de cor e movimento, em uma relação quase simbiótica entre

�gura e fundo."
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Katia Wille, Meandros, 2017. Acrílica sobre tela, 90 x 70 cm (Divulgação)
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Con�ra a seguir o poema da artista:

Mas a�nal: 
Quem tem medo de tamanha liberdade?

O corpo cai 

Dança para fora de si 

As pernas e �ores se movem em desalinho 

E podem ir em qualquer direção.

Às vezes você imagina como seria cair em outro corpo 

Outras se sente autorizada a ser quem realmente é 

Não sabe bem se está em uma dança ou uma luta 

Mas pode �car horas dependurada de cabeça para baixo 

Entrelaçada numa �or

Suas pétalas são �uidas 

Como a água que valsa sobre a tinta 

Em meandros 

E seu maillot, em constante  batalha com seu corpo 

Brinca de esconder e revelar 

Camada por camada

E de repente, o corpo cai 

Se revira em si mesmo 

Pernas e �ores se libertam em um salto 

Agora ela pode ir em qualquer direção

Mas a�nal: 

Quem tem medo de tamanha liberdade? 

Katia Wille

Sobre a artista 

Nascida no Rio de Janeiro, Katia Wille é formada em Artes pela Universidade de Amsterdam.

Passou os últimos 10 anos morando e trabalhando entre Europa, Ásia e Brasil. É docente

convidada pelo Departamento de Artes e Design da PUC/RJ desde 2012. Em 2010, ganhou o
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European Union Visual Arts and Design Awards, em Tokyo, Japão. Desde 2015, participa da

residência artística Z42, no Rio de Janeiro, sob curadoria de Isabel Sanson Portela. Já participou

de inúmeras mostras coletivas e possui diversas individuais em seu currículo.

Katia Wille, Eixo II, 2017. Acrílica sobre tela, 40 x 40 cm (Divulgação)

Serviço 
Exposição: "Mas A�nal: Quem Tem Medo de Tamanha Liberdade?", de Katia Wille com curadoria

de Bianca Boeckel. 

Datas e horários: Abertura dia 29 de novembro de 2017, quarta-feira, às 19h. Em cartaz até 20 de

janeiro de 2018. De terça-feira a sábado, das 12h às 18h 

Local: Galeria VilaNova | Rua Domingos Leme, 73 – Vila Nova Conceição, São Paulo. 

Entrada livre e gratuita.
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