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OBJETIVOS

METODOLOGIA & ESTRATÉGIA

VULVA ART

(AUTO)ETNOGRAFIA & A/R/COGRAFIA

tese-criação art based research

*autobiografia como fonte de pesquisa artística

*Diário digital de Bordo (DdB) 
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*entrevista etnográfica com artistas
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Criação Projeto Arte Computacional

*criação artefacto computacional e instalação imersiva e digital ivagination
*participação em conferências e publicação de artigos e ensaios científicos em Portugal, Brasil e Espanha (2020, 2021)
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A anatomia da genitália feminina vem sendo estetizada com ênfase nas artes visuais, nas artes

performativas e digitais, em galerias físicas, em espaços alternativos, bem como na web, na

visualização e nas artes médicas e também no espaço público, através do graffiti, wheatpast e

video mapping. Configura-se assim, um movimento estético contemporâneo artivista intitulado

por artistas do mundo todo como vulva art. Neste contexto, considera-se que vulva art é um

gênero artístico centrado na estetização da genitália feminina com vistas à produção de novos

discursos estéticos a partir do advento do ciberfeminismo e circunscrito na quarta e mais

contemporânea onda dos movimentos feministas, plasmada nos últimos dez anos a partir das

novas ferramentas e lógicas relacionadas às redes telemáticas, às tecnologias digitais e às

novas mídias. Nesta investigação baseada na prática artística, analisa-se que discursos

estéticos estão a ser produzidos e que discursos estéticos podem vir a ser potenciados com

suporte da média-arte digital em prol de uma cultura da equidade de gênero.

Apresentação

Relação da Média-arte digital na produção 
dos discursos estéticos e imagéticos 

neste gênero artístico 
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