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Descrição

A carpideira desenterra e lava com água e sal grosso exemplares da bandeira nacional que foram 

“resgatados” de diferentes pontos da cidade de Londrina-PR. Após a tentativa de lavagem, as 

bandeiras (ainda manchadas de terra vermelha) são colocadas para secar em frente a 

instalação/altar/memorial/lápide composta por pinturas, velas, flores, crânios (memento mori) 

feitas especialmente para a ocasião.

Ficha técnica

Performance e instalação 

"Sem título"

Série: "Carpideiras"

2021-23

Autoria: Vanessa Deister

Local: Surrealia Sunset - Atelier do Yashiro - Londrina - PR

Data: 17 dez 2022

Duração: Aprox. 60 min

Ajudante/performer: Willian Bastos

Materiais: Bandeiras resgatadas, regador, bacia com água, terra, sal grosso e figurino 

preto + instalação artística (local de secagem das bandeiras)

Trilha sonora: Banda ao vivo - Kaio Miotti Ribeiro e Eduardo Calliari interpretando 

variações de "Vaca Profana" de Gal Costa.



Registros de Pic Mandrak Fotografia 





Descrição

As carpideiras entram na galeria, pegam as vassouras e acendem as velas que estão na 

instalação artística (composta apenas por velas e sal grosso). As mulheres sobem as escadas e 

lavam com água e anil as escadarias e a entrada da galeria de arte. Após a lavagem, as 

carpideiras depositam vasos (contendo mudas de folhagens diversas) em frente a instalação. As 

velas são apagadas. Posteriormente, ocorre a abertura oficial da exposição.

Ficha técnica

Performance e instalação 

"Sem título"

Série: "Carpideiras"

2021-23

Autoria: Vanessa Deister, em parceria com a Nathália Fonte. 

Local: Galeria de Arte do CECA (UEL) - Universidade Estadual de Londrina-PR na abertura da 

exposição 'Apotheke Londrina'. 

Data: 18 ago 2022

Duração: Aprox. 40 min

Performers participantes: Nathália Fonte e Vanessa Deister

Ajudantes/performers: Willian Bastos.

Materiais: fósforos, água corrente, sal grosso, anil, vassouras, baldes, figurinos pretos 

e vasos de plantas. 



Registros de Gabrielle Mazaro 





Descrição

Uma mulher vestida como a alegoria da justiça aparece nas ruas da cidade de Guarapuava-PR. A 

mulher começa a insinuar-se sensualmente para os transeuntes, carros e funcionários dos 

estabelecimentos comerciais das proximidades levantando o vestido e deixando transparecer seu 

salto alto e meia arrastão. Neste momento, algumas pessoas (muito bem vestidas) interagem com a 

"justiça" colando notas de dinheiro em sua balança, espada e roupa. Em alguns momentos é possível 

verificar que a "Justiça" mastiga e engole muitas notas. A figura começa a pedir cada vez mais 

notas com gestos inapropriados nos semáforos e nas esquinas do centro da cidade. Após uma hora de 

performance, a figura vai embora...

Contexto

A concepção da performance partiu da inquietação da artista perante o cenário político e cultural 

da época, no qual exposições de artes plásticas e apresentações cênicas tinham sido alvo de ações 

judiciais, perseguições e censura (Exemplos: a polêmica criada por um deputado em relação a 

performance "La bête" de Wagner Schwartz em 2017; O escândalo midiático criado em torno da 

performance "Para aqueles que ainda vão nascer" de Aguinaldo de Souza em 2016 e a censura a 

exposição "Queermuseu — Cartografias da diferença na arte brasileira" em 2017). Ademais, destaca-

se que após o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff (em 2016) o Brasil estava inundado por 

um clima de pânico moral e violência fomentados por arbitrariedades provenientes da operação 'Lava 

jato', por novos grupos conservadores, como o MBL e pelo início do que um dia iríamos chamar de 

"Bolsonarismo". Especificamente no Estado do Paraná, a artista estava inscrita em um meio 

acadêmico altamente politizado (em decorrência das recentes ocupações nas escolas e universidades, 

greves estudantis, movimentos feministas, greves de professores, etc) que respondia frontalmente 

aos ataques da extrema direita que já era muito forte no Estado. 

Conceito da performance (2018 versus 2023)

Os elementos “iconográficos” que caracterizam a figura da “alegoria da justiça” são facilmente 

reconhecidos por grande parte da população brasileira. Estes símbolos coabitaram com imagens 

divulgadas pela grande mídia nacional da época de malas cheias de dinheiro (ou com o famoso 

"propinoduto").Em 2018, a “justiça” se prostituía e comia dinheiro “profanada” por um imaginário 

corrupto. Entendia-se que usurpar poeticamente a imagem/alegoria da personificação do equilíbrio e 

do mérito das grandes decisões seria uma provocação artística que poderia levar o espectador 

(principalmente o espectador conservador) a refletir criticamente sobre o contexto político, ético 

Performance

"Justiça"

2018



e estético do Brasil. Todavia, não imaginaríamos que em 2023, após tantos ataques perpetrados pelo 

ex-presidente Jair Bolsonaro e seu séquito contra as instituições (e em especial, ao Supremo 

Tribunal Federal), não só a alegoria da justiça seria profanada (dentro e fora da esplanada dos 

ministérios) como também atos terroristas demonstrariam que o sequestro (usurpação) dos símbolos 

nacionais fora utilizado como estratégia da extrema direita brasileira. Sendo assim, entendo que a 

"justiça prostituta" neste outro contexto seria uma imagem muito mais apreciada do que atacada 

pelos extremistas conservadores (fato curioso e assustador, ao mesmo tempo...)

Ficha técnica

Registros de Andressa Rodrigues e Luiz Ricardo Rech  

Autoria: Vanessa Deister. 

Local: Calçadão da cidade de Guarapuava-PR. 

Data: fev 2018. 

Duração: Aprox. 60 min

Ajudantes/performers: Willian Bastos e Gabriela de Feitas.

Materiais: Figurino (vestido branco, balança, espada, venda, salto alto e meia arrastão) + 

dinheiro falso (notas falsas variadas).  

  





Descrição

A performer entra em silêncio em um cenário branco composto por tecidos improvisadamente colados 

no chão e nas paredes, uma cadeira, uma pequena mesa e um notebook. A performer encara o público e 

começa a repetir a frase "a arte deve ser bonita" em dois idiomas (português e francês) enquanto 

escreve (com tinta vermelha) pelo ambiente. A ação continua até o momento em que a performer fique 

totalmente rodeada pelas palavras e exausta de tanto repeti-las (gritando ou chorando - sempre em 

tom emocional). Quando não existirem mais espaços em branco para continuar escrevendo a frase "de 

ordem", o tom da ação deve se transformar: a performance que começara com lágrimas deverá terminar 

"com ódio" (no momento em que a artista sucumbir ao desejo vigente nas redes sociais). Ou seja: 

nos momentos finais, a ação se transformará em um diálogo (de mão única) na qual a performer grita 

repetidamente a frase para um computador desligado até a exaustão, invertendo totalmente o sentido 

da existência da própria performance. 

Contexto

A performance foi concebida a partir do respeito e admiração da artista pelos trabalhos de Marina 

Abramovic associada a um desejo de efetuar uma espécie de releitura do trabalho “A arte deve ser 

bonita, A artista deve ser bonita” (1975). A performance pretendia responder poeticamente à  

ataques (principalmente aos proferidos via redes sociais) contra diferentes exposições de artes 

visuais e ações cênicas da época. 

Ficha técnica

Performance

"L'art doit être belle -

Homenagem para Marina

Abramovic"

2017

Autoria: Vanessa Deister. 

Local: UNICENTRO - Campus Santa-Cruz - Guarapuava-PR 

Data: nov de 2017. 

Duração: Aprox. 90 min

Materiais: Figurino preto e branco + tinta vermelha + tecido branco + mesa, cadeira e 

computador desligado.   



Registros de Andressa Rodrigues e Felipe Soares  

  





Descrição

Foto performance realizada em coautoria com a artista Londrinense Talita Cavalcante. Nas imagens, 

o corpo da performer Vanessa servia como suporte para elaboração de vestidos transparentes que 

eram costurados, pintados e fotografados por Talita. As pinturas eram criadas livremente, a partir 

do drapeado sugestivo do tecido moldado nas nuances corpóreas do corpo feminino. As pinturas 

sugeriam elementos naturais e fantásticos caros à poética de Talita 'transformando' 

(momentaneamente) Vanessa em uma criatura fantástica (Dríade). 

A foto performance foi realizada em três momentos distintos: no estúdio fotográfico do campus da 

UEL, em uma chácara (na cidade de Londrina - PR) e ao ar livre (também no campus da UEL). Na 

última performance citada, o fotógrafo Luiz Rodrigues foi o autor dos registros. 

A poesia 'técnicas de brotamento' deverá ser entregue (em sua versão impressa) aos transeuntes do 

local da reprodução das imagens.  

Ficha técnica

Técnicas de Brotamento

 O vermelho da terra

Vento úmido, céu nublado

Do ventre de um álamo negro 

curvilíneo

A chuva molha 

o silêncio

Foto performance

"Dríade"
2012-2013

Autoria: Vanessa Deister e Talita Cavalcante. 

Local: Londrina - PR. 

Data: 2012 e 2013. 

Materiais: Tecidos transparentes (brancos) + tinta acrílica preta + materiais de costura+ 

poesia  



Deita

Serpenteia 

Cheira e Fertiliza

Enfeitiça

Mulher, dríade 

Dança

Círculo de encantamentos

fumaça

Cinco pontas

Silfos

Chora

Brota 

novo rebento  

  







Direção cênica, composição coreográfica e organização de eventos culturais

Outros trabalhos ...

"O circo do palhaço chocolatinho" - Criação e direção de uma apresentação circense para a 

UNATI- UNICENTRO. Guarapuava - PR  (2016) - Autor da imagem não identificado.

"O menestrel" - Criação e direção de uma adaptação cênico musical a partir do texto original 

com aprox. 20 min em Guarapuava - PR  (2017). Autor da imagem não identificado.



Performances, cenas, espetáculos e ações anteriores a 2012 ...

Foto performance e pinturas - "Série - Rainha de Paus" - 2009-2011 (autoria própria)

Pinturas: acrílica s/ papel couchê

Imagem: registros de Lizandra Gonçalves (ação realizada em Londrina - PR). 

Vanessa foi bailarina no "Ballezinho de Londrina" - entre 2001 e 2006 e participou de dezenas 

de coreografias de autoria de Wagner Rosa.

Imagem: Registro (autor desconhecido) do espetáculo de dança "Mistrofe" com direção de Wagner 

Rosa e patrocínio do PROMIC (2005) - Londrina - PR. Autor da imagem não identificado.

Vanessa também foi bailarina clássica entre 1996 e 2006 (formando-se em "danças clássicas" no 

ano de 2006 pela FUNCART) - nenhum registro digital em alta qualidade foi encontrado. 


