
         

 

Exposição coletiva  
Continuidades, Galeria de Arte e Pesquisa (GAP), UFES, Vitória-ES, 2020. 
 
Nome do/a artista 
Jéssica Talita Costa 
 
Nome do artista:  
Jéssica Costa 
 
Ano de nascimento. Local de nascimento e onde trabalha/ou: 
1995, São Carlos - sp, estudante de arquitetura 
 
Formação (aspectos que o/a artista considera relevantes) 
Arquitetura, 4º periodo,  2018/2 
 
Palavras de conexão: 
Mulher, misoginia, trabalho, exploração, pandemia,força, desenho, isolamento, 
machismo, videoarte. 
 
Apresentação do coletivo/artista:  
Mulher, nascida e criada no interior de SP, em São Carlos.filha de Rosângela e Clóvis 
e irmã de Thiago e Gabriel, esse último um misto de irmãe. Menina que deixou seu eu 
em fachadas, viveu pseudônimos em palcos, ora em teatros, ora em igrejas. Jovem 
que descobriu no horizonte o infinito; na geometria as respostas e nas linhas os pontos 
de vista. Estudante de arquitetura na UFES, que busca a relação do espaço e tempo 
com o humano. Artista que usa das artes visuais e plásticas para expressar, analisar e 
entender a sua contemporaneidade 
 
Título da obra: 
MULHER QUARENTENER 
 
Ano da obra: 2020 
 
Apresentação da obra:   
Concreto armado, argamassa e tinta guache, sobre registro de lente na perspectiva da 
artista. Em seu quarto na sua cidade natal, sua produção ilustra agora seu ambiente 
de convívio diário e de segurança sanitária. Onde provavelmente é sua sala de estar 
em tempo epidêmico, no sentido do estar pessoal, pois, falamos do quarto da artista. 
 

Proposição educativa:  
Ideal seria finalizar uma atividade com precisão, limpar a pá de lixo. Poderia fazer isso 
ao terminar a limpeza com a vassoura? 
A sua volta existe algo que precisa de organização? 
Desafio você, homem, a tornar-se independente na limpeza D’ONDE VIVE com 
precisão sanitária. Desafio você, mulher, a tornar-se diretora de arte, diretora de 
câmera e filmar toda a ação anterior, de limpeza doméstica, com uma música de 
mulher feminista. 
Vassoura, pano de chão, água sanitária, balde com água, pá de lixo. Inicie a limpeza 
pelo cômodo mais distante da porta, com precisão varra,  retirando todos os móveis 
que possam acumular sujeira embaixo. Pegue todo o lixo na porta de entrada com 
cuidado. D play na play. 

 



         

 

 
Outros artistas que se conectam a este/esta artista (250 caracteres com espaço) 
Elza Soares, Bia Ferreira, Iza, Flora Matos, Karol Conka, Mc Carol, MULAMBA, Gal 
Costa, Elis Regina e Diego Moraes 
 
Veja também:  
Toda a proposta performática deve seguir conforme a descrição. Caso você não 
sentir-se incluído no desafio, segue a proposta alternativa seguinte: 
Por motivos de saúde ou quando o seu dia estiver ruim, coloque sua música favorita e 
absorva toda a boa energia dela pulando, dançando, enfim, se movendo. 
 
Links: aqui pode ser link do/a artista ou de outros artistas aqui citados. 
https://www. 
https://open.spotify.com/playlist/494KeFqmyIx29BhPXvHwEn?si=6J3AXkaAQ7WEM3
Kbo6EM1w 
 

Referências: 
https://www.m 
https://www.s 
 
Imagens: 
 
Instituição promotora da exposição 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
 
Para ver mais 
https://www.instagram.com/gap.ufes/ 
 
 
Educativo elaborado por: 
Marcellus do Nascimento de Freitas 
 
Ano: 
2020 
 
Parceria: 
GAP / Disciplina de Ensino da Arte em espaços não formais, ministrada pela             
Profa. Dra. Adriana Magro (CE-UFES). 
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