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A Mesa Posta foi realizada em Salvador, na galeria Aliança Francesa 
(maio/2005). Trabalhei com a violência doméstica a partir de depoimento 
de mulheres e da vida de Anita, esposa do pintor Pancetti, que viveu na 
casa que abriga hoje a galeria. 
O trabalho consistia em trezentos pratos de louças com inscrição referente 
a violência sofrida e cometida por mulheres. As frases impressas nos 
pratos foram retiradas de anúncios de revistas, da fala de transeuntes,de 
anúncios de prostituição, frases preconceituosas ou não. 
No dia da abertura houve a performance  quando se iniciou a quebra de 
pratos dentro de uma caixa que multiplicava o som das louças se 
quebrando.  
O ambiente doméstico criado parecia intimidar os "observadores - 
performáticos" que estavam presentes na exposição. Muitos deles se 
recusavam a quebrar,  levando para suas casas dentro das suas bolsas o 
objeto recheado de frases  indigestas.

Texto de Ana Fraga 

A Mesa Posta



Ana Fraga\ 2005\ Dimensão: 2m²\ 
Local: Galeria Aliança Francesa

A Mesa Posta \  Instalação\ Material: 300 pratos de louça e madeira 



Ana Fraga\A Mesa Posta\ Instalação\ Detalhe da obra\ Local: Galeria Aliança Francesa



Vista-se -NÃO Vista-se
Vista-se Não Vista-se, realizada  na VIII Bienal do Recôncavo   em São Félix, 
Bahia. A obra era uma espécie de mostruário ou arara de roupa, em formato 
circular, feita de ferro com o diâmetro de um metro, nela fixavam-se ganchos 
semelhantes à de um açougue que expõe carne sem vida, esses ganchos 
também foram feitos em ferro, com medidas variáveis, eles seguravam 
camisas construídas e cerzidas no mesmo modelo das camisas de força 
usadas em hospitais psiquiátricos. Diferente destas, apenas as mangas, que 
nas usadas em hospitais eram acrescidas para servirem como imobilizadoras 
dos membros superiores, as camisas criadas por mim não possuíam saída 
para as mãos. Elas foram feitas em tecido de algodão cru e assim como na obra 
A mesa posta, foram transcritas, a partir da técnica de serigrafia, frases que 
faziam referência à violência sofrida e cometida por mulheres, porém o teor das 
frases era ainda mais ácido, cito como exemplo: "Os homens não gostam de 
bater, as mulheres é quem gostam de apanhar" ou "caso seja estuprada, use 
camisinha" . No chão, perto das camisas que foram penduradas nos ganchos 
de ferro, havia dez tesouras em diferentes tamanhos, a maioria de alfaiate, 
enormes e pesadas. 
Antes da abertura da Bienal escolhi duas jovens que não possuíam nenhuma 
experiência de performance em Artes Visuais, uma delas atuava como atriz em 
algumas peças na cidade, então me empenhei em trabalhar a partir de 
exercícios, conhecimento do meu trabalho e ensaios para que no dia elas 
pudessem lidar com o público e a ação destes na duração da obra.  
No dia da exposição elas apareceram vestidas de preto rondando a instalação 
como se escolhessem a roupa a partir das frases transcritas nas blusas, uma 
delas emitiu um grito estrondoso, quando calmamente adentrei no ambiente e 
logo as duas performers se apoderaram de tesouras. Cortaram o meu cabelo 
enorme que pendia nas costas em penteado de rabo de cavalo. Logo depois 
elas espalharam os pelos misturando-os às camisas, para logo depois 
passarem a rasgá-las com as tesouras. 
O público igualmente passou a cortar as vestes e a se misturar às performers.

Texto de Ana Fraga



 Ana Fraga\
Dimensão: 4m²\ Local: VIII Bienal do Recôncavo/ 2006-2007

Vista-se NÃO Vista-se\ Detalhe da Instalação e Performance\ Material: Tesoura, ganchos de ferro e tecido



 
A exposição bonecas # 2 ‘uma roupa’, se inicia com a minha 
transformação, emagrecimento do meu corpo a partir de uma rígida dieta. 
Os percalços dessa dieta (é bom frisar que nenhum nutricionista 
concordou com a empreitada) me levaram a situações limites. Penetrei em 
um mundo desconhecido e negligenciado que é o da anorexia. Visitando 
blogs com apelo Ana e Mia (como é "carinhosamente" chamado a 
Anorexia e Bulimia), contando as calorias, burlando a fome e as pessoas 
que desconheciam a performance e me forçavam a comer mais. A fome 
nesse estágio era apenas um detalhe, a minha preocupação foi como sair 
desse ciclo vicioso onde sempre achava que poderia perder mais um quilo 
(Encerrei meus dias de dieta depois de ser vencida por uma forte crise de 
rinite). Após esse período estando magra, realizei o vídeo num casarão 
velho e destruido, cresci vendo casarões sendo destruídos na minha 
cidade e a destruição é um principio recorrente em minhas obras.
 As cenas são monótonas, quando ando sem sair do lugar e enfatizo isso 
presa a um prego. Essas imagens fizeram parte da instalação montada 
para exposição, quando o vídeo era ladeado de "roupas" em formato de 
seio presas como carne em um açougue. De certa forma problematizo 
questões sobre o feminino e é por isso que recrio uma estética que exibe 
não o belo, mas todo o seu caráter carregado de morbidez. A partir disso 
vou formatando uma estética da beleza/doença, que parecem ser coisas 
opostas (foi ao passar pelo frio corredor de um hospital que notei a 
semelhança. Coloquei a mesma medida para a beleza e doença, a busca 
pela primeira já resulta na segunda). 
No chão do espaço expositivo completando a instalação, quilos de pó de 
cânfora recobriam o espaço, o pó tanto repele quanto acalma (no século 
passado a cânfora era utilizada para abrandar os loucos). Na Instalação 
não há nada de dinâmico, tudo parece enfadonho e custoso, sem ação na 
contra mão de tudo. 

Texto de Ana Fraga

Bonecas # 2, ‘uma roupa’



Ana Fraga\ Dimensão: 6m²\
Local: Centro Cultural Dannemann/ 2008

Bonecas # 2, Uma Roupa\ Instalação Material: tecido, ferro, pó de cânfora e vídeo\ 



Ana Fraga\  2008 Dimensão: 6m²\ Vídeo-Instalação\Material: tecido, ferro, pó de cânfora 
Local: Centro Cultural Dannemann

Bonecas # 2, Uma Roupa\ \Instalação\ 



Rio de tudo isso foi uma instalação/performance realizada no Salão 
Regional. A obra foi iniciada desde abril de 2008, e se resume a 
construção de uma colcha de crochê. O crochê é um tipo de renda ainda 
utilizado por muitas mulheres, não se sabe como começou, mas o que se 
sabe é que se transformou numa alternativa mais em conta em relação a 
outros tipos de renda. Consiste em laçar a linha com uma agulha que tem 
um formato de gancho na ponta, a depender da espessura da linha e da 
agulha o trabalho pode ser delicado ou condensado.  Esse bordado 
acompanhou-me desde pequena, sempre relembro as rodas de mulheres 
a crochetar, um fazer interminável de colchas, casacos, toalhas de mesa, 
depois, se algum ponto não saísse como planejado o trabalho todo era 
desfeito. Então elas ou as crianças eram requisitadas para esticar a linha 
e desfazer toda a costura. 
No projeto Rio de Tudo Isso os pontos são desprovidos de uma 
preocupação de ponto perfeito. Apenas construo de maneira contínua, 
muitas vezes com sérios erros na junção deles outras vezes descuidando 
na contagem que se perde, mas não há tempo pra isso. A prioridade é 
continuar mesmo que os erros sejam visíveis ou que pareça algo não 
planejado. Enquanto a agulha procura a linha para emendar um ponto, 
vou rendando como se construísse um caminho ou como Penélope que 
vai tecendo para postergar o tempo? 
 No dia da abertura do Salão Regional estava sentada o tempo todo a 
crochetar, complementando a cocha. Em um determinado momento 
finalizarei o bordado, a partir desse instante iniciei a performance puxando 
o fio, desfazendo a colcha ponto a ponto. A linha solta de propósito 
sinalizava o início do fim, é por ela que tanto eu como o espectador deveria 
percorrer,  o sentido inverso.
 A obra permite reflexão como nos portamos diante da destruição e a 
rapidez com que as coisas e pessoas podem se dissolver ou mesmo 
desfazer o fazer de outros. Mas ao desfazer lanço observações sobre a 
finitude e diferente de Penélope, não desfaço à surdina e depois volto a 
cozer pela manhã, somo ponto a ponto um caminho, depois dissolvo a 
trama sem a pretensão de reconstrução. O que importa é a sobra, a linha 
enrugada, os escombros, a trama desfeita...

Texto de Ana Fraga

Rio de Tudo Isso



Ana Fraga\ 2008\ Dimensão: 
Bahia, Vitória da Conquista, Ba

Rio de Tudo Isso\  : Linha e agulha\ Local: Salão Regional da 150 cm\Objeto e Performance\ Material



Ana Fraga\ 2008\ Dimensão: 150cm \
da Bahia, Vitória da Conquista, Ba.

Rio de Tudo Isso\  Objeto e Performance\ Material: Linha e agulha\ Local: Salão Regional 



Espaços Concisos SÉRIE AR
O projeto Espaços concisos, exposto na IX Bienal do Recôncavo, 
extrapola a experiência que oferecia ao público, se antes ele contribuía 
para a destruição da obra, ou melhor, das frases sugestivas e até literal, 
nesse trabalho coloquei prateleiras que exibiam sacos de plásticos que 
resguardavam ar. A performance se iniciava com a abordagem direta ao 
espectador. Fora do espaço da Bienal, o carro de som, propaganda 
popular típica de interior que tanto anuncia eventos quanto noticiam 
funerais, circula pela cidade, o que se ouve não é uma notícia, mas a 
reprodução exaustiva de uma respiração periclitante e descompassada 
com gravação de uma respiração normal. O descompasso das duas 
respirações riscavam o silêncio da cidade. 

Texto de Ana Fraga
 



Ana Fraga\ 2008\Dimensão: 2m²\
Local: IX Bienal do Recôncavo.

Espaços Concisos SÉRIE AR\ Instalação e Performance\ Material: Madeira e  sacos plásticos\ 



Ana Fraga\
 “Clientes satisfestos ” e contabilidade da venda\ Material: Madeira e  sacos plásticos

Espaços Concisos SÉRIE AR\  2008\ Instalação e Performance\ Detalhe da Performance  e detalhe da Obra



Enciclopédico
Enciclopédico foi exposta no  Salão Regional 2009. A obra é  composta de 
uma prateleira feita de madeira na cor branca com  medida de 1,40m de 
comprimento por 0,80cm de largura, que no perímetro de 1 (um) metro 
aproximadamente, seu comprimento é rompido por um rebaixamento que 
ao mesmo tempo encaixa e enfatiza um único livro de capa dura, 
encadernado como convém a uma enciclopédia ou a um atlas. Esse termo, 
enciclopédico no dicionário significa um livro que abrange todo o saber, no 
entanto o que  apresentei ao espectador é um exemplar único com folhas 
recheadas de impressões digitais e símbolos inaudíveis, muitas vezes 
corrompidos por palavras que se encontram distantes de um significado, 
nesse trabalho elas não serão a via de acesso para o saber ou para se 
saber sobre algo, como antes se apresentavam em muitas obras minhas. 
Esses símbolos e impressões digitais são exclusivamente de pessoas orais 
(ou como são vulgarmente conhecidas de analfabetas).  Para ter contato 
com essas pessoas me dirigi até a Zona Rural da minha cidade, no povoado 
de Boa Vista, propondo em contrapartida oficinas de bordado onde o tema 
se concentrou n as canções antigas da região.  
Se as enciclopédias e atlas atualmente são insuficientes como 
conhecimento pelo fato das inúmeras mudanças e informações perdidas ou 
bombardeadas que impõem um acúmulo de saberes onde uma hora são 
apresentadas como verdadeiramente falsas. Em Enciclopédico, embaralho 
ainda mais ao apresentar uma enciclopédia feita por pessoas que não lidam 
com a palavra nem com o saber como o entendemos e classificamos 
(analfabetos, semi-analfabetos...). Minha intenção é fazer vacilar a questão 
do saber e do discurso convincente deste, contrapondo um outro codificado 
em  impressões digitais e símbolos soltos feitos por pessoas orais, expor a 
maneira de sobrevivência que elas  possuem ao tentar se ajustar ao mundo  
criando suas próprias balizas para transitar em símbolos que não podem 
decodificar.
Inverto a ordem ao impor que para o observador ter acesso, saber tudo  
sobre  o mundo é necessário que ele esvazie o que sabe, reaprenda uma 
nova língua, daqueles que conhecem o mundo e o guardam na memória 
sob forma de uma simbologia própria.  

Texto de Ana  Fraga



Ana Fraga\ 2009\ Dimensão: 120 cm\
de pessoas orais\ Local: Salão Regional da Bahia, Porto Seguro, Ba 

Enciclopédico\  Instalação Objeto\ Material: madeira, impressão s/ papel, impressão Digital 



Ana Fraga\ 2009\ dimensão: 21x29,5cm, d
impressão\Local: Salão Regional da Bahia, Porto Seguro/ 

Enciclopédico\  etalhe da Obra\ Impressão digital de pessoas orais s/ papel, 



Escombros (conjunto de obras mostradas em exposição individual)

Em Escombros, exposição performática de Ana Fraga, quando escolhe 
tecer ações com pontos de crochê e linhas, a artista aborda a condição 
da nossa existência frente ao tempo, fazendo pensar questões da 
duração, da repetição, da acumulação, da fragilidade, da efemeridade, 
das marcas da memória, do fazer como um eterno desfazer, do tentar 
possuir o tempo que nos possui. 
Cria outra inquietante situação, dentro da mesma serie denominada 
Escombros, quando escolhe os pontos de papel que são os confetes. 
Ao engolir confetes na performance,  cria um ponto de saturação, de um 
absurdo estupor que irrompe nos limites do seu corpo subvertendo o 
seu uso festivo. Essa imagem de mulher quase em vômito friccionando 
o avesso da euforia pode associar-se ao engolir-vomitar de uma alegria 
carnavalesca forçada, náusea que a artista provoca também fazendo 
parte de olhar a festa pelo viés de seus rastros. Festa muitas vezes 
vendida sobre a exposição do corpo feminino subjugado e feito objeto 
para o olhar do outro.
Do fazer pronominal, coletivo, os "nós" do desfazer vão deixando 
rastros nas paisagens imagens de um recôncavo triste, escombros de 
memória atualizada, sua origem e lugar natal. Cria novas situações-
ações tecendo também a "nós" espectadores quando expande os 
sentidos de Ponto e Linha como matérias para além da dimensão e 
apropriação do gesto e lugar cultural. 
Mas também ao escolher Ponto e Linha evoca em surdina as míticas 
fiandeiras, o recôndito lugar da condição feminina - tema que carrega 
de seus trabalhos anteriores - o feminino tecendo o tempo ampliando 
questões que fazem pensar aspectos do absurdo tecido da existência 
em qualquer parte.

Texto de Sonia Rangel
artista visual e cênica



Ana Fraga\ 31/10 a 15/11/2013\ 
perfurador e diário intimo da artista \Local:Galeria Cañizares.

Escombros\  performance realizada na Exposição individual Escombros\ Material: confete, 



Ana Fraga\E 31/10 a 15/11/2013 \
Local: Galeria Cañizares.

scombros Série I\ instalação\ Material: caixas de vidro, martelo e confete\



Escombros Série I\ Ana Fraga\ instalação\ Material: caixas de vidro, martelo e confete\Local: Galeria Cañizares, de 31/10 a
15/11/ 2013

Ana Fraga\ de 31/10 a 15/11/ 2013\
Local: Galeria Cañizares. 

Escombros Série I/DETALHE DA OBRA\ instalação\Material: caixas de vidro, martelo e confete\



Ana Fraga\ de 31/10 a 15/11/ 2013
Material: tecido e tesoura\vídeo exibido na Galeria Cañizares. 

Escombros Série II/  \ Performance realizada no dia 24/10/2013 na ponte D. Pedro II\



Ana Fraga\ de 31/10 a 15/11/ 2013\ 
Material: barbante e canoa\imagens exibidas como parte da Exposição Escombros, Local: Galeria Cañizares. 

Escombros Nós Itinerante/ performance realizada no Rio Paraguaçú em 29/08/2013\



Ana Fraga\ Escombros Nós Itinerante\ performance realizada na nascente do Rio Paraguaçú em Barra da
Estiva, Ba, em 01/09/2013\Material: barbante \imagens exibidas como parte da Exposição Escombros, Local: Galeria Cañizares. 

de 31/10 a 15/11/ 2013\ 



Tombado
De acordo com o dicionário, tombar significa queda, deixar cair ou 
derrubar, no entanto, o sentido exato da palavra tombar e que 
persisto se concentra em "inventariar, registrar, pôr sobre sua 
guarda, para conservar e proteger pelo valor arqueológico ou 
artístico" (AURÉLIO, pg. 639). Aproximando-se desse significado, 
Tombado, um projeto que foi criado em 2008, é resultado da ação 
que consiste em criar registro e tombar, não imóveis, mas pessoas 
comuns como pescadores, prostitutas, domésticas, feirantes. 
Nessa primeira fase na Galeria ACBEU, encontram-se os registros 
em fotografia e vídeo desta ação que não se encerra nessa mostra. 
M e s m o  q u e  a  a ç ã o / a c o n t e c i m e n t o s / i n t e r -
relações/instalação/performance possua uma localização 
específica ao ser iniciado na minha cidade em São Félix no 
Recôncavo Baiano, não quer dizer que se detenha unicamente 
nessa região. A ação se estenderá com o tombamento de lugares 
inexistentes e de pessoas de outras regiões numa tentativa de 
eternizar suas memórias. Se lanço uma olhada específica é por ter 
uma experiência mais profunda e visceral diante desses fatos e por 
enxergar neles uma problemática universal que dissolvem as 
experiências individuais e locais. Essa busca por tentar perpetuar, 
se concentra em considerar cada pessoa um patrimônio, um 
patrimônio a ser preservado, guardado e tombado



Ana Fraga\ Tombado\ julho, agosto e setembro de 2014 performance\ vídeo\ 
Local: Galeria ACBEU de 19\09 a 11\10\2014

\ Acontecimentos, inter-relações,instalação,



Ana Fraga\ Tombado\ julho, agosto e setembro de 2014 performance\\Material:
placa, livro de tombo, carimbo, imagem em fotografia e vídeo\ Local: Galeria ACBEU de 19\09 a 11\10\2014

\ Acontecimentos, inter-relações,instalação,



Nós

O nó tem seus prolongamentos quanto a sua significação ele pode ser 
associado àquilo que entope e que resulta num estorvo, como também se 
refere a pluralidade do pronome eu, o coletivo nós e a denominação 
regionalista 'nós pelas costas'. De acordo com a nomeação a pessoa 
"cheia de nós pelas costas" tende a ser alguém pleno de manias, 
sistemático e metódico. Nós, é uma instalação/performance formada por 
aproximadamente 216 mil metros de linha contendo mais de 5 milhões de 
nós feitos manualmente e que  se encerrará com uma performance 
realizada nos três últimos dias da exposição quando me sentarei para 
finalizar o último bolo de linha. A obra se define a partir da estranheza, do 
assombro daquilo que é construção/desconstrução, insinuando uma 
edificação desastrosa que tende a se desfazer ao menor movimento 
lançando questões que aqui se acumulam no exercício rotineiramente que 
vou executando ao puxar o fio até formar nós e mais nós.



Ana Fraga\ Nós\ instalação\ Material: 216 mil metros de linha barbante e mais de 5 milhões de nós feitos 
manualmente de janeiro de 2012 términando com uma performance de 3 dias\Local: Galeria ICBA de 21\09 a 30\10\2014. 



 Ana Fraga\  DETALHE DA OBRA\ Material: linha barbante\Local: Galeria ICBA de 21\09 a 30\10\2014. Nós\



Primeiro dia

Segundo dia

Terceiro dia

Ana Fraga\ Nós\ performance de 3 dias\Local: Galeria ICBA. 



Ana Fraga\ Nós\ performance de 3 dias\Local: Galeria ICBA. 
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