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Recentemente, eu estava no metrô em torno das 23h de um dia de semana,
quando uma senhora negra entrou no vagão e sentou-se ao lado de um
homem já também senhor e que, pela forma como se cumprimentaram,
se tratava de um conhecido. Estavam logo à minha frente e passaram a
comentar sobre uma manifestação que estava sendo programada para o
domingo seguinte, o dia 15. Conversa vai, conversa vem, em determinado
momento, ela aumentou o tom da voz e disse: “se você tem menos de 30
anos, pode até ir, mas para quem tem mais de 50, é mulher, ainda mais
negra e moradora de Caxias como eu, não dá. Minha rua não tinha luz nem
asfalto, só passou a ter quando passamos a votar. E mais, isso aqui, uma
mulher, negra, sozinha, no transporte público a essa hora conversando de
política com um homem, isso não acontecia. P
 ra cima de mim não!”
Tal episódio me veio à lembrança assim que Panmela Castro, ao conversar
comigo sobre este seu projeto de exposição, sintetizou: “uma mulher
andando na rua sozinha, pronto, já é feminista”. Panmela, quem eu conheci
como Anarkia Boladona há 7 anos pelas madrugadas da Penha no subúrbio
carioca, e a senhora do metrô, portanto, comungam da mesma sensação
quando simplesmente “estão” nas ruas – basta a presença do corpo
feminino no espaço público, ainda mais sozinho e circulante para que tal ato,
aparentemente trivial, seja político e potencialmente revolucionário. Anarkia
(ou Panmela?) portanto, antes de grafiteira, antes de ativista, é andarilha, e é
esta sua atitude que protagoniza essa exposição. Não tanto o que fica pintado
nos muros, ainda que tratem-se de vestígios de suas andanças, mas é em
especial sua presença andarilha que aqui importa mais. Santa Cruz, Lapa,
Penha, Praga, Washington, Nova York, Paris, Madison, Istambul, Liñares,
Edmonton, Jerusalém, o mundo vira palco público de circulação do corpo
feminino, dessa Anarkia Andarilha que viaja sem pagar hotel, que circula
pelos quartos e colchonetes de homens e mulheres que a recebem, que
desata a cada passo, a cada correria, nesse “devir rueiro”, antigas estruturas
normativas ainda operantes na restrição da mobilidade feminina ao que há
de mais imobilizante – a privacidade, o “lar”. Anarkia, então, resistindo aos
maquinários simbólicos-físicos-culturais-sociais de possessão e contenção
do feminino, anda, anda, e se precisar também corre, corre pra cima deles...
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Diante desta abordagem, reflexões sobre o corpo e o espaço iniciam o meu trabalho autobiográfico, no qual
minhas vivências pessoais e em relação aos espaços transformam-se em questões políticas. Durante a pesquisa
para esta série, visitei três continentes, dez países e várias cidades do mundo. Pesquisa de campo realizada ao
acaso, diante de convites que a minha produção de arte de rua me proporcionou. Diferenças culturais chocam-se
de forma a me fazer compreender quem sou, o porquê desta minha construção e como ela se reflete em meu
processo artístico. Foi neste caminho que desenvolvi um diálogo com a cidade do outro e que assim compreendi
e amadureci minha produção.

“Risco as paredes para desvendar os segredos da
paisagem e dos passantes que a compõem. Aprendo
sobre seus simbolismos, ao tempo que desvendo-me.
Em época de transição de costumes, de mitos a
metamorfoses, me confundo e me recrio como uma
caricatura do feminino.”
De caráter político, feminista e autobiográfico, a ideia que conduz esta exposição é a abordagem do
percurso do meu corpo feminino na paisagem urbana, passando pelas experiências com a pichação, pelo
redescobrimento no graffiti, até chegar à produção artística atual, compondo, desta forma, a persona Anarkia
Boladona e agora, também andarilha.
O gênero é questão marcante no meu caminho de desbravamento desta cidade que me oprime. Transgrido
seus limites e desafio as bordas impostas para meu corpo. Este corpo que percorre é também um objeto de
repressão. Tratado como irresponsável e perigoso, tantas vezes subjugado em nossa história. Corpo que é
usado como moeda de mercado e que, mesmo na contemporaneidade, ainda é limite para o ser. A cada passo
em busca do espaço ideal para minha expressão, transgrido uma lei que me impede de estar ali.
Como ponto de partida, minha obra é, a priori, orientada para minha cidade: o Rio de Janeiro. Nela reafirmo
minha identidade de mulher, suburbana, sujeita às regras ali estabelecidas. Não é tão ruim pertencer a este
espaço, uma vez que se encontra muito à frente de questões como os véus do oriente médio, mas ainda
não tão libertas quanto as altas holandesas. Este ponto intermediário em que habita esta cidade não pode
ser analisado apenas como uma questão territorial, mas sim como parte de um problema globalizado em
uma abrangência que extrapola os limites do ocidente e se torna uma questão plural. A situação do domínio
do corpo da mulher é uma questão crítica em que diferentes níveis de opressão que limitam a expressão
feminina no globo.
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Houve flashes em minha mente nos quais pensava habitar uma pele errada. Angustiava-me desejar falar, agir
e pensar como um macho. Imaginava como seria possuir um falo e o poder e prazer que poderia daí desfrutar.
Assustei-me com a possibilidade de não pertencer a meu gênero, desvelando, dessa forma, meus conflitos
internos primários. Por fim, em um golpe aliviado, entendi que minha revolta nunca foi possuir um corpo feminino,
mas sentir-me escrava da feminilidade.
Nascer neste corpo não deveria definir quem sou. Acredito que minhas dúvidas nunca foram sobre ser mulher,
mas que representações e valores este corpo físico agregaria para minha vida e como, a partir desta construção, se
constituiriam as relações do meu corpo com os demais. A minha angústia é a restrita possibilidade de decidir. Embora
possa contrariar e buscar uma soberania, o que me atormenta é o quanto difícil é viver diante do olhar do outro.
Segundo Bataille (O Erotismo, 1980), a violência é interditada a fim que possamos nos organizar como sociedade
e nos dedicar ao trabalho, mas também é fato que a violência é parte do cotidiano do nosso mundo e da nossa
natureza. Exercê-la muito fazia me sentir potente. Esta incompatibilidade entre as minhas necessidades e as
questões sociais marginalizou-me, quando optei pela agressão às paredes da cidade, como a principal forma de
expelir esta minha energia violenta.
Em uma carta a Albert Einstein (1932), Freud declara que o instinto de morte torna-se instinto destrutivo quando
é dirigido para fora, para objetos; e ainda, que o organismo preserva sua própria vida destruindo uma vida alheia.
Assim foi violentar a cidade pela pichação: uma forma de matá-la para que ela não me matasse. Para que suas
leis, pessoas e construções não me sufocassem e me anulassem. Durante esta produção, a minha ressocialização
dependeu de uma transformação na forma de lidar com o exterior, entendendo minha psique e dominando o meu
íntimo que até então considerava um inimigo.
Nesta jornada de autoconhecimento, é necessário também analisar as circunstâncias externas em que se deu o
nascimento da dinâmica deste meu aparelho psíquico. Entender-me como ser construído é o primeiro passo para
uma mudança na forma como acontecem minhas experiências interiores e no modo como vejo e lido com o mundo.
A divisão dura entre o masculino e o feminino é a parte mais difícil desta jornada de entendimento do meu “Eu”.
Não é ter um falo ou me deitar com uma mulher que eu desejo, mas sim disfrutar da opção de transitar entre os
comportamentos de gêneros. O que desejo é desconstruir ideais entre homens e mulheres, criando diferenças mais
tênues. Preciso que me deixem livre para decidir onde quero ficar, nem que este ficar mude a cada instante. Ser
transgênero ou não, livrar-me dos estereótipos que me contornam, ainda que deseje habitar alguns destes, isto sim
seria ser mulher, em minhas ideias sobre o assunto.
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BR > RIO DE JANEIRO // Lapa
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> Rua Joaquim Silva. 2007. Foto: Acervo Pessoal.
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BR > RIO DE JANEIRO // Paciência, Ilha e Penha

>Paciência. 2006. Foto: Acervo pessoal.

> Ilha do governador. 2007. Foto: Acervo pessoal.

BR > RIO DE JANEIRO // Mangaratiba e Santa Cruz

> Mangaratiba. 2009. Foto: Acervo pessoal.

> Pampa, Vana e Anarkia.

Os relíquia da Z.O no Cesarão em Santa Cruz.
Depois de grafitar o trem da SuperVia, Pampa
e Anarkia vão ao churrasco de xarpi no
Cesarão em Santa Cruz. Lá encontram o Vana,
relíquia da Z.O, com quem tiram esta foto.
2010. Foto: Acervo pessoal.

>Penha. 2001. Foto: Acervo pessoal.
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BR > RIO DE JANEIRO // Vila do João

BR > SÃO PAULO

> Mr. Dheo, Belin,
Guga Baygon, Jaz e Saile.
2010. Foto: Acervo pessoal.

> Vila do João. 2009. Foto: Aaron Kistner
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> Binho e Tinho

2009. Foto: Acervo pessoal.
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BR > RIO DE JANEIRO // Santa Cruz e Av. Brasil

BR > RIO DE JANEIRO // Ramos

> Trem da Supervia.

Santa Cruz, 2010. Foto: Acervo pessoal

> Kia.

Av. Brasil, 2009.
Foto: Acervo pessoal
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> Tika Thek
com meninas do
“Piscinão de Ramos”,
Rio de Janeiro.

2012. Foto: Acervo Pessoal.
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EUA > NOVA YORK // Brooklyn

EUA > NOVA YORK // Queens

> Rooftop com Toofly e
Aaron Lazansky Spaze Crafte
no Brooklyn, Nova York.
A lógica das escolhas dos
espaços para interferir, mudam
junto com a paisagem da cidade.
Rooftop com Toofly e Spaze
Crafte no Brooklyn, Nova York,
2012. Foto: Acervo pessoal.

> Extinto 5 point. Foto: Acervo pessoal.

> Ink, Sonic, Fins e Anarkia.
A melhor coisa que poderia
ter acontecido foi encontrar
Jou em Nova York. O vento frio
não permitiu a brincadeira na
rua, então Ink, um velho old
school e motociclista grafiteiro
de sessenta anos, nos trouxe
para esse galpão de motos no
Brooklyn. 2012.
Foto: Acervo pessoal.
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> Toofly e Anarkia no extinto
5 point no Queens, Nova York.
Naquela esquina ficou a pintura cor
de rosa de Anarkia e Toofly ainda por
vários meses, coisa rara de se ver neste
espaço. Extinto 5 point no Queens, Nova
York. Foto: Acervo pessoal.
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ZA > ÁFRICA DO SUL // Durban e Joanesburgo

> Durban.

2008. Foto: Acervo pessoal.

EUA > MADSON // WI

> Anarkia pinta Eva
na lateral do Mother
Fool’s Coffeehouse em
Madison, WI.
Anarkia pinta Eva na
lateral do Mother Fool’s
Coffeehouse em Madison,
WI, Estados Unidos.
A ideia era pintar “Eva e a
maçã vagina”, mas não era
possível assim como falar
sobre transgêneros para os
adolescentes nas escolas.
2012. Foto: Acervo pessoal.

> Joanesburgo

2010. Foto: Acervo pessoal.
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DE > ALEMANHA // Berlim

CZ > REPÚBLICA TCHECA // Praga

> Berlim. 2011. Foto:Acervo pessoal.

AT> ÁUSTRIA // Viena

> Anarkia com SanyBaby na Trafacka Aréna, um espaço de artes na cidade de Praga.

> Viena. 2012. Foto:Acervo pessoal.

SanyBaby foi apresentada um dia antes do momento desta foto à Anarkia, por seu amigo o grafiteiro old school de Praga,
Cakes. Sany que também é grafiteira, e feminista, estava em busca de mais uma personagens para seu filme “Girl Power”
e resolve ir ao encontro de Anarkia na Trafačka Aréna, um espaço de artes na cidade de Praga, quando a foto foi registrada.
Praga, República Tcheca, 2012. Foto: “Girl Power”, O Filme.
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CA > CANADÁ // Edmonton
> Mural de Anarkia com o artista canadense Kurly na cidade de Edmonton,
Canadá, para o programa governamental “Anti Graffiti”.

Apesar do contrato dizer “pintura livre”, o abrigo de moradores de rua era
gerenciado por cristãos que exclamaram que a mulher não possuía importância
suficiente para ser objeto daquele espaço e pediram uma pintura bíblica. Alguns
meses depois o painel foi apagado. 2012. Foto: Acervo Pessoal.
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> Mulher com Flor.

A “mulher com flor”de Edmonton
foi a primeira de muitas outras que
se tornaria então, uma das marcas de
Panmela. 2012. Foto: Acervo Pessoal.
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ES > ANDALUZIA // Linares

CH > Chile // Valparaíso e Santiago

> Valparaíso.

2012. Foto: Acervo pessoal

> Flaxtl, sua enteada e
Anarkia na pintura da
“La Casa Pintada” em
Linares, Andaluzia, Espanha.
Passei uma semana com a família
de Belin, um dos meus grafiteiros
preferidos. Nesta semana vi que
pessoas maravilhosas existem.
Flaxtl, Aquetzalli e Anarkia na
pintura da “La Casa Pintada” em
Linares, Andaluzia, Espanha.
2012. Foto: Belin.
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> Santiago.

2012. Foto: Acervo pessoal
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BR > RIO DE JANEIRO // Leopoldina
> “Liberta”.

2013. Foto: Acervo Pessoal.

> “Eva”.

2012. Foto: Acervo Pessoal.

FR> FRANÇA // Paris
> Can2, Anarkia e Marcelo Ment em Paris.

“Quando acaba a linha do metrô, você ainda pega mais um
trem.” Atom, Can2, Anarkia e Marcelo Ment se encontram
em um subúrbio de Paris. 2011. Foto: Acervo Pessoal.
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> Marcelo Ment, Dem 189 e Anarkia em Paris.
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IL > JERUSALÉM // Israel

TR > ISTAMBUL // Turquia
> Kews, Anarkia e Sure na cidade de Istambul na Turquia.

> Anarkia e crianças de um
bairro de Jerusalém, Israel.
2013. Foto: Acervo pessoal.

Kews, Anarkia e Sure na cidade de Istambul na Turquia. 2012. Ao saber que iria para Istambul logo pesquisei por
novos amigos pela internet e assim encontrei os garotos. Foi estranho perceber que eles preocupavam-se em eu
ficar andando sozinha pela cidade e se ofereciam para me acompanhar em cada passo. Nesta viagem participei de
um grande protesto de mulheres pelo seus direitos e de quebra ainda fui à Capadócia. Foto: Acervo pessoal.
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BR > RIO DE JANEIRO // Centro

> Rio de Janeiro.
“Este muro já é meu há muitos anos”.
Rio de Janeiro, 2013. Foto: Acervo pessoal.
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EUA > NOVA YORK // Harlem

> Mural Sororidade e as estudantes da
Barnard College, Harlem, Nova York.
2015. Foto: Barnard College.
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NO > NOROEGA // Oslo

Curadoria: Gustavo Coelho
Produção executiva: Artha Baptista
Assessora de projeto: Ana Luíza Marques
Coordenação de comunicação: Julia Ricciardi
Assessoria de imprensa: Lage Assessoria - Fernanda Lacombe
Design gráfico: Cristiane Paranhos
www.panmelacastro.com
graffiti@panmelacastro.com

> “World Woman”.
2015. Foto: Acervo pessoal.
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