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«CONVERSAS DIVERSAS» 

PRIMERO EPISÓDIO: «QUEERNESS, 

PERFORMATIVIDADE, PLURIVERSIDADE» 

LÉA MEIER - Está funcionando? Está bem. Quer começar? 

CLAUDIO BUENO - Pode começar, por favor. 

LM - Sou Lea Meier Sou uma artista visual suíça, neste momento estou em 

Lausanne, na Suíça, e são 15:30h 

CB - Sou Cláudio, sou artista visual e coordeno com João a plataforma EXPLODE! 

e agora acordamos e tomamos café da manhã, são 10h30 no Brasil, estamos no 

Brasil, em São Paulo 

JOSÉ SIMÕES - Eu sou João Simões, eu co-criei a EXPLODE! com Cláudio. Sou 

pesquisador, artista, designer e faço muitas coisas na minha vida.  

CB – Amei o seu cabelo, Léa. 

LM - Obrigada, estou realmente feliz. Estou trabalhando principalmente com 

performance e escrita e da última vez trabalhei particularmente sobre 

questões de sujeira e limpeza e como estas são temáticas realmente fortes 

para compreender questões de raça, gênero e classe, e como a construção de 

sujeira e limpeza tem uma influência realmente forte no nosso desejo, 

subjetividades e corpos 

(Recortes do vídeo "Quem chega cedo beba água" Brasil, 2019 por Léa Meier) 

CB – Léa, como diferenciar a ideia de limpeza no Brasil e na Suíça?  

LM - Penso que o que me fez querer trabalhar neste tema, especialmente em 

São Paulo, onde fiquei realmente impressionada ou interessada pelo fato de que 

na Suíça limpar as ruas é algo que está realmente escondido, as pessoas fazem 
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isso durante a noite para que não se possa ver os trabalhadores limpando as 

ruas. Em São Paulo fiquei realmente impressionada porque se veem 

trabalhadores da cidade de São Paulo limpando as ruas ou monumentos ou 

estátuas o tempo todo.  

CB - Sim 

LM - Estou realmente interessada em todo o tipo de gesto de cuidado: como se 

lava algo, que gestos vai fazer, lavar coisas, lavar o próprio corpo e depois 

pensei que seria realmente interessante porque é claro que estou sempre 

limpando o meu apartamento e o meu ambiente doméstico, mas como lavar a 

rua é outra experiência.  

(Recortes do vídeo "Queer City" Brasil, 2019 realizado por Danila Bustamante 

para EXPLODE!) 

CB - Uma coisa que não podemos elaborar através da linguagem, apenas com 

palavras, mas com auto-expressão, com o nosso corpo. Como dançamos, como 

celebramos, como fazemos política, como nos organizamos. Para nós é muito 

importante não considerar apenas as ideias mentais ou a elaboração mental, 

mas também como o corpo pode manifestar diferentes tipos de conhecimento 

do mundo. Sabe? 

LM - Sim 

CB - E como podemos multiplicar estas formas de vida, aprendizagem e troca de 

conhecimentos. Como podemos criar espaços para a partilha deste tipo de 

conhecimento?  

JS - Há muitas pessoas que, devido ao preconceito e violência contra os seus 

corpos, pensam em possibilidades de viver porque querem viver, em outra 

possibilidade de mundo, em outra possibilidade de existência, numa forma de 

vida pluriversal.  

CB - O que o seu corpo aprendeu com a experiência em São Paulo? Vivendo em 

São Paulo, qual foi a experiência na sua pele?  
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LM - Penso que, como há muitas experiências diferentes, a mais forte é que na 

Suíça ou na Europa, ou penso que no ocidente, os brancos não aprendem que 

são brancos, por isso penso que aprendi que sou branca e que ainda estou 

aprendendo e pensando nisso, esta é uma das maiores experiências e é 

também muito importante que eu tenha aprendido isso e espero que todos os 

brancos façam o mesmo, talvez... Há tantos corpos diferentes, isso nos ajuda a 

passar por um processo de cura, que também pode não só mudar a forma 

como se vê o seu próprio corpo, mas também o corpo de outras pessoas que 

andam nas ruas, e acho que isto foi muito bom para mim.  

(Recortes do vídeo "Ma Maison est une maison sale" 2018 por Lea Meier) 

LM - No início deste ano estava trabalhando num novo espetáculo onde estava 

tentando me apresentar de maneira suja ou como um monstro para tentar fugir 

do olhar hétero-normativo da sociedade, ou do olhar masculino talvez, e depois 

neste processo tentei me reconectar com um gesto ancestral das mulheres da 

minha família, pois há muitas mulheres na minha família que são consideradas 

"loucas" nesta sociedade, por terem doenças mentais. Foi um processo 

realmente forte para eu tentar passar por este gesto: é também uma história 

de violência contra mulheres com doenças mentais que tenho no meu corpo. 

Penso que pode ser um processo muito curativo tentar encontrar este gesto 

num processo artístico. 

CB - É bonito ouvi-la falar de cura porque aprendemos a nos odiar ou a odiar os 

outros, mas é importante aprender a nos amar e a nós próprios, a amar as 

nossas alianças, as nossas ligações, os nossos corpos. Se falamos de corpos 

negros, corpos trans, e mesmo do meu corpo que tenho reconstruído desde 

que nasci, mudando a boca, mudando o nariz e depois como amar este corpo 

que não é conforme, não hegemónico desta forma. Não é uma boca perfeita 

para os outros, sabe. Estes grupos podem ajudar-nos a reelaborar este amor, 

eu estava brincando que se trata de uma história de amor. 


