
GRETTA SARFATY



Auto-Photos de 1976 é uma das primeiras obras de Gretta 
dedicadas à identidade feminina: o rosto da artista aparece em 
sequências de beleza e feiura, graça e loucura. Uma 
brincadeira frívola com imagens recorrentes de si mesma é, de 
fato, um diálogo irônico com a imagem cultural construída da 
mulher. Gretta Sarfaty expressa nesta série a noção de 
performatividade de gênero, termo criado por Judith Butler em 
1988.
Roberto Pontual escreveu sobre estas imagens: “O trabalho de 
Gretta Sarfaty foi originalmente mais relacionado à linguagem 
da fotografia, especialmente durante sua recente estada na 
Europa. Seu foco principal sempre foi o corpo feminino, 
incluindo seu próprio corpo como símbolo da condição 
feminina em nossa sociedade ”.

Auto-Photos



Auto-Photos I, 1976 | Ink jet print on archival paper | 33 x 48 cm



Auto-Photos II | 1976, Ink jet print on archival paper | 33 x 48 cm



Auto-Photos III | 1976, Ink jet print on archival paper | 33 x 48 cm



Auto-Photos IV, 1976 | Ink jet print on archival paper | 33 x 48 cm



Em Transformações, o tema da desconstrução da imagem 
feminina ganha ainda mais força. Nestas fotografias o rosto da 
artista surge ainda mais distorcido: “Mais do que a manifestação 
de tendências pessoais destrutivas, essas imagens deveriam ser 
vistas como a externalização de uma revolta dirigida contra o 
estereótipo cultural masculino, mortificando a forma feminina 
na dimensão autoritária e distorcida de uma beleza estética e 
abstrata, à qual a artista se opõe à visão irada de um lado 
inverso, através de um corpo que é deformado, desfigurado e 
fragmentado ”(Giorgio, Verzotti, abril de 1979). Gretta / 
Diagramma, Revista G7 Studio Itália.

Transformações



Transformações I, 1976 | ink jet print on archival paper | 33 x 48 cm



Transformações V, 1976 | ink jet print on archival paper | 33 x 48 cm



Transformações XIX, 1976 | ink jet print on archival paper | 33 x 48 



Transformações VIII, 1976 | ink jet print on archival paper | 48 x 33 cm



Transformações XVIII, 1977 | gelatina de prata | 48 x 33 cm



Transformações XVII, 1975-76 | acrílica e colagem sobre tela | 145 x 114 cm



Transformações XXVI-C, 1975 | crayon sobre papel tela | 50x40cm



Transformações VII, 1977 | bronze | 12,5 x 74 cm



Transformações VI, 1977 | bronze | 13 x 28 cm



Essa série apresenta outro trabalho de 1976, onde a artista utiliza 
o suporte da fotografia para criar um diário de seu próprio 
corpo, capturada em posturas quase abstratas. A maneira 
como o corpo aparece nas fotografias nos coloca em questão 
a materialidade.

A Woman’s Diary



A woman's diary II, 1977 | ink jet print on archival paper | 48 x 33 cm

A woman's diary XI, 1977| ink jet print on archival paper | 48 x 33 cm 



A woman's diary I, 1977 | ink jet print on archival paper | 48 x 33 cm



A woman's diary X, 1977 | ink jet print on archival paper |48 x 33 cm

A woman's diary VIII, 1977 | ink jet print on archival paper | 33 x 48 cm



Body Works XVII, 1976 | Ink jet print on archival paper | 48 x 33 cm



Body Works II, 1976 | Ink jet print on archival paper | 33 x 48 cm



Body Works I, 1976 | Ink jet print on archival paper | 33 x 48 cm



Body Works XIV, 1976 | Ink jet print on archival paper, 33 x 48 cm



``Quase uma crisálida, que envolta ainda no seu casulo, 
procura chegar a luz e transformar-se em inseto perfeito: tal é a 
sensação que oferecem ao espectador as ultimas imagens 
fotográficas de Gretta, nas quais a artista greco-brasileira 
aparece envolta, emaranhada, e por vezes submersa em uma 
fina trama de mosquiteiros com amplos bordados 
oitocentistas.``

 Gillo Dorfles

Evocative Recolections



Evocative Recollections, 1978 | video | 12'15'’

https://www.youtube.com/watch?v=bTfpx6mHxzg



Evocative Recollections II, 1979 | acrílica e renda sobre tela | 110 x 90cm



Evocative recollections XI, 1981 | Acrílica sobre tela e renda | 80 x 115 cm



Evocative Recollections XIII, 1979 | gelatina de prata sobre papel | 18 x 24 cm



Evocative Recollections VI, 1979 | gelatina de prata sobre papel | 24 x 12 cm 



Evocative Recollections XVII, 1979 | gelatina de prata sobre papel | 17 x 24 cm



Evocative Recollections II, 1979 | acrilico e colagem sobre tela | 110 x 90cm



Reminescenze Metamorfiche VI (marrom), 1981| Colagem e fotografia impressa sobre tela | 47 x 102 cm



Reminescenze Metamorfiche V (verde), 1981 | Colagem e fotografia impressa sobre tela | 104 x 70 cm



La Maja, Goya Time foi um evento multimídia que contou com 
100 artistas e cujos curadores foram Sandro Bernini e Butch Morris. 
Gretta escreveu o roteiro e dirigiu essa art opera inspirada na 
obra de Francisco de Goya. Essa perfomance foi realizada em 
1985, na Igreja CUANDO e em um estacionamento no Lower 
East Side, Nova York, EUA.

Goya Time



https://www.youtube.com/watch?v=YVOusq5B9Zg&t=9s

Goya Time, 1985| Registro de performance - Video| 3'18'’



Goya Time VIII, 1985| Registro de performance - Gelatina de prata sobre papel | 23,5x16,5cm



Goya Time VIII, 1985| Registro de performance - Gelatina de prata sobre papel | 23,5x16,5cm



Goya Time VIII, 1985| Registro de performance - Gelatina de prata sobre papel | 23,5x16,5cm



Goya Time VIII, 1985| Registro de performance - Gelatina de prata sobre papel | 23,5x16,5cm



Vídeo produzido em 1980 em colaboração com Elvio Becheroni. 
Gretta performa em cubo feito de laços de papel, fazendo de si 
uma passagem para o espaço. Como uma maneira metafórica 
para evocar uma nova identidade. Esse trabalho evidencia a 
prisão da mulher na sociedade através de um aspecto 
voyeurista, evocando o ritual da liberação. Esse trabalho foi 
apresentado na Pinacoteca do Estado de São Paulo e em 
outros países como Argentina, Itália e Estados Unidos.

Change and Appropriation 
of an Autonomous Identity



Gretta Sarfaty & Elvio Becheroni
Modificação e apropriação de uma identidade 

autônoma, 1979
Vídeo
10'34'’

https://www.youtube.com/watch?v=sB09gM5DGPk&t=29s



Gretta Sarfaty & Elvio Becheroni
Modificação e apropriação de uma identidade 
autônoma, 1979
Gelatina de prata sobre papel
24 x 24cm



Gretta Sarfaty & Elvio Becheroni
Modificação e apropriação de uma identidade 
autônoma, 1979
Gelatina de prata sobre papel
24 x 24cm



Gretta Sarfaty & Elvio Becheroni
Modificação e apropriação de uma identidade 
autônoma, 1979
Gelatina de prata sobre papel
24 x 24 cm (cada)



O título em si "Mito da feminilidade" é uma declaração 
provocativa da artista em relação a questão Fêmea versus 
Feminismo, e como o uso e o abuso dessa questão se tornou um 
clichê. A série consiste em uma imagem fotográfica que é 
duplicada diversas vezes para formar uma imagem final de um 
caleidoscópio estimulante. A série "Myth of Womanhood" marca 
o retorno de Gretta para a arte performática, no entando, neste 
caso, a performance aconteça apenas para a câmera..

Myth of Womanhood



Internal War, 2005
impressoes fotograficas e colagem
80x80cm



Hands Together C, 2005
impressoes fotograficas e colagem
77,5 x 61,5 cm

detalhe



Valentine's Day, 2005
várias impressoes fotograficas e colagem
90,5 cm x 80 cm

detalhe



Synchronicity B, 2005
impressoes fotograficas e colagem
65x80cm

detalhe



Parting Away, 2005|impressoes fotograficas e colagem | 45 x 60 cm



Reconciliação trás uma nova série onde o corpo, elemento 
marcante na trajetória da artista, retorna nas pinturas, vídeos, 
gravuras e fotografias presentes na exposição. Esse mesmo 
corpo que protagonizou os trabalhos mais conhecidos da 
artista, se apresenta no contexto intimo e familiar do reencontro, 
da reconciliação.

Reconciliação



Reconciliação II - B, 2019| impressão giclée sobre tela | 110 x 170 cm



Reconciliação III, 2019 | impressão giclée sobre tela | 110 x 170 cm



Mãe Impersonificação I, 2018 |Técnica mista, colagem e | 110 x 150 cm



Reconciliação II, 2018 | impressão giclée sobre tela | 175 x 135 cm

Reconciliação I, 2018 | impressão giclée sobre tela | 175 x 135 cm



``A série de fotografias Autorretrato (2019) de Gretta Sarfaty é 
constituída de quatro dípticos e uma foto única que 
apresentam a ar t i s ta  em contextos  d i s t in tos  de 
performatividade de sua própria imagem e de sua identidade.

Os trabalhos abordam de maneira muito eloquente a ideia de 
performance de gênero presente na obra de Judith Butler, por 
exemplo, creditando ao figurino, à maquiagem, ao olhar, aos 
maneirismos sociais e a outras esferas mais sutis a hipótese de 
descrever sua mulheridade. Essa prática, recorrente não só na 
obra de Gretta Sarfaty, mas também na história da arte, é revista 
com a apresentação da mulher compreendendo sua pele e 
marcas de idade como índices de sua história, construção de 
ficções e papéis sociais.``

 Felippe Moraes

Autorretrato



Autorretrato, 2019|impressão fotografica sobre papel fine art| 125 x 95 cm (cada)



Autorretrato, 2019|impressão fotografica sobre papel fine art| 125 x 95 cm (cada)



Autorretrato, 2019|impressão fotografica sobre papel fine art| 125 x 95 cm (cada)



Autorretrato, 2019|impressão fotografica sobre papel fine art| 125 x 95 cm (cada)



Autorretrato, 2019|impressão fotografica sobre papel fine art| 125 x 95 cm



Quase uma crisálida, que envolta ainda no seu casulo, procura chegar a luz e 
transformar-se em inseto perfeito: tal é a sensação que oferecem ao espectador as 
ultimas imagens fotográficas de Gretta, nas quais a artista greco-brasileira aparece 
envolta, emaranhada, e por vezes submersa em uma fina trama de mosquiteiros 
com amplos bordados oitocentistas.

Por vezes, uma ideia visual, surgida casualmente ou intencionalmente do todo 
ocasional, leva à criação de um evento figurativo autônomo carregado de 
sugestões e de mistério. 

Quando Gretta concebeu as numerosas sequências que utilizavam seu próprio 
corpo, tornando-a irreconhecível através desta “capa mágica”, de um novo 
gênero, talvez ainda não se desse conta de ter realizado uma obra diferente, muito 
diferente, tantos dos seus predecessores, quanto das numerosas obras análogas 
que a Body Art – a arte do corpo – vinha concebendo. 

O começo da atividade de Gretta – depois da fase precoce do seu tirocínio pictoric 
– polarizavam-se na pesquisa de uma deformação da imagem humana – 
principalmente do rosto – seu próprio rosto – obtida não mais pela modificação 
efetiva da mimica, ou pela autoprovação de estímulos dolorosos (como e o caso 
de numerosos artistas da body-art, de Gina Pane a Marina Abramovic) e tão pouco 
pela junção de signos, de deformações sobrepostas à própria fotografia (como no 
caso de Arnulf Reiner) porem pela transformação mecânico-ótica do próprio 
personagem. O rosto da artista, pelo uso de aparelhos deformantes, decompunha-
se em uma serie de imagens dramáticas e convulsivas, nas quais a boca, os olhos, os 
cabelos, vinham decompostos, transformados em absurdo ou em mimica que 
indicava o horror, a desolação, a dissociação. Estes vultos, que, por vezes, 
conservavam a doçura do original, eram, a maior parte das vezes, reduzidos a 
mascaras horríveis, caretas de fúrias vingativas, representando uma deliberada 
tomada de posição contra a situação falsamente hedonistica e hipocritamente 
agradável da “mulher objeto” de hoje e de sempre. 

O fato de tais efeitos serem obtidos por um “truque” mecânico não reduz sua 
eficácia, e o primeiro álbum da artista – Auto-photos e Diário de uma Mulher – 
consiste em uma documentação impressionante desta insólita realização. 

Mas era lógico que Gretta não quisesse limitar-se a uma versão deformante da sua 
mais profunda vontade expressiva, e que – como afirma em um texto seu Claudio 
Willer, após o “processo de destruição da cara e da imagem convencional do 
corpo”, seguisse “uma ameaça de irrupção de algum outro tipo de forma – 
portanto uma viagem descendente, rumo às profundezas do oculto”. 

Hoje, nesta ultima serie fotográfica, devemos nos deter prioritariamente no aspecto 
gráfico/fotográfico, mais do que na simples projeção corpórea, mesmo se é sempre 
através do corpo, não exaltado e magnificado, porem mais frequentemente 

mortificado e “coisificado”, que as imagens são obtidas. 

O emaranhado constituído pelas diversas posturas corpóreas, a frequente 
presença de um gato – brinquedo – fetiche – objeto amoroso, a fusão entre os 
membros da mulher e aqueles do pequeno animal (representando a evidente 
exaltação de uma sensualidade sublinhada metaforicamente) nada mais são do 
que o “material de construção” daquilo que a fotografia terá conseguido revelar 
ou esconder. 

Eu disse “revelar”e “esconder” por ser tão importante, no contexto destas imagens, 
aquilo que somos capazes de ler e decifrar, como aquilo que não conseguimos 
distinguir e somos obrigados a imaginar, contemplando à nossa maneira, a nosso 
gosto, a ambiguidade do documento fotográfico. 
Esta operação de continua e por vezes cansativa decifração de uma imagem que, 
pela sua própria natureza, é ambígua e equivoca, parece-me constituir o aspecto 
mais interessante e novo de toda esta serie de trabalhos. 

Eis ai: o olho capta um palpitar de membros sob a tessitura da tela bordada: não 
consegue distinguir o que e sobre do véu sobre a pele e o que e o verdadeiro 
traçado da malha:  vê e não vê transparecer entre as armadilhas da tela: um seio, 
uma nádega, uma bochecha, que todavia por vezes se confundem com o dorso 
do gato, com o seu pelo entremeado com as sombras projetadas sobre a pele. 

Este mixtum compositum de mulher e de animal (a “bela e a fera” revistos e 
revisitadas) e o fato e o corpo frequentemente estar revirado em posições obtrusas, 
faz com que a resultante plásticas destes gestos seja muito insólita, ate mesmo de 
um ponto de vista estritamente fotográfico. 

Podemos mesmo afirmar que com este trabalho Gretta demonstrou como o meio 
mecânico ode, se bem utilizado, constituir uma mensagem expressiva autônoma, 
sem exercer a criatividade do body-artista. Certo: tais fotos não seriam as mesmas 
com outro artista, com uma outra opção, todavia mesmo consideradas sob o 
ponto de vista do documento fotográfico, as opções corpóreas de Gretta atingem 
uma insólita eficácia. Estamos, em síntese, diante de uma pouco frequente 
contaminação, entre a atividade criativa de uma artista que sabe desfrutar das 
possibilidades expressivas, dinâmicas e plásticas do seu corpo, e a realização de 
uma documentação fotográfica que consegue manter autônomo o seu valor não 
só técnico mas também estético.

Cabe portanto ao espectador saber interpretar tais trabalhos segundo sua 
disposição pessoal de animo, segundo as ilações que tiver retirado deles: qualquer 
decifração simbólica, metafórica, psicológica, ser valida – nesta como em 
qualquer obra de arte – e o dado conclusivo será aquele que deriva da interação 
entre a fantasia criadora da artista e aquela – frequentemente tão criativa quanto – 
do fruidor. 

GRETTA - Evocative Recollections

Gillo Dorfles, 1978



gretta.info


