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BETH MOYSÉS: acionando as palavras, 
dando-lhes vida

Margarita Aizpuru 
Curadora e crítica de arte 

Beth Moysés artista de consolidada trajetória internacional de-
senvolve um relevante trabalho artístico de temática feminista 
e com fortes tons poéticos.

Ela trabalha desde 1994 a temática da violência contra as mulhe-
res, a denominada violência de gênero. Um compromisso que 
leva às últimas consequências, envolvendo-se tanto pessoal 
como artisticamente.

Moysés realiza performances que se encontram na interseção 
entre a arte, a manifestação pública e a catarse liberadora das 
participantes, mulheres do país onde trabalha em cada ocasião. 
Com elas, desenvolve impactantes ações coletivas, manifes-
tações silenciosas e, ao mesmo tempo, poéticas. Usando ora  
vestidos de noiva, ora trajes brancos diversos, percorrem as 
principais ruas das cidades, desenvolvendo um ritual de puri-
ficação e denúncia que é especial em cada lugar. 

Paralelamente às suas performances, elabora uma variedade 
de obras multidisciplinares relacionadas com a linha de traba-
lho liberador de energias positivas e que denuncia a violência 
de gênero, como fotografias, vídeos, instalações ou objetos.  
Assim, desenvolve todo um mundo criativo muito particular, 
mas que ao mesmo tempo inclui a participação de coletivos de 
mulheres. Com essas experiências, consegue alcançar reações que 
potencializam e liberam energias opressoras, angústias, medos 
e dores provenientes de relações tóxicas e alienantes, cheias 
de tensões e violência contra as mulheres, fundamentalmente 
causadas por seus atuais ou antigos parceiros que, distantes de 
todo traço de amor e respeito, objetualizam seus corpos, consi-
derando-as suas possessões, ainda hoje, no século XXI.

Agora, no Museu de Arte Brasileira da FAAP (MAB FAAP), 
em São Paulo, dentro do núcleo temporário da exposição  
“Palavras Somam”, Beth Moysés mostra uma pequena exposição in-
dividual composta por um vídeo e três fotografias provenientes da 
performance “Palavras Anônimas”, que nomeia esse trabalho global.

BETH MOYSÉS: activating words, giving them life

Margarita Aizpuru
Curator and art critic

An artist with a consolidated international trajecto-
ry, Beth Moysés is developing relevant artistic work 
around feminist themes with strong poetic overtones.
Since 1994 she has been working on violence against 
women, also known as gender violence. Her com-
mitment to this cause goes all the way since she is 
involved both personally and artistically. 
Her performances are situated at the intersection of 
art, public demonstration and liberating catharsis for 
the women taking part while she works with them to 
develop high-impact collective interventions featur-
ing women from a country where she happens to be 
working. Wearing white wedding dresses or various 
white costumes they roam a city`s main streets while 
performing purifying and protesting rituals adapted 
for each location. 
Along with her performances, Moysés has made a 
range of multidisciplinary works related to her line of 
work liberating positive energies. Gender violence is 
denounced in photographs, videos, installations and 
objects. She develops a whole creative world that is 
very much her own but at the same time reflects the 
participation of women’s collectives. Through these 
experiences, she has been able to get reactions that 
empower and release oppressive energy, anguish, fear  
and pain arising from alienating toxic relationships 
charged with tension and violence against women, 
basically caused by current or former partners obliv-
ious to any trace of love or respect while objectifying 
women’s bodies as male possessions, even today in 
the 21st century.
Moysés is showing a small solo exhibit - comprising 
a video and three photographs from the Anonymous 
Words performance for which her global work is 



O uso de palavras e frases é algo que a artista tem feito fre-
quentemente em suas obras, como na performance “Diluídas 
em Água”, na qual as mulheres, numa ação ritualística na rua, 
lavam suas vestes brancas com textos de dor, escritos em ver-
melho nos forros das roupas. Uma ação de limpeza e expulsão 
do sofrimento, nessa metáfora de eliminação das palavras que 
o nomeiam. Esse é também o sentido terapêutico e liberador 
de constrições e sujeição do amor de outro trabalho seu, reali-
zado há alguns anos e intitulado “¿Qué quieres cambiar en el 
amor?” (“O que você quer mudar no amor?”). Uma instalação 
com trezentas telas brancas de pequeno formato, com frases 
bordadas em vermelho, que eram as respostas de 300 mulhe-
res, metade delas do mundo hispânico e a outra parte luso-
falantes, à pergunta formulada pela artista e que deu título à 
obra. As respostas eram provenientes de um trabalho prévio 
coletivo, dirigido pela artista, que seguia esse sentido catártico 
liberador de sentimentos e experiências amorosas frustrantes, 
abusadoras, violentas e humilhantes. Esse ato ritual do bordado 
favorecia uma consciência e uma mudança. 

Uma outra obra em que a artista usa as palavras é a performan-
ce concebida como um work in progress, “Mil ataduras”, que 
realizou em 2018 na Galeria Fernando Pradilla, em Madri, dentro 
da exposição intitulada “Still thinking of you” (“Ainda pen-
sando em você”). Essa performance foi executada no interior 
de uma das salas de exposição, onde, em distintos dias, uma 
costureira unia gazes de bandagens enviadas por mulheres que 
escreveram nelas as iniciais daquelas que foram assassinadas na 
Espanha nos últimos dez anos por violência de gênero. 

Como diria o filósofo e linguista austríaco, nacionalizado inglês, 
Ludwig Josef Johann Wittgenstein, “tudo o que não é nomeado 
não existe”. É preciso nomear para reconhecer a sua existência, 
para analisá-la e, depois, se necessário, como ocorre com a dor 
e o sofrimento, expulsá-los.

E é isso o que Beth faz, nomear para evidenciar, reconhecer e 
remover de suas vidas o que, muitas vezes, as mulheres ocul-
tam. Palavras que hoje continuam sendo tão necessárias, ape-
sar de vivermos rodeados de imagens, imersos em uma cultura 
icônica e digital, que outorga um importantíssimo papel a elas, 
mas no qual os modos fundamentais de comunicação e de co-
nhecimento ainda são textuais e as palavras essenciais.

named - for the temporary part of the Palavras 
Somam [words extend]” exhibition at FAAP’s Bra-
zilian Art Museum (MAB FAAP) in São Paulo. 
She has often used words and phrases before, as in 
her Diluted in Water performance. Women ritual-
ly washed their white garments bearing messages 
showing their pain written in red on the linings, 
thus metaphorically cleansing and expunging their 
suffering in this metaphor of eliminating the words 
that name them. The same therapeutic and liberat-
ing sense of the constraint and subjection of love 
was also featured for another installation she made 
a few years ago called ¿Qué quieres cambiar en el 
amor? [what is it about love that you would like to 
change?]. For a previous collective intervention, 
some 300 women, drawn half and half from Spanish 
and Portuguese speaking communities, answered 
this question, which Moysés also used as her title. 
Their responses were embroidered in red on small 
white pieces of fabric to trigger a cathartic release of 
love-related feelings and experiences that involved 
frustration, abuse, violence and humiliation. Rit-
ually embroidering them prompted awareness and 
change. 
Words also featured in her Mil ataduras [thou-
sand bandages] work-in-progress made last year at 
Madrid’s Galeria Fernando Pradilla as part of the 
“Still thinking of you” exhibition. This performance 
took place in one of the halls as a seamstress stitched 
together bandages sent by women on which they had 
written the initials of women murdered in recent 
years as a result of gender violence in Spain. 
The philosopher and linguist Ludwig Josef Johann 
Wittgenstein, a naturalized British citizen originally 
from Austria, would say: anything that is not named 
does not exist. There must be a name to recognize its 
existence, analyze it, and then, if necessary - as in 
the case of pain and anguish – expunge it.
Moysés does this by naming feelings that women 



E nossa artista segue usando palavras em suas obras, em ins-
talações, vídeos, fotografias ou performances. Assim o faz nessa 
ocasião, no projeto denominado “Palavras Anônimas”, que 
procede de um processo de trabalho e investigação que ini-
ciou em Madri, Espanha. Na cidade, ela solicitou que mulheres  
escrevessem e dissessem palavras relacionadas à superação de 
um amor alienante e relativas à violência de gênero contra o 
sexo feminino. Compilou essas palavras e as introduziu, pos-
teriormente, como elementos de trabalho em um workshop 
que ocorreu na Casa Abrigo, local onde viviam mulheres que 
tinham sofrido maus-tratos na cidade espanhola de Jaén. Tra-
balhou com elas, fazendo uso das palavras e elaborando frases, 
provocando um estado de reflexão e de emoções intensas, de 
conscientização. Concomitantemente, a artista mostrou às par-
ticipantes do workshop o áudio de distintos conselhos dados 
por sacerdotes de diferentes igrejas, registrado por ela ao longo 
de dois anos de escuta e compilação. Neles, os religiosos falam 
do que supõem ser o compromisso do matrimônio e do amor, 
da felicidade e do respeito, e contra os maus-tratos, orientan-
do-as a não aceitá-los nem suportá-los.

Um encontro cheio de emoção e liberação de sentimentos,  
absolutamente catártico, do qual se retomaram frases para ser 
usadas na performance “Palavras Anônimas”.

“Palavras Anônimas” foi realizada em 2014, na 14ª edição do 
Festival Internacional de Performance “Abierto de Acción” 
(Aberto de Ação), dentro do contexto da Feira de Arte Jaén, 
na Espanha. Na ocasião, mulheres andavam pela rua vesti-
das de branco, com suas cabeças cobertas por capuzes, numa 
ocultação, anonimato de suas identidades, reproduzindo o que 
muitas fazem com suas humilhações, vexames, maus-tratos e 
violações, escondendo por vergonha e medo. Elas marchavam 
encapuzadas e entrelaçadas umas às outras pelas mangas de 
seus vestidos, inexoravelmente unidas em seus medos e frus-
trações. Em um dado momento, elas se libertaram de suas ata-
duras coletivas, que as impediam de mexer os braços e as mãos. 
Sem os capuzes, mostrando seus rostos e livres das ataduras, 
arregaçaram as mangas e mostraram ao público seus braços 
com textos que retratavam o desejo de abandonar a dor e o 
medo. 

often hide in order to then evince them, recognize 
them and expunge them from their lives. Words are 
still so necessary in today’s world. Although we are 
surrounded by images and immersed in an icon-
ic-digital culture in which images play a key role, the 
fundamental means of communicating and learning 
are still textual so words are essential.
Moysés continues to use words in her installations, 
videos, photographs and performances. On this 
occasion, for the Anonymous Words project arising 
from an investigative process that started in Madrid, 
where she asked women to write and speak words 
related to getting over an alienating love affair 
related to gender-based violence against women. She 
compiled these words and later introduced them as 
elements for a workshop held at a shelter house for 
abused women in Jaén. Using words and crafting 
phrases, she instigated a state of reflection, heartfelt 
emotion and awareness. Participants also listened to 
advice given by priests or ministers from different 
churches on audio that Moysés had recorded and 
compiled over a two-year period, talking about what 
they assume to be the marriage commitment to love, 
happiness and respect, while advising women not to 
accept or put up with abuse.
From this meeting charged with emotion and the re-
lease of absolutely cathartic feelings came the phrases 
she later tapped for her “Anonymous Words” 
performance.
Anonymous Words was made in 2014, at the 
14th  Abierto de acción  International Performance 
Festival in the context of the Jaén Art Fair in Spain. 
Women walked  streets dressed in white, their heads 
covered by hoods to ensure anonymity, concealing 
their identities, reproducing what many women do 
with their humiliations, grievances, abuse and viola-
tion, hidden behind shame and fear. They marched in 
their hoods, arms linked to each other by the sleeves 
of their dresses, inexorably joined together in their 



Corajosas de seguir adiante com energia e determinação, es-
sas frases funcionaram de forma sanadora, dentro de um ritual 
performativo de cura coletiva e sororidade.

A performance foi gravada pela artista  e será exibida  na  
exposição do MAB FAAP. Ela costuma registrar as ações que 
executa com um objetivo que vai além da simples documenta-
ção, transladando a performance ao formato do vídeo, criando 
uma videoperformance, que com suas transformações e agre-
gados da montagem, cobra seu próprio protagonismo como 
formato artístico. Da ação, B. Moysés também realizou foto-
grafias, das quais foram selecionadas três, em grande formato, 
para serem exibidas nesse projeto expositivo. Em cada uma, o 
braço desnudo de uma mulher mostra uma contundente e in-
tensa frase escrita em preto, que expressa desejo de mudança e 
superação. Esses escritos são os provenientes do workshop na 
Casa Abrigo. Ao dizer essas palavras e escrevê-las, o desejo se 
tornaria realidade, tanto individual como coletivamente:

 “Ahora estoy despierta y no quiero dormir más.”

“Cambiaré el miedo de mis hijas.”

“No consentiré más rejas.”

“No sabemos de lo que somos capaces hasta  
que lo intentamos.”

“No quiero más mentiras.”

“Mi sustento es nutrirme de los buenos recuerdos.”

“Se puede cambiar venciendo el miedo.”

“Ahora tendré el control de mi vida”

Frases ativadoras de mudanças e objetivos de superação que 
funcionam como mantra em nossa consciência e vida. 

fears and frustrations. At certain point, they got rid 
of their collective bandages that encased their arms 
and hands. Having taken off their hoods to show their 
faces and gotten rid of their bandages, they rolled up 
their sleeves for the public to see their arms bearing 
words showing their aim of leaving behind pain and 
fear. Bravely moving on with energy and determina-
tion, these phrases were used to help cure as part of a 
performative ritual of collective healing and sisterhood.
Moysés’ video of the performance will be screened at 
this MAB FAAP exhibition. Her habit of recording 
her interventions is not just for documentation but 
to translate them to video format and thus create 
a video performance in which editing alterations 
and additions enhance its role as an artistic format. 
Moysés also took photographs and three large-format 
images will be exhibited here. Each shows a woman’s 
bare arm on which a highly charged phrase has been 
written in black to express a desire for change and 
overcoming. These written phrases were taken from 
the workshop at the shelter house. By saying and 
writing these words, wishes would become true both 
individually and collectively:

“Now I’m awake and I don’t want to sleep anymore.” 

“I will change my daughters’ fear” 

“I  will no longer accept being confined “ 

“We don’t know what we are capable of doing until we try.” 

“ I don’t want any more lies” 

“Fond memories are the  nourishment that keeps me going”

“We can change by overcoming fear.”

Now I will get  control of my life”

Charged with energy, these change-triggering 
phrases act as a mantra for our consciousness and 
our lives. 



Performance pública Diluidas em Água[Diluted in Water] - 
Panamá – Bienal Del Sur Panamá, Panamá, 2013.

Working in progress   
Mil Ataduras [Thousand Bandages], Galeria Fernando Pradilla, 
Madri, Espanha, 2018.
Performance.



Palavras Anônimas [Anonymous Words], Jaén, Espanha, 2014.
Still da videoperformance.



Palavras Anônimas [Anonymous Words], Jaén, Espanha, 2014.
Still da videoperformance.



Palavras Anônimas [Anonymous Words], Jaén, Espanha, 2014.
Performance.
Fotografia: Marc Montijano.



Série Casa Abrigo [Series Home Shelter], Jaén, 2014.
Fotografia.
66,5 x 100 cm



Série Casa Abrigo [Series Home Shelter], Jaén, 2014.
Fotografia.
66,5 x 100 cm



Consejos - Instalação Sonora, Galeria Fernando Pradilla, Madri, Espanha, 2016.
Fones de ouvido e genuflexório.

Advices
Ear phones and genuflexory.

Para realizar esse trabalho, B. Moysés se confessou em várias 
igrejas espanholas, colocando-se no lugar de uma mulher 
maltratada que relata sua dor. A obra torna-se um verdadeiro 
testemunho, pois aborda a problemática de maus-tratos femi-
nino pela ótica da Igreja Católica. Para escutar os conselhos 
dos sacerdotes, a artista sugere ajoelhar em um genuflexório e 
colocar os fones de ouvido. 

Moysés prepared for this intervention by visiting 
several Spanish churches to make confessions 
while posing as an abused woman talking about her 
anguish. Hence the intervention’s bearing witness 
by addressing the problem of gender abuse as seen 
from the point of view of the Catholic Church. She 
suggests kneeling (as in a confessional) and putting 
on headphones to listen to each priest’s advice.



Working in progress 
Mil Ataduras [Thousand Bandages). Galeria Fernando Pradilla, 
Madri,Espanha, 2018.
Performance.

Beth Moysés 
Nasceu em 1960, em São Paulo, Brasil, onde vive e traba-
lha. Formou-se em Artes Plásticas (1983) pela Fundação 
Armando Alvares Penteado (FAAP). É mestre em Ar-
tes Visuais pela Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP). Desde o começo dos anos 90, seu trabalho 
artístico vem sendo uma profunda reflexão sobre o tema 
da violência doméstica contra as mulheres.

Born in 1960 in São Paulo, Brazil, where she lives 
and works. Earned a Fine Arts degree in 1983 from 
Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) and 
a Visual Arts master’s from Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP). Her work since the early 
1990s has been in-depth  reflection on the issue of 
domestic violence.
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Capa e contracapa:
Palavras Anônimas [Anonymous Words], Jaén, Espanha,2014.
Performance.
Fotografia: Marc Montijano.


