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Minha arte celebra as rebeldes
feministas do Irã; os protestos no
país estão me dando esperança
Enquanto as mulheres no Irã se unem em protesto pela morte de Zhina (Mahsa) Amini, a próxima
exposição Barbican de Soheila Sokhanvari ganhou um novo nível de relevância. Aqui, a artista
reflete sobre as rebeldes femininas do passado e presente do Irã e o futuro inclusivo de seu
feminismo
Por Soheila Sokhanvari em depoimento à Harriet Shepherd
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‘The Love Addict (Retrato de Googoosh)’, 2019 — Foto: © Soheila Sokhanvari. Cortesia da artista e Kristin
Hjellegjerde Gallery

A primeira mulher que admirei foi minha avó. Ela era uma mulher que
usava véu, analfabeta e piedosa que acreditava na educação feminina e
na independência. Eu a chamava de “Azizi” – amada em persa – e a
considerava minha mãe, porque a minha estava sempre fora. Ela
mandou minha mãe para a universidade apesar da desaprovação do
meu avô, e cuidou de mim e de meus irmãos enquanto minha mãe fazia
seu trabalho de tempo integral. Ela era gentil, trabalhadora e uma força
incrível de energia positiva.
Então havia Googoosh – nossa estrela pop persa mais amada. Eu a
idolatrava – seus movimentos de dança, sua presença de palco, sua voz e
suas roupas glamourosas. Quando jovem, ela era tudo o que eu queria
ser.
Mulheres como essas foram uma parte fundamental da minha infância
no Irã nos anos 1960 e 1970 – elas ajudaram a moldar minha
compreensão da feminilidade. O país, na época, era apaixonado pelo
Ocidente. Devido aos esforços de “modernização” do governo de
Mohammad Reza Shah, os cinemas exibiam filmes dublados de
Hollywood – Star Trek e Vila Sésamo estavam sempre na TV. A moda era
eclética, e as mulheres podiam usar qualquer coisa, de véu a minissaia, às
vezes os dois. Meu pai, um designer de moda, criou vestidos para minha
mãe no estilo de Audrey Hepburn e Elizabeth Taylor, com bordados e
padrões Parsi adicionados.
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Aline Midlej: “Os sonhos dos outros também existem para
nos lembrar dos nossos”

Artistas cortam o cabelo em apoio as mulheres do Irã

Mulheres iranianas iniciam onda de protestos feministas
após morte de jovem

Mas o Ocidente não estava apaixonado por nós. Depois de me mudar
para o Reino Unido, fiquei perturbada com a pouca frequência com que
via as mulheres que cresci admirando. A imagem do Irã propagada pela
mídia ocidental era irada e violenta. Nos estereotipou e alterou,
diminuindo a nossa humanidade. Os iranianos que vi na TV – vestidos de
preto, socando o ar, cantando slogans violentos – não tinham nenhuma
semelhança com aqueles com quem cresci. E, à medida que as mulheres
iranianas começaram a ter suas liberdades retiradas, sob o governo do
aiatolá Khomeini e da recém-constituída República Islâmica, esse
estereótipo permitiu que o público fechasse os olhos para nossas
dificuldades.

‘Wild At Heart (Retrato de Pouran Shapoori)’, 2019 — Foto: © Soheila Sokhanvari. Cortesia da artista e Kristin
Hjellegjerde Gallery

Então, quando a curadora do Barbican, Eleanor Nairne, me abordou em
setembro de 2019 para propor uma ideia de uma exposição individual,
soube imediatamente o que queria fazer. Vinha contando a história do
povo iraniano há anos, mas fiquei particularmente comovida pelas
artistas femininas no Irã que foram proibidas ou forçadas ao exílio após a
revolução de 1979, quando as mulheres foram proibidas de cantar e
dançar, suas vozes silenciadas e sexualidade reprimida. Não estava
apenas triste com suas histórias, realmente senti suas dores.
A ideia de Rebel Rebel era criar uma experiência imersiva que
transformasse as paredes de 6x90 metros da Curva do Barbican em um
templo marcante para os espectadores contemplarem as histórias e a
bravura das mulheres iranianas. Pintaria uma série de miniaturas
persas para homenagear 28 artistas mulheres diferentes cujas ideias e
objetivos as tornaram desonrosas aos olhos da sociedade e, muitas
vezes, até de suas próprias famílias.
A mostra começaria com um retrato de Roohangiz Saminejad, a primeira
ator iraniana a aparecer em um filme falado, que recebeu ameaças de
morte por sua aparição em Lor Girl (1934) dois anos antes de Reza Shah
proibir o uso de lenços no Irã. Terminaria com uma pintura de Nosrat
Partovi, a última mulher sem véu a aparecer em Filmfarsi. Durante uma
exibição em 1978 de seu único filme, The Deer, em Abadan, islamistas
trancaram as portas do Cinema Rex e incendiaram o prédio, matando
entre 377 e 470 pessoas (o número real é contestado). O ataque é
considerado a faísca que acendeu a revolução.
Poucos dias antes do início da instalação da exposição, estava sentada
em casa quando recebi uma mensagem de um amigo me contando
sobre a morte de Zhina (Mahsa) Amini – a curda de 22 anos que havia
sido morta pela polícia da moralidade em Teerã. Era o dia do funeral da
rainha, e a montagem do show havia sido interrompida. Os detalhes da
morte de Amini ainda não estavam claros, mas a sensação de perda e
tristeza era imensa. Fiquei chocada e devastada. Ela poderia ter sido
minha filha. Cortou meu coração como uma faca.
Zhina (Mahsa) Amini não foi a primeira mulher a sofrer a severidade do
atual regime do Irã, nem foi a última. Desde sua morte violenta, 16 dias
atrás, pelo menos 133 outras pessoas foram mortas nos protestos
subsequentes pelos direitos das mulheres que começaram em todo o
país.

‘Only The Sound Remains (Retrato de Ramesh)’, 2021 — Foto: © Soheila Sokhanvari. Cortesia da artista e Kristin
Hjellegjerde Gallery

As últimas duas semanas foram extremamente emocionantes para mim.
Enquanto preparava uma celebração das mulheres iranianas e sua
arte, a próxima geração estava sendo presa e baleada enquanto lutava
por seus direitos humanos básicos. Derramei muitas lágrimas vendo
minhas pinturas sendo penduradas e ouvindo as vozes assustadoras das
cantoras iranianas que compõem a paisagem sonora da exposição –
mulheres cujas vozes continuam ilegais para serem transmitidas no Irã.
A morte de Zhina (Mahsa) Amini não é a primeira desse tipo, mas
chamou a atenção do mundo de uma maneira que nenhum outro fez
antes. Isso forçou o Ocidente a reconhecer a longa luta que as mulheres
iranianas travaram por seus direitos humanos básicos – e os perigos
que enfrentam todos os dias.
Sempre considerei minha arte sutilmente política e muitas vezes tive que
lutar para que as pessoas vissem além de sua estética, mas após a
morte trágica de Amini, tenho certeza de sua mensagem. Como estou
cercada por tanta energia feminina incrível – tanto pelas mulheres que
fazem esta exposição em Londres, quanto pelos ícones iranianos dentro
dela – me sinto profundamente comovida. Ao ver homens iranianos
ombro a ombro com mulheres pela primeira vez na história do Irã,
cantando o mantra "mulher, vida, liberdade", estou cheia de esperança
de uma mudança tectônica em seu relacionamento. E enquanto vejo
milhões se unirem em solidariedade, sinto a coragem e a resiliência das
mulheres que querem imaginar um mundo melhor para si mesmas.
Quero que as pessoas estejam cientes do poder, da ousadia e da força
interior das mulheres rebeldes do Irã. Quero que as pessoas celebrem a
resiliência das mulheres que enfrentam a cara feia da misoginia e
esculpem um pedestal brilhante para sua arte. Quero que as pessoas
vejam que não há diferença entre nós – estamos conectadas por meio de
nossa humanidade – e que as mulheres em todos os lugares devem ser
capazes de ter autonomia sobre seus próprios corpos, não importa quem
ou onde estejam.

Rebel Rebel está em cartaz na Barbican Curve Gallery.

Mais de Vogue
My Policeman: tudo sobre o
filme com Harry Styles
Os principais detalhes da nova produção dirigida
por Michael Grandage, estrelando Harry Styles e
Emma Corrin
Há 24 minutos — Em Filmes

Esfoliante corporal: 9 opções
para usar durante o banho
O esfoliante corporal conta com grãos do
tamanho perfeito para suavizar a superfície da
pele, preparando-a para a hidratação de forma
mais intensa
Há 9 horas — Em Shopping

Horóscopo semanal do amor: de
04 a 10 de novembro
A astróloga, reikiana e taróloga Bruna Andreoli
assina o horóscopo semanal da Vogue focado
em relacionamentos amorosos
Há 9 horas — Em Wellness

Skin tint: tudo o que você precisa
saber sobre o produto de make
febre do momento
Levíssimos e luminosos, os produtos que
combinam pigmentos com skincare têm
presença garantida no nécessaire das beauty
junkies neste verão
Há 9 horas — Em Beleza

Tudo que você precisa saber
sobre diamantes de laboratório
Fundada há um ano pela joalheira Julia Blini e
pela stylist Luna Nigro, a marca de joias
paulistana Gaem utiliza exclusivamente
diamantes cultivados em laboratório, os labgrown diamonds
Há 9 horas — Em Moda

Jade Picon exibe megaprodução
em foto sem filtro
A atriz arrancou suspiros nas redes sociais
Há 10 horas — Em Vogue

Jojo Todynho faz festa de
"divórcio Halloween"
A cantora assinou a separação de Lucas Souza
nesta quinta-feira (03.11)
Há 10 horas — Em Celebridades

Luciana Gimenez abre álbum de
fotos da comemoração dos 53
anos
A apresentadora está fazendo aniversário nesta
quinta-feira (03.11)
Há 11 horas — Em Celebridades

Brenda Pavanelli elege look
barbiecore para inspirar fãs
A modelo arrancou suspiros nas redes sociais
Há 11 horas — Em Vogue

Paula Amorim impressiona ao
exibir antes e depois da gravidez
A ex-BBB encantou os fãs nas redes sociais
Há 12 horas — Em Celebridades

Schynaider Moura surge com os
cabelos cacheados: "Gostaram?"
A modelo mostrou a produção nas redes sociais
Há 13 horas — Em Vogue

Filha de Bárbara Evans completa
7 meses de vida e encanta com
ensaio fotográfico
A modelo compartilhou os registros de Ayla nas
redes sociais
Há 13 horas — Em Celebridades

NK Store celebra 25 anos com
nova coleção, linha premium e
três novos endereços
“Se você perde o brilho nos olhos, é hora de
entregar o jogo. Eu me realizo através da NK. Ela
foi muitas vezes a minha boia de salvação, o meu
condutor", conta Natalie Klein
Há 13 horas — Em Moda

Lucas Souza esbanja charme e
beleza em clique no espelho
O militar arrancou suspiros nas redes sociais
Há 14 horas — Em Vogue

Virginia Fonseca exibe momento
fofo com as duas filhas no colo
A influenciadora compartilhou o registro nas
redes sociais
Há 15 horas — Em Celebridades

Bento Ribeiro para a web com
fotos estonteantes
O apresentador arrancou suspiros nas redes
sociais
Há 15 horas — Em Vogue
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