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OFÉLIA

O tema shakespeariano de Ofélia ressurgiu na arte contemporânea. Hoje, muitos artistas, sobretudo,

artistas mulheres, voltaram a se interessar pela representação dessa heroína, tão difundida pelos

pintores pré-rafaelitas no final do século XIX. Algumas das poéticas abordadas no passado são

retomadas no presente e o tema provoca novas inquietações. O drama de Ofélia suscita inúmeras

metáforas para o mundo atual, algumas de forte conteúdo existencial. O mergulho ao vazio, ao nada, à

vida estéril, representam angústias presentes no nosso cotidiano, na banalidade da sociedade de

consumo. Lucia Castanho reconstruiu a figura trágica e frágil da Ofélia, imergiu sua sensibilidade de

artista, nos devaneios e tristezas da heroína e na multiplicidade dos significados, inclusive interpretando

as ambiguidades do texto, decorrentes do modo indireto como a personagem de Ofélia foi elaborada por

Shakespeare. Ofélia pouco fala, diz pouco de si mesma, é descrita sempre através da fala de outros e da

visão deturpada de Hamlet, ou da narrativa idealizada da Rainha Gertrudes ao descrever para Laerte a

morte de Ofélia:

“(...) E então tombaram ela e seus troféus floridos

No plangente riacho. Suas roupas se abriram,

E, como uma sereia, boiou por instantes.

E aí entoou refrões de antigas cantorias

Como alguém insensível à própria agonia (...)”

Lucia Castanho se envolveu, ela mesma, com o destino trágico e delirante de Ofélia. Lucia é Ofélia. A

artista teceu, ela mesma, longos e diáfanos vestidos, e produziu troféus floridos, de frágeis flores. Mas

ao contrário da tresloucada heroína que parecia insensível à própria agonia, Lucia se comove e apela -

Ofélia não chore! Ofélia não morra!

Na construção da Ofélia morta, Lucia Castanho refaz muitos dos símbolos que aparecem na famosa

tela de Millais. A papoula vermelha que representa o sono e a morte; a guirlanda de violetas, que

simboliza a castidade, a morte prematura. Com todos esses adereços, Lucia Castanho ritualizou o

afogamento e o transformou em espetáculo de refinada sensibilidade, de delicada beleza, mas sem

perder o sentido trágico e cruel da morte.

Fabio Magalhães

museólogo



Ofélia

O projeto Ofélia teve início em 2009 com o intuito de escrever sobre o personagem da peça Hamlet de Shakespeare e realizar foto
performances. A imagem de Ofélia tem provocado novas representações visuais no século XXI e propõe questões sobre a morte
ou o desejo dela. Após o término do doutorado e da exposição dos trabalhos dei prosseguimento ao tema paixão. O coração , que
já fazia parte dessa série é usado por mim como símbolo de um amor muitas vezes não correspondido e para tanto desenhado
em árvores e produzido como objeto. Desde a residência artística em Jiwar , Barcelona no início de 2017 realizo trabalhos com o
tema “colar para calar O.”. Fotografia, objetos e pinturas estão presentes nessa pesquisa e fazem parte da minha produção atual.



EXPOSIÇÃO OFÉLIA – MAC SOROCABA 2013  



Exposição Ofélia/ MACS/ 2013



Exposição Ofélia/MACS/ 2013



Exposição Ofélia/MACS/2013



Fotografias



Ofélia/50x70 cm/ fotografia/2012



Ofélia/70x100 cm/fotografia/2012



Ofélia/fotografia/50x70 cm/2013



Ofélia/70x100 cm/ fotografia /2012



Ofélia/fotografia/50x70 cm/2012



Ofélia/fotografia/70x100cm/2013



Ofélia/fotografia/70x100 cm/2010



Ofélia/fotografia/70x100cm/2012



Ofélia/fotografia/70x100cm/2009



Um coração para O.



Ofélia/fotografia/50x70 cm/2016



Ofélia/fotografia/50x70 cm/2016



Ofélia/fotografia/50x70 cm/2016



Ofélia/fotografia/50x70cm/2016



Ofélia/fotografia/50x70 cm/2016



Coração para Ofélia/fotografia/20x30cm/2016



Corações de Ofélia



Coração para Ofélia/fotografia/50x70 cm/2015



Coração para Ofélia/fotografia/50x70 cm/2015



Coração para Ofélia/fotografia/50x70 cm/2015



Coração para Ofélia/fotografia/50x70cm/2015



Coração para Ofélia/fotografia/50x70 cm/2015



Coração para Ofélia/fotografia/50x70 cm/2015



Coração para Ofélia/fotografia/50x50cm/2015



Coração para Ofélia/fotografia/50x60cm/2015



Desenhos



Colar/ desenhos/42x29 cm/2017



Colar/ desenhos/42x29 cm/2017



Objetos: colares



Série Colar para O./2017/25x25x25 cm (caixa acrílica)tecido e fio de alpaca



Série Colar para O./25x25x25 cm (caixa acrílica)tecido e fio de alpaca/2017



Série Colar para O./25x25x25 cm (caixa acrílica)contas e fio de cobre/2017



Série Colar para O./25x25x25 cm (caixa acrílica)contas e fio de cobre/2017



Série Colar para O.25x25x25 cm (caixa acrílica)fio de alpaca e tecido/2017



Fotografias



Colar para Ofélia/fotografia/85 x 120 cm/2017



Colar para Ofélia/fotografia/85 x 120 cm/2017



Colar para Ofélia/fotografia/85 x 120 cm/2017



Colar para Ofélia/fotografia/85 x 120 cm/2017



Colar para Ofélia/fotografia/85 x 120 cm
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