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“
UM MUNDO DE IGUALDADE
NÃO É FEITO DE PESSOAS IGUAIS, 
MAS DE PESSOAS COM DIREITOS 
IGUAIS PARA SEREM DIFERENTES

“

ROSANA HERMANN
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I see no problem with women having a penis, and men 

having a vagina. People can have whatever primary 

characteristics they have (whether given or acquired) and 

that does not necessarily imply what gender they will be, 

or want to be.

Judith Butler

gineceu androceu nasce de uma vontade de subverter 

a forma como apreendemos o género e de questionar 

a identidade e o corpo através da fotografi a e da moda. 

Partindo do conceito de performatividade de género, 

proposto por Judith Butler no livro Gender Trouble (1990), 

gineceu androceu pretende contrariar a conjuntura 

binária de género e demonstrar que a apresentação do 

sexo não é uma realidade imutável. Numa sociedade, 

assumidamente, heteronormativa, e, segundo Butler, 

o género constrói--se, em vez de, naturalmente, surgir. 

gineceu androceu pretende revelar, através da teoria 

de Butler, que o género não se circunscreve somente à 

diferença biológica. É, inexoravelmente, uma via para 

uma leitura discursiva e identitária. Porque a feminilidade 

não pertence só às mulheres e a masculinidade não 

pertence só aos homens.

20 personalidades portuguesas trajadas por 11 

designers de moda nacionais, efetivam nesta exposição 

a materialização do conceito de género como sendo 

performativo. Desta forma, gineceu androceu tem o 

intuito de constituir um veículo para a transmissão de 

uma mensagem de aceitação identitária e de construir 

uma tentativa de desfazer as ideias preconcebidas sobre 

o que signifi ca ser mulher e o que signifi ca ser homem.

gineceu androceu tem, igualmente, um lado 

fi lantrópico, sendo que 30% da venda das fotografi as 

reverte para a Associação ABRAÇO.

João Telmo
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João Telmo concretiza artisticamente, de um modo ímpar, 

o pensamento contemporâneo de Judith Butler. Uma 

exposição que impacta, que interroga e que nos ensina 

que quem somos é, em última instância, uma escolha 

nossa.  Convida-nos a entender a nossa identidade sexual 

a partir dos nossos atos performativos, co-construída ao 

longo do desenvolvimento e na interação Eu, Outro e 

o Mundo enquanto género performativo assente na 

fenomenologia. Apesar da faticidade da componente 

biológica, determinada no período de gestação, é a 

nossa escolha dar-nos a conhecer ao outro enquanto ser 

feminino, masculino ou com componente de ambos e 

mutável ao longo da vida. Esta noção só vem corroborar 

o que há muito é visível, empiricamente, para todos. A 

noção de uma determinação sexual a partir do órgão 

sexual constitui uma barreira aos direitos humanos e à 

busca de felicidade de cada um. 

Gonçalo Lobo -  Presidente Associação ABRAÇO
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“Não há género, não há 
orientação sexual, não há 

preconceitos, não há moda, 
não há tendências, não há 
limites. Há amor. E muita 

criatividade.”

Benedita Pereira



“Quando o João Telmo 
me convidou para 

esta transformação, 
imediatamente pensei 

que seria a minha 
homenagem aos 

Tédio Boys, banda 
inicialmente conotada 

pela estética rockabilly 
e psychobilly. Na minha 
transformação, imaginei 

que era um dos Tédio 
Boys a entrar numa 

sala onde iria dar um 
concerto, com o palco 

ao fundo, e nessa noite 
tudo poderia acontecer.”

Carla Bolito



“Na verdade, antes deste gineceu androceu, houve um sonho no topo de um arranha-céus 
favelado em noite de fim de ano com tempestade tropical onde tudo era lentamente embalado 

pelo vento, como se estivéssemos no mar. Chegou a Isabella Rosselini sem eu saber porquê 
chega e abraça-me. Durante aquele longo abraço festivo e embalado, mil sensações físicas/

emocionantes se destacam: a tusa e a vontade de fazer xixi que espoletaram um gigante double 
dick nas cuecas. A Isabella já não interessava. Todas…todos era o que eu queria!”

Cláudia Efe



“Chega de fazer género com o género.”

Cristóvão Campos



“As pessoas não podem ser julgadas 
pelas aparências e as questões de 

género não são tão simples quanto 
parecem. Devemos aceitar as 

pessoas pelo que são, e não pelo 
que aparentam ser.”

Diogo Amaral



“Uma ode à androginia, ao machismo 
e ao feminismo, ao trashy e ao 

bourgeois, o grito do Ipiranga do 
unissexo. Um brinde ao too much 

e à comoção simples e sublime, 
uma ressaca da problemática 

trans, lésbica, gay, bi e o que vocês 
quiserem. Quando esta obra se 

tornar obsoleta, seremos, finalmente, 
vencidos pela vida e o João Telmo 

continuará na vanguarda a pisar o 
risco de stilettos e batom vermelho.”

Filomena Cautela



“Uma ideia arrojada, uma equipa 
destemida e super profissional, atores tão 
diferentes uns dos outros. O resultado foi 

uma exposição crua e pertinente, tal como 
o seu autor. Para mim foi um prazer de 

fazer e de ver o resultado.”

Inês Castel-Branco



“Uma ideia que começou em 2014
no Camboja a ler o Gender Trouble da Judith 
Butler na praia e que culminou na realização 

destas 20 fotografias no início de 2016. Não tenho 
palavras para descrever a enorme gratidão que 

tenho para com todas as pessoas que estiveram 
envolvidas neste projeto. Gender is over!”

João Telmo



“O teatro é limitado, quadrado, 
normativo. O género é volátil, infinito 

e livre. Num como no outro, cais morto 
se te esforçares demais.”

Manuel Moreira



“Alba Fuentes | Figura 
andrógina dos anos 30 | Dizia-
se hermafrodita | Ascendência 

Mexicana | Atriz de vaudeville e 
cantora soul | Viveu em Queens, 

Nova Iorque.”

Martim Pedroso



“What a privilege it is to 
play, to transform, to be 

many identities. One must 
not think of how you are 

perceived by society. Be who 
you really are, present and 
grounded. Do not be scared 

of shifting, of changing. 
Transformation is essential. It 

is liberating!”

Maya Booth



“Masculino e Feminino existem dentro do corpo e mente que herdámos, sabe-se lá de quem e 
de onde. Sim, sabemos que nos vem da genética familiar, mas há sempre uma faísca nova que 

nasce, uma marca pessoal, uma identidade própria. Este trabalho permitiu criar essa identidade 
ficcional, entre corpos masculinos e femininos e os seus opostos, inversos, espelhos?!? Através 

de uma composição fotográfica e um trabalho de caracterização belíssimos, que nos permitiram 
personificar o sexo como um todo, uníssono e desafiante, como alerta para uma igualdade de 

géneros e liberdade de expressão.”

Miguel Damião



“gineceu androceu repulsa e impulsa 
a fundamentação da nossa natureza. 
Sou homem, mulher, menino, menina 

e ausento-me do género sem qualquer 
consciência dessa definição. Um ato 
de amor ao mais básico dos nossos 

instintos.”

Nuno Gil



“gineceu androceu é como pegar naquela criança que se 
escondia no quarto em Angola para brincar com bonecas e 
torná-la exposta na galeria de um mundo sem preconceito. 
Obrigado João Telmo, e a todos os que fizeram parte deste 

maravilhoso projeto.”

Paulo Pascoal



“Uma maneira de reduzir a nossa identidade seria dizer 
que somos apenas homens. Ou mulheres.”

Paulo Pires



“O trabalho de Judith Butler, 
assim como o da Camille Paglia, 
deram-me a conhecer uma nova 

maneira de ver e ler o mundo 
das pessoas. Agora com o 

gineceu androceu do João Telmo, 
tive a experiência de sentir no 
corpo o meu olhar sobre mim 
próprio e o dos outros sobre 
mim. Aquilo que durou uma 

manhã, continua a ressoar no 
meu imaginário como o futuro 

de tod@s nós.”

Romeu Costa



“Eu, São José. Eu, 
David. Sou o que quero 

neste mundo gineceu 
androceu.”

São José Correia



“Este trabalho do João teve um 
grande significado para mim. 

É muito importante refletirmos 
sobre a importância do masculino 
e do feminino. Somos incompletos 

se formos apenas masculinos 
ou apenas femininos. É, aliás, 

impossível ter apenas uma dessas 
cores. Acho que nos devemos 

exprimir da forma que queremos, 
a sociedade não nos deve obrigar 

a ser apenas homem ou mulher. 
Sejamos apenas humanos.”

Sofia Soares Ribeiro



“Pôr-me na pele do outro 
não é nada mais do que um 

exercício de Humanidade. Não 
sou um género de pessoa. Sou 

simplesmente Humana.”

Soraia Chaves



“Com gineceu androceu pude 
experimentar um comportamento 

e forma de estar masculinas e, 
com isso, questionar o papel social 

de género. Foi como criar um 
personagem de fora para dentro. Em 

todo o homem existe feminilidade 
e em toda a mulher existe 

masculinidade. Ao que parece, em 
mim existe um ser andrógino.”

Vera Kolodzig 



GINECEU ANDROCEU
  



IMPLEMENTED CREATIVITY

DAMOS FORMA AOS SEUS PROJECTOS



FICHA TÉCNICA & ARTÍSTICA 

Título

GINECEU ANDROCEU

Produção

Galeria Art Lounge

Coordenação

Ricardo Tenreiro da Cruz

Sofi a Tenreiro da Cruz

Curadoria

Sofi a Tenreiro da Cruz

Revisão

Ricardo Tenreiro da Cruz

Conceção, Direção Artística & Produção Executiva 

João Telmo

Assistência de Realização & Produção

Ana Pinto

Fotografi a

Telmo Pereira

Assistente de Iluminação

Guilherme de Matos

Caracterização

Cátia Bolota

Cabelos

Ana Sousa

Assistente de Caracterização

Catarina Batalha

Making-of Vídeo

Carlos Nogueira de Melo

Making-of Fotografi a

André Dinis Carrilho

Ilustração

Mário Belém

Comunicação

Helena Marques

Produção

Nova Companhia

Atores

Benedita Pereira, Carla Bolito, Cláudia Efe, Cristóvão 

Campos, Diogo Amaral, Filomena Cautela, Paulo 

Pascoal, Inês Castel-Branco, João Telmo, Manuel 

Moreira, Martim Pedroso, Maya Booth, Miguel Damião, 

Nuno Gil, Paulo Pires, Romeu Costa, São José Correia, 

Sofi a Soares Ribeiro, Soraia Chaves, Vera Kolodzig

Designers de moda

AWAYTOMARS, CEAGAGÊ, Dino Alves, Katty Xiomara, 

Luís Carvalho, Miguel Vieira, Nair Xavier, Olga Noronha, 

Ricardo Andrez, Ricardo Preto, Storytailors

Design Gráfi co

Mike by Image Masters

Impressão e Acabamento

Image Masters 

-

Galeria Art Lounge

Rua António Enes, 9c

1050-023 Lisboa, Portugal

-

T  + 351 213 146 500 

+ 351 917 250 181

-

art@artlounge.com.pt

-

www.artlounge.com.pt

-

Horário:

2ª a 6ª das 9h30 às 19h30

Sábado das 12h às 17h

 
Agradecimentos

Eric Ribeiro, Joana Sequeira Dias, Paulo Sequeira 

Dias, Stéphane Alberto e um agradecimento 

especialíssimo a Sofi a Soares Ribeiro e a Clara 

Sequeira Dias.

Apoios:

Benefi t Cosmetics

Manobras d’Arte

Red Pixel

Sincolour

Nova Companhia




