
Tome o espaço. Ocupe o seu espaço. Se 
espalhe, descruze os braços, descruze as 
pernas. Não deixe sua aparência ditar se 
você pode ocupar espaço público, você 
não precisa usar maquiagem para sair de 
casa. Use qualquer porra que você quiser. 
Dirija, xingue os outros motoristas, cante 
a plenos pulmões, estacione mal, estac-
ione bem, você será julgada de qualquer 
maneira, motorista mulher. PREENCHA o 
seu lugar no ônibus / trem / avião, não se 
esprema no canto, ponha os cotovelos 
para fora, se aproprie do resto do apoio de 
braço, coloque as pernas para fora, fique 
confortável. Fale alto! Seja ouvida. Fale em 
voz alta em público, ao telefone, na re-
união, com suas amigas, tire suas dúvidas, 
continue perguntando, Aproveite o espaço 
na conversa, ocupe espaço na seção de 
comentários, use sua voz. Faça com que 
sua voz seja ouvida politicamente, VOTE, 
vote em seu melhor interesse, vote em seu 
melhor interesse como mulher e por outras 
mulheres.

Fique brava, faça petição, proteste, faça 
parte de uma comunidade de outras mul-
heres e ocupe espaço coletivamente. Poste 
tweet, hashtag, poste no Instagram sua 
opinião, ocupe seu espaço online. Entre 
nos espaços em que você não é bem vinda, 
nas carreiras que eles não querem que você 
tenha, nas vagas que eles não querem que 
você preencha, nos setores que eles dis-
seram que não são para você. Faça contato 
visual com eles, proteja seu território. Não 
aceite suas piadas estúpidas e misógenas, 
seja MULHER, não aceite ser chamada de 
garota. COMA, coma em público, enfie o 
que quiser goela abaixo. Seja muito gorda, 
seja muito alta, seja muito magra, seja mui-
to baixa. Não seja suficiente, seja coisa de-
mais. OCUPE. SEU. ESPAÇO.

Compartilhe seu espaço com outras mul-
heres. Seja INTERSECIONAL. Compartilhe 
seu privilégio, compartilhe qualquer plata-
forma que você tenha. Amplifique as vozes 
de outras mulheres, aquelas que não são 
ouvidas, que não têm os mesmos privilégi-
os que você. Fale contra a injustiça TODA. 
SANTA. VEZ. Lute as grandes batalhas, 
lute as pequenas batalhas, enfrente os pre-
conceitos. Não tolere seus amigos / famil-
iares / colegas / vizinhos racistas / homo-
fobia / preconceito contra idade / classe / 
habilidade física / misoginia / colonialismo. 
Desafie a cada vez. Torne-se desagradáv-
el, faça com que eles se corrijam, seja in-
conveniente, não seja cúmplice, não se 
cale. Desafie a você mesma, seu próprio 
privilégio, suas próprias suposições, seu 
próprio preconceito, suas motivações. 
PENSE melhor de outras mulheres, essa 
merda é difícil de aprender.

Este livro de artista intitulado Um 
Manifesto Experimental Da Visi-
bilidade Para Mulheres realizado 
pelo coletivo WYL /What’s your lo-
cation?.  O coletivo parte de uma 
pergunta – qual o seu lugar? -  para 
explorar temas que se avizinham 
as questões sobre a globalização 
e como esta afeta a comunicação 
e cultura local. Com artistas oriun-
dos do Brasil, Kuwait e Inglaterra , 
o projeto procura fomentar diálog-
os em forma de imagem e ou texto, 
reveladores das estratégias criadas 
em conjunto para a elaboração de 
cada exemplar. Cada dupla ou trio 
de artista, apresentam suas publi-
cações em português e em árabe.

RUTH JONES



ACREDITE nas mulheres, entenda as mul-
heres, apoie as mulheres. OUÇA as mul-
heres. Especialmente se a sua experiência 
não for a mesma, só porque não aconteceu 
com você não significa que isso não ac-
onteça. Apoie umas as outras. Dê espaço 
para mulheres de cor, para mulheres LGBT-
QI * e pessoas não binárias, para mulheres 
com habilidades diferentes, para mulheres 
mais velhas e mais jovens do que você, 
para mulheres não-coloniais, para mul-
heres de diferentes classes. CALE-SE e ES-
CUTE suas vozes, não o faça para ganho 
próprio, não seja uma falsa aliada. Não tire 
suas experiências e use-as para o seu gan-
ho. Assuma a responsabilidade por suas 
ações e aprendizado. Se você errar, peça 
desculpas! Aprenda e seja melhor. Faça o 
seu próprio aprendizado, seja responsável, 
faça o esforço, faça o trabalho e não espere 
recompensa. COMPARTILHE. O SEU. ES-
PAÇO.

Se cuide. Tome cuidado de si mesma. Cuide da 
sua mente e do seu corpo. Durma. Coma. Se mov-
imente. Pense. Descanse. Coma, coma a comida 
que lhe de conforto, mas não coma para preencher 
um vazio emocional. Coma mesmo se você não 
ache que merece comer, mesmo se estiver desin-
teressada, certifique-se de nutrir o seu corpo. E 
não se castigue por comer, mesmo se o que você 
comeu não seja saudável ou necessário. Mova 
seu corpo, saia de casa, caminhe na natureza, dê 
um mergulho, ande de bicicleta, jogue tênis, cor-
ra, ande de skate, faça ioga, seja o que for, ap-
enas MOVA SEU CORPO. Descanse. Você pode 
muito bem sentar a sua bunda e relaxar, dormir o 
quante você precisar, tome o tempo necessário 
para você descansar adequadamente, faça com 
que os outros ajudem você a ter o seu descan-
so, especialmente se você estiver cuidando de 
os outras pessoas, isso cansa pra caralho. LEIA, 
aprenda algo nove, descubra o que você ama, o 
que você odeia, o que a assusta, pesquise o re-
sultado, torne-se uma especialista, desafie suas 
próprias suposições. Deixe experiências negativas 
para atrás sempre que possível. Pessoas negati-
vas, situações negativas, pensamentos negativos, 
comportamentos negativos. Não é fácil, mas vale 
a pena. Fale com aqueles que possam ajudá-la, 
mas saiba que eles podem não ter tempo ou re-
cursos para faze-lo. Seja responsável, sempre que 
possível, obtenha ajuda ou conselho adequado, da 
pessoa apropriada, do seu médico, terapeuta, das 
linhas de apoio a vítimas de abuso doméstico, as-
salto sexual, e da polícia. Problemas grandes não 
tem uma solução fácil e rápida que um amigo ou 
membro da família possa ou deva aceitar. Aprecie 
a ajuda que os outros dão a você, mas PARE de 
fazer todo o trabalho emocional, especialmente se 
eles não fizerem a sua parte. Esteja ciente das suas 
limitações, coloque seus limites no lugar para que 
você não se esgote. Passe tempo com pessoas 
que a inspiram, faça parte da sua comunidade de 
pessoas que se importe com as coisas, seja online 
ou em sua cidade ou bairoo. Assuma a responsa-
bilidade por suas ações, faça parte de sua comu-
nidade local, pense sobre o que você diz e faz. 
Passe tempo sozinha, fique em silencio, fique em 
paz, em um estado de calma, tome um banho de 
espuma, se é isso que você gosta. Se você precis-
ar se afastar de algumas pessoas, faça isso. Inevi-
tavelmente, ocupar o seu espaço vai irritar algumas 
pessoas (homens), você vai precisar se reabastecer 
em um espaço físico e mental que seja seguro an-
tes de voltar ao mundo real para tomar o seu es-
paço novamente. Cuide. De si. Mesma.        2018


