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Graduante em Artes Visuais pelas Faculdades

Metropolitanas Unidas (2017), é um artista

não-binarista multimídia, cuja pesquisa

envolve formas de se repensar

comportamentos sociais voltados para

estudos de gênero com foco na teoria queer.

Está constantemente em uma jornada de

auto conhecimento desmistificando e

decodificando símbologias do mundo 

Já participou de exposições coletivas como o

69º Salão de Abril (2018) e o 25º Salão de

Artes Visuais de Vinhedo (2020) e sua

individual "Limites do Inconsciente" (2016)

no Centro Cultural Raul de Leoni, em

Petrópolis, Rio de Janeiro. 

Atualmente também trabalha no setor do

atendimento na Pinacoteca de São Paulo.
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Ativista LGBTQIA+, Thiago 'Thia' Sguoti traz em sua produção artística, uma crítica ao sistema de imposições de

gênero de nossa sociedade atual.

Intercala performance, pintura, escultura e se apropria de um ser mitológico para representar suas ideologias em

relação à beleza, sexualidade e identidade. 

 A sereia dentro de muitas culturas, é um grande símbolo de estética feminina e sensualidade. Sua imagem já é um

estereótipo enraizado no inconsciente coletivo das pessoas, assim como políticas assimilacionistas de gênero

presentes até mesmo dentro da comunidade LGBTQIA+. 

Sguoti confronta tais imposições ao desfigurar um ícone de beleza, visando causar estranheza e reflexão. Uma

mulher com cabeça de peixe em um corpo humano, não é algo convencional de se esperar. A ideia de uma mulher

metade peixe somente da cintura para baixo, assim como as expressões femininas e masculinas correspondentes aos

ideais heteronormativos, já são padrões pré estabelecidos.

 Busca provocar uma reflexão sobre o sistema binário que vivemos e como compreender melhor outras diferentes

formas de existir além desse sistema. 
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Com base nos conceitos de Mascarada de psicanalistas como Joan Riviére e Jacques

Lacan, o trabalho refere-se à um termo utilizado para nomear o fenômeno performativo

de mulheres que precisam incorporar uma feminilidade imposta e construída assim como

homens gays que também são vítimas da mesma retaliação oriundas de normas de gênero. 

O título possui um trocadilho com o termo Queer, uma vez que o mesmo fenômeno

também ocorre com pessoas trans e não binárias. A ideia se concebeu durante a

emergente recomendação do uso de máscaras em meio a pandemia do COVID-19, e da

reflexão de que já vestíamos máscaras para nos proteger de uma pandemia binarista em

que o principal grupo de risco sempre foi a comunidade trans.

Estas máscaras criadas que mimetizam os rostos de quem seriam seus respectivos

possuintes fazem uma analogia aos conceitos da Mascarada e aos novos hábitos do

protocolo de saúde em meio a pandemia do corona vírus.

2020



Máscara nº1, Jonas, 2020
aquarela e elásticos
18x23

Máscara nº2, Martinelly, 2020
aquarela e elásticos
18x23



Máscara nº3, Vênus, 2020
aquarela e elásticos
18x23

Máscara nº4, Thia, 2020
aquarela e elásticos
18x23



Máscara nº5, Willian, 2020
aquarela e elásticos
18x23
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Este trabalho desperta quase que imediatamente um comportamento assimilativo de

associar o que vemos com que pensamos sobre aquilo (ou com o que fomos ensinados

a pensar sobre aquilo). O trabalho visa propor uma reflexão sobre questões

assimilacionistas de gênero, rompendo costumes heteronormativos de impor uma

identidade baseada no órgão sexual de um sujeito. Também se reverbera para outros

elementos presentes em um corpo, como cabelos, barba, curvas, pelos, cuja variação

de características desses elementos desperta uma leitura diferente para cada pessoa,

na maioria dos casos, uma leitura tendenciosa à assimilar tudo isso já com base em um

sistema quase ditatorial de normas cisgêneras.

2020



Virginica nº1, 2020
pastel oleoso sobre papel
42x29

Generosa nº1, 2020
pastel oleoso sobre papel

42x29
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Série de aquarelas que explora o místico e o sagrado, e os simbolismos que envolvem o

peixe e suas ligações com divindades femininas como Afrodite, Iemanjá, Sheila-na-gig,

nereidas, entre outros.

Todas essas figuras tem relação forte com a fertilidade, com a beleza e os

sentimentos, elementos geralmente associadas ao feminino. A série tem uma sútil

influência queer, quando retrato essas entidades fora de suas originais representações

culturais.

As aquarelas possuem áreas vazadas com uma superfície espelhada se revelando por

trás, os espelhos representam o elemento água, presente em todas as figuras

retratadas.

2019 — 2020



O Nascimênto de Vênus que se descobriu Marte, 2020
técnica mista: aquarela e papel espelho
42x29



Dos sete reflexos. Imposições feitas a
um ser perfeito, 2019

técnica mista: aquarela e papel espelho
42x29



As nereidas... e os outros, 2019
técnica mista: aquarela e papel espelho
42x29



Odoyá. Oferenda de cabelos, 2019
técnica mista: aquarela e papel espelho
42x29
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Este trabalho leva o título de uma insinuação pejorativa e desrespeitosa que algumas

pessoas fazem ao julgar outra pessoa por ela parecer ou não parecer uma pessoa

transsexual. O título é uma maneira inapropriada de se referir à pessoas trans, uma

vez  que insinua que para sua identidade ser válida, é preciso que sua aparência atinja

certa expectativa de beleza.

O peixe é um animal que em determinado momento de sua vida, passa por uma

mudança de sexo, mas por não haver dimorfismo sexual, o animal continua com a

mesma aparência.

A obra também busca trazer a reflexão de como a sociedade exige mudanças físicas e

estéticas para aprovar a identidade de uma pessoa. As pinturas refletem questões da

transsexualidade como a passabilidade, o corpo, e nossos conceitos de beleza.

2018



Cara de Trans, 2018
acrílica sobre tela

60x40 



Sem título, sem gênero, 2018
acrílica sobre tela

60x40 



25º Salão de Artes Visuais de Vinhedo, foto da exposição - na parede



FOTO/VIDEO-PERFORMANCES
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O trabalho consiste em foto-performances editadas com aplicativo viralizado nas

redes sociais por ser capaz de envelhecer e mudar o gênero das pessoas. O aplicativo

modifica sua aparência com base num referencial padrão binário. Rumores conspiram

que o sistema do aplicativo rouba dados pessoais dos usuários. Estaria este aplicativo

roubando dados para um "Cistema" ?

A sereia incorpora a teoria queer uma vez que busca surpreender o expectador com

sua quimera invertida, ela auxilia a compreensão da "queerização" do corpo, uma vez

que a estranheza notada pela sereia invertida é uma alusão aos papeis de gênero

também invertidas.

2020



Transições, fotografia e manipulação de imagem, 2020
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Neste vídeo o artista maquia um peixe enquanto um compilado de corpos nus aparece

ao som de Maria Callas. "Fishy" é um termo misógino, antigamente utilizado para se

referir à uma Drag Queen mais afeminada, uma vez que o cheiro do peixe era

comparado aos odores de uma vagina. Algumas espécies de peixe mudam de sexo sem

ter uma mudança visual aparente. Maquiar este animal questiona porque precisamos

performar um esteriótipo para comprovar nossa identidade.

2019



Fishy, vídeo / cor 4'35'' ,2019
assista em: https://www.thiagosguoti.com/fishy
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Ao abdicar-se de alguns costumes estéticos estruturados por uma sociedade que dita

o que é e não é belo, a liberdade e a identidade das pessoas são invalidadas e

comprometidas por não se enquadrarem nestas normas.  Neste tríptico fotográfico, a

degradação da figura da sereia faz alusão ao popular hábito social de "colocar as

pessoas em caixas". Em seu habitat natural, o artista caracterizado como uma sereia,

representa sua livre forma de expressão, e ao ser transferido à uma banheira, perde

os cabelos e o semblante alegre, condicionado à uma forma artificial de vida para uma

criatura do mar.

2017



Sereia-me, fotografia 35x45, 2017



69º Salão de Abril
fotos da exposição - na parede



Brasil. 1995, São Paulo - vive e trabalha em São Paulo.

+ 55 11 9 79677731
t.sguoti@gmail.com
http://www.thiagosguoti.com
http://instagram.com/thiagosguoti

FORMAÇÃO

2017 | Licenciatura em Artes Visuais. FMU
2014 | Prévia - Pré Vestibular do Instituto de Artes,UNESP
2015 | Desenho e Pintura, Oficina de Artes Lápis-Lazúli. São Paulo, Brasil
2015 | O Meio como Ponto Zero - Criação entre Dança e Artes Visuais. Oficina Cultural Oswald de Andrade, São Paulo, Brasil.
2015 | Para Além do Papel - O Desenho no Pensamento Visual. Oficina Cultural Oswald de Andrade, São Paulo, Brasil.
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2016 | Limites do Inconsciente - Galeria Aloísio Magalhães. Centro de Cultura Raul de Leoni. Rio de Janeiro, Brasil

2020 | 25º Salão de ArTes Visuais de Vinhedo. Centro de exposições e galeria de arte Edilson Caldeira. Vinhedo, São Paulo. Brasil.

2019 | Projeto Re-Arte 2ª edição. Sociedade das Artes. São Paulo, Brasil.

2019 | 2º Encontro de Artes VIVIEUVI. Escola Britânica de Artes Criativas (E.B.A.C.). São Paulo, Brasil.

2018 | 1º Encontro de Artes VIVIEUVI. Escola Britânica de Artes Criativas (E.B.A.C.). São Paulo, Brasil.

2018 | 69º Salão de Abril. Casa do Barão de Camocim. Ceará, Brasil.

2018 | Coletiva Eixo 3ª edição. Galeria EIXO - Fábrica Bhering. Rio de Janeiro, Brasil.

2016 | Corpo Presente - Cazamais. São Paulo, Brasil.  

2016 | Fundação - Ateliê Braço Forte Contemporâneo. São Paulo, Brasil.

2016 | Qual é o seu link? - Centro de Artes Calouste Gulbenkian. Rio de Janeiro, Brasil.

2016 | L.O.T.E. - 6ª edição. Instituto de Artes da UNESP. São Paulo, Brasil.

2016 | Coletiva Eixo > julho. Galeria EIXO - Estúdio Dezenove. Rio de Janeiro, Brasil. 

2016 | Festival Instantâneo de Performance Urgente - Função. Espaço Nulo. Tocantins, Brasil. 

2015 | Novas Impressões. Oficina Cultural Oswald de Andrade. São Paulo, Brasil.

2014 | L.O.T.E. - 4ª edição. Instituto de Artes da UNESP. São Paulo, Brasil.

AR - Acervo Rotativo (curadoria de Laerte Ramos)

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS

EXPOSIÇÕES COLETIVAS

OBRAS EM ACERVO



www.thiagosguoti.com


