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A pesquisa consiste em fazer um levantamento da biografia e obras das artistas mulheres 

construtivistas russas que participaram da Exposição 0.10, focando ao longo da pesquisa 

principalmente em Liubov Popova, Olga Rozanova, Vera Pestel, Nadejda Udaltsova.  

A pesquisa tem entre seus objetivos identificar as principais obras destas artistas, fazer um 

levantamento bibliográfico de tudo que já foi produzido sobre essas artistas, identificar as 

principais questões travadas pelas artistas ao longo de seus trabalhos, debater a importância 

histórica dessas artistas para a história da arte, tecer relações com as produções de artistas 

contemporâneas. 

No seu aspecto metodológico, trata-se de uma pesquisa básica em estágio inicial, destinada 

à expansão do conhecimento e sua divulgação através de eventos e publicações. A pesquisa 

procura fazer um levantamento bibliográfico e documental, incluindo além das obras das artistas, 

consulta a catálogos, documentários, jornais e fortuna crítica. Será realizado um mapeamento, 

identificação e seleção de obras das artistas, seguido de análises reflexivas e críticas. 

A arte construtivista foi inspirada pelas conquistas do novo estado operário russo, utilizando 

as técnicas e materiais modernos a favor de objetivos sociais e da construção de um mundo 

socialista. Ao analisarmos o papel da mulher na revolução e, por conseguinte, o papel da revolução 

na vanguarda artística do construtivismo russo, percebemos logo que as mulheres não foram uma 

pequena nota em sua história e sim artistas que construíram o movimento da mesma maneira que 

aqueles sempre lembrados.  

O estudo da relação de igualdade entre artistas homens e mulheres no período pré e pós-

revolução de 1917 pode ser exemplificado com um evento: a Exposição 0.10, de onde partiu essa 

pesquisa, de onde dos 14 expositores, 7 eram mulheres.  Refletindo o novo mundo imaginado pelos 

construtivistas russos, o mundo que conduzia a uma ampla redefinição dos papéis do homem e da 

mulher. Pela primeira vez na história, as mulheres como artistas estavam em situação de igualdade 

com os homens, num grau que só foi atingido na Europa ou na América bem mais tarde.  

Olharemos agora com mais profundidade para as artistas pesquisadas, percebendo suas 

contribuições revolucionárias para a história da arte. 

Olga Rozanova (1886 - 1918) tem como sua grande contribuição para a arte, a “colour 

painting” (pintura colorida), em telas ousadas que de forma radicalmente simples exploram sua 
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compreensão profunda sobre a cor. Se olharmos para a história da arte algo semelhante acontecerá 

30 anos depois, com os campos de cores de Rothko e as linhas verticais de Barnett Newman.  

Nadejda Udaltsova (1886 - 1961) desenvolveu seu próprio estilo cubista, com uma riqueza 

incomum de tonalidades e nuances de cor e uma certa racionalidade mais característica da arte 

russa. Juntou-se ao grupo Supremus e passou a pintar diversas composições puramente 

geométricas, porém, sua maior contribuição foi através de suas obras cubistas. 

Liubov Popova (1889 - 1924) produziu uma síntense das vanguardas cubistas e 

construtivistas, que chamou “arquiteturas pintáveis”. Participou da organização do grupo 

Supremus, porém, depois juntou-se ao construtivismo de Tatlin e aderiu aos objetivos 

revolucionários. Junto com Varvara Stepanova realizou os projetos na primeira estamparia estatal 

de algodão, onde desenvolveram um revolucionário trabalho de estampas. 

Vera Pestel (1887 - 1952) ao entrar em contato com o suprematismo passa a aprofundar-se 

nos planos geométricos e aborda elementos heterogêneos, como números, letras e fragmentos de 

objetos. Suas obras vão se tornando cada vez mais abstratas, com uma grande sensibilidade no uso 

das cores e delicadeza nas construções. 

É fundamental voltarmos nossa atenção para as artistas russas, sermos sensíveis a este 

protagonismo e às camadas da história que fazem com que o passado possa continuar sendo um 

rico manancial de experiências humanas que nos permite pensar nosso tempo e a nós mesmos de 

modo mais inclusivo e diversificado. Assim, esperamos que as reflexões apresentadas nesta 

pesquisa sejam consideradas, tanto como fonte de informação para outras pesquisas, como também 

de inspiração e alento para a história sempre inconclusa de conquistas sociais em sentido mais 

amplo e possibilidades culturais em sentido mais pleno. 
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