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Envolvida: histórias da arte feminista
e passados afetivos _ Julia Bryan-Wilson

Nenhum estudioso é verdadeiramente desapegado de seu objeto de investigação, porque acabamos nos impregnando de detalhes de nossa pesquisa,
por mais que o tema seja distante, temporal ou geograficamente. E, para
historiadores da arte contemporânea como eu, diálogos com artistas vivos
enriquecem o que escrevemos e, às vezes, levam a amizades duradouras.
Mesmo que essas relações possam ser vistas com alguma desconfiança em
um ambiente acadêmico que prega uma neutralidade ostensiva, elas possuem um significado vital para o campo da história da arte contemporânea
– especialmente para a história da arte feminista. Ainda assim, esse tipo de
intimidade muitas vezes fica velado, ou é ignorado, descartado e disfarçado, em vez de tratado abertamente. Não estou defendendo que passemos a
produzir esclarecimentos prévios sobre aspectos escondidos; em vez disso,
deveríamos tentar teorizar sobre os próprios laços afetivos que alimentam
nosso trabalho, dar conta deles em sua complexidade e refletir criticamente sobre eles. Como essa versão da história da arte de maior envolvimento
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Implicated: Feminist Art Histories
and Affective Pasts _ Julia Bryan-Wilson

No scholars are truly detached from their objects of inquiry; we become invested in the details of our research no matter how distant our subjects might
be from us temporally or geographically. For contemporary art historians like
myself, dialogues with living artists enrich our writing and sometimes lead to
lasting friendships. Even though such relationships can be viewed with some
suspicion in an academic climate that values ostensible neutrality, they are
vitally significant to the field of contemporary art history—not least feminist
and queer art histories. Yet such intimacies are often veiled, ignored, dismissed,
or glossed over rather than addressed forthrightly. I am not advocating for the
constant production of simple statements of disclosure; rather, we should endeavor to theorize the affective bonds that feed our work, to account for them in
their complexity and reflect on them critically. How might this more personally
implicated version of art history have consequences for how we grapple with

pessoal influi no modo como nos havemos com as produções e as práticas
artísticas que se abrem para o campo da construção de afiliações políticas?
Afastando-se de meu campo de estudos habitual, este artigo discute um
aspecto de meu próprio passado biográfico com a produção de mídias alternativas feministas e queer, a saber, meu envolvimento com o projeto Joanie
4 Jackie, originalmente chamado Big Miss Moviola, que foi criado por Miranda July em 1995. Esse tipo de narrativa de uma relação pessoal com um
projeto de arte exige um modelo metodológico afetivo que leva em conta
histórias emocionais e redes de relacionamentos, incluindo amizades e círculos de comunidades queer, na medida em que estão associados à produção
cultural alternativa e às suas concessões e rupturas.

Em 1995, quase dez anos antes da invenção do YouTube, Miranda July havia abandonado a Universidade de Santa Cruz e se mudado para Portland,
Oregon, para se juntar a uma cena de bandas punk, selos independentes
de música, fanzines e uma cultura feminista do faça-você-mesmo que era
chamada informalmente, e com certa autoironia, de riot grrrl. Miranda tinha intenção de se formar em cinema em Santa Cruz, mas achou alienante

aquela cultura de alunos basicamente do sexo masculino, e sentiu um vago
impulso de direcionar a energia faça-você-mesmo da cena musical do noroeste do Pacífico para uma produção artesanal, independente, feminista e
totalmente autofinanciada de cinema. Ela não tinha dinheiro nem espaço;
não tinha uma câmera de vídeo e nem acesso a uma ilha de edição; pior
ainda, não tinha colegas, nem público, nem qualquer forma de se conectar
com outras mulheres que poderiam ter os mesmos anseios de fazer vídeo;
não tinha como compartilhar seu trabalho, trocar ideias livremente, criticar,
colaborar; não tinha nenhuma estrutura ou sistema que a ajudasse a entrar
em contato com outras pessoas que também estivessem pegando câmeras
de vídeo emprestadas em emissoras públicas de televisão a cabo ou fazendo
permutas para ter acesso aos equipamentos.
Então ela criou um projeto chamado Big Miss Moviola, que começou com
um panfleto xerocado que distribuía em shows de rock e entregava a amigos
para que passassem aos amigos deles. O panfleto continha uma ideia enganosamente simples: “Mande-me um filme feito por você, mais cinco dólares e
uma declaração pessoal escrita, e eu te mando uma fita de vídeo com todos os
filmes enviados por mulheres como você (incluindo o seu), mais o fanzine Big
Miss Moviola, com os textos e os endereços de todas as cineastas”1. Havia um
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artistic productions and practices that open into the realm of political affilia-

its culture of mostly male students alienating, and she had a vague impulse to

tion-building?

harness the DIY energ y found in the Pacific Northwest music scene towards a new

In a departure from my usual scholarship, this article discusses one aspect

kind of scrappy, totally self-funded feminist movie making. She had no money, no

of my own biographical past with feminist and queer alternative media pro-

space, did not own a video camera and had no access to an editing suite; even

duction, namely my involvement with Joanie 4 Jackie, formerly called Big Miss

more crucially, she had no colleagues and no audience, no way to connect with

Moviola, which was founded by Miranda July in 1995. This kind of narration of a

other women who might be having the same video-making cravings, no way to

personal relationship with an art project demands an affective model of meth-

share work, to brainstorm, to critique, to collaborate, no structure or system to

odolog y that takes into account emotional histories and networks of allegiances

connect with those who might also be borrowing video cameras at local public

that include friendship and queer kin circles as they relate to the promises of

cable access stations or bartering for equipment.

alternative cultural production as well as its compromises and disjunctures.

So she started a project, entitled Big Miss Moviola, which began as a Xeroxed
pamphlet that she’d hand out at rock shows and give to friends to give to their
friends. This pamphlet had a deceptively simple idea: “You send me a movie that

In 1995, almost ten years before the invention of YouTube, Miranda July was a UC

you made plus $5.00 and a personal statement and I send you a videotape with all

Santa Cruz dropout who had moved to Portland, Oregon to take part in a loose

movies on it that women like you sent me (including your movie) plus the Big Miss

community of punk bands, start-up music labels, fanzines, and do-it-yourself

Moviola fanzine which has all the filmmaker’s personal statement and addresses on

feminist culture that was known informally, and with some self-irony, as riot

it.”1 The basic additive concept here was similar to a chain letter in which you send

grrrl. Miranda had thought that she would major in film at Santa Cruz but found

in something and get even more in return (the small fee of five dollars was to cover

1 Miranda July, “The Big
Miss Moviola Project,”
pamphlet 1, 1995. All
documents from Big
Miss Moviola are from
my own archive.

princípio básico de ganho aqui, semelhante ao de uma corrente de cartas em
que você envia algo e recebe em troca alguma outra coisa (a pequena quantia
de cinco dólares cobria os custos de editar as gravações, correio, xerox). As
fitas enviadas de volta a cada cineasta continham dez vídeos gravados – o da
própria cineasta e nove outros. A motivação primordial de Miranda não era
simplesmente saudar uma comunidade de outras mulheres que faziam vídeo,
mas trabalhar ativamente pela criação de um público de artistas e criadoras.
E eis o que ela prometia: pelo menos nove outras mulheres verão o que você
fez, e você também poderá ver o trabalho de outras nove mulheres com um
discurso próximo e em diálogo implícito com o seu.
Nesse primeiro panfleto do Big Miss Moviola, Miranda escreveu um longo
manifesto sobre o potencial do vídeo na autorrepresentação política:
Estou criando esta rede de mulheres cineastas porque sou mulher e faço filmes
e sei que realmente não há o que fazer com eles quando ficam prontos. Se eu
estivesse escrevendo, poderia fazer meu próprio fanzine e distribuir sozinha; se
fosse uma canção, poderia montar uma banda, ser gravada por amigos, sair em
turnê. Mas se meu negócio é colocar meu coração em uma fita de vídeo, o que
eu faço com ela? Artes secretas e pessoais são muito bacanas e tal, mas esses

1 July, Miranda. “The Big
Miss Moviola Project”,
panfleto nº 1, 1995.
Todos os documentos
do projeto Big Miss
Moviola mencionados
aqui pertencem a meu
próprio arquivo.

filmes que você e eu estamos fazendo poderiam estar ensinando outras cineastas mulheres e quem não é cineasta também. As mulheres/filmes de que falo
não se parecem necessariamente comigo, a não ser pelo fato de fazerem filmes
e porque, em função de questões de classismo, sexismo, racismo e capacitismo,
estão impossibilitadas ou NÃO QUEREM participar de uma instituição que se
esmera em ensinar os preconceitos da indústria do cinema.

O que esse documento pioneiro articula é um reconhecimento explícito das
questões de classe, raça, gênero e capacidade f ísica que excluem tanta gente
desse meio. Além disso, Miranda enfatiza sua recusa deliberada de participar das grandes instituições da indústria cinematográfica naquele momento;
embora mais tarde ela tenha feito filmes para públicos maiores, o Big Miss
Moviola já foi concebido como um tipo diferente de intervenção.
É preciso frisar que, em sua encarnação original, o Big Miss Moviola
acontecia 100% por correspondência; cartas e fitas VHS eram enviadas pelo
correio convencional, e não pela internet, já que as tecnologias de rede ainda
não estavam totalmente disseminadas. Olhando em retrospecto, vinte anos
depois, esses documentos acendem em mim uma certa nostalgia dos meios
analógicos; mas sua estética totalmente amadora, marcada por textos escri55
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the cost of dubbing tapes, postage, and Xeroxing). Each tape sent back to a maker

unable to or DON’T WANT TO participate in the institution that teaches prejudice

had ten videos on it—her own, plus nine others. Miranda’s primary motives were not

so well in the film industry.

just to hail a community of other women making videos, but also to actively create

Articulated in this early document is an explicit acknowledgment of the

an audience of other artists and makers. Hence this was her promise: at least nine

class, race, gender, and ableist issues that exclude so many from this medium.

other women will see what you did, and you’ll get to see the work of nine other

In addition, she outlines her deliberate refusal to participate in the larger

women also, adjacent to and in implicit conversation with your own.

institution of the film industry at that moment; though Miranda has since made

In this first Big Miss Moviola pamphlet, Miranda wrote a lengthy manifesto
about the potential of video for political self-representation:

movies that have larger audiences, Big Miss Moviola was meant as a different
type of intervention.

I am starting this network for women filmmakers because I am a woman and

It bears emphasizing that in its original incarnation, Big Miss Moviola was

I make movies and I know that there isn’t really anything to do with them after

fueled totally by snail mail, with letters and VHS cassette tapes sent via the

I make them. If I was writing I could make my own fanzine and pass it out or

post office, not by the internet, as web-based technologies had yet to reach

if it was a song I could start a band and be recorded by my friends and tour

saturation point. Looking back now, some twenty years later, these documents

around but since it’s my heart on a video cassette what do I do with it? Secret,

kindle for me a bit of nostalgia for analogue modes, but their entirely amateur

personal art is cool and all but the movies that me and you are making could

aesthetic of handwriting, misaligned Xeroxing, doodling in the margins, and so

educate other women filmmakers and everyone else too. The kind of movies/wom-

on was emphatically embraced as a necessity. TV monitors figured prominently in

en I’m talking about do not necessarily resemble me in any way except that they

many of these early documents, with a variety of cut-and-pasted female figures

make movies and for reasons such as classism, sexism, racism, and ableism are

inserted in the screens along with statements like “I can do that.”

tos à mão, xeroxes desencontrados, margens rabiscadas e assim por diante,
foi adotada enfaticamente como uma necessidade. Em muitos desses primeiros documentos, destacavam-se imagens de monitores de TV; nas telas,
personagens femininas recortadas e coladas apareciam com os dizeres: “Eu
posso fazer isso”.
O projeto teve um começo lento. Miranda teve de distribuir seu panfleto
em shows punk e entre amigos por quase um ano até receber os dez vídeos
curtos de cineastas mulheres de que precisava para montar sua primeira fitacorrente. Depois disso, a coisa começou a ganhar corpo, na medida em que o
Big Movie Moviola começou a ganhar atenção de veículos locais de nacionais
de mídia. Miranda editava as fitas em seu apartamento, usando dois aparelhos de videocassete para juntá-las em fitas VHS usadas, que comprava barato,
aos lotes, em lojas de segunda-mão. (Essa forma de reprodução compromete seriamente a qualidade das fitas; mas, afinal, Miranda estava trabalhando
com orçamento zero.) Como observa Lucas Hilderbrand em seu livro Inherent Vice, em que dedica um capítulo a esse projeto, “Ao expor a forma como
foram montadas e reproduzidas, as fitas exemplificam uma estética pirata.
Chegando pelo correio, seus defeitos de baixa resolução agregam intimidade,
de uma forma metalinguística, a fitas que são gravações únicas e pessoais”2.

2 Hilderbrand, Lucas.
Inherent Vice: Bootleg
Histories of Videotape
and Copyright. Durham:
Duke University Press,
2009, p. 167.

Um aspecto importante é que o Big Miss Moviola foi um projeto feito totalmente sem júri ou curador; todos os vídeos produzidos por mulheres que
se identificaram foram aceitos. Como Miranda escreveu, “não estou solicitando nenhum tipo específico de filme”. Em um panfleto posterior, ela listaria
gêneros – ficção científica, telenovela, autobiografia, pornô, faroeste, animação, confessional etc. – para mostrar que tinha uma visão ampla daquilo
que poderia estar sendo produzido, e sinalizar abertura total em relação ao
que poderia caber no escopo do projeto (qualquer coisa). Havia aí, também,
uma vigorosa declaração de princípios a respeito das pretensões classistas
de ditar bom gosto. Bastante desafiadora em sua política feminista, Miranda
se recusava a julgar qualidade. Em vez disso, queria catalisar “a revolução
cinematográfica invisível-submarina” .

3 Movimento
contracultural gay
surgido nos EUA nos
anos 1980, estendia-se
da música à literatura,
ao cinema e às artes
visuais. Derivante do
punk, pregava o faça-você-mesmo (NE).

Um dos lugares onde Miranda tentou amealhar inscrições foi uma exposição de vídeo da qual fui curadora em junho de 1996, com meus amigos Jon
Raymond e Cynthia Star, na loja do CandyAss Records, um selo queercore3
de Portland. Uso o termo “curadora” no sentido mais amplo, pois a exposição
consistia basicamente em trabalhos de gente que conhecíamos, rodando em
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The project initially had a slow start: Miranda handed out her flyer at punk

was about what might be out there, and to generate a sense of wide-open pos-

shows and to friends for almost a year before she received the ten women-made

sibility in terms of what would be accepted (anything) within the contours of

short videos she needed for the first chain letter tape. After that, momentum

the project. This was also a forceful statement about the classist presumptions

started to build as Big Miss Moviola began receiving press from local and national

of taste-making, as Miranda was quite defiant in her feminist politics about

venues. Miranda compiled the chain letter tapes in her apartment by dubbing

refusing to make judgments about quality. Instead, she wanted to catalyze an

them with two VCRs onto used VHS tapes bought in bulk, cheaply, at thrift stores.

“the unseen-underwater movie revolution.”

(This kind of reproduction severely degrades the quality of the tapes, but again,
Miranda was operating with no budget at all.) As Lucas Hilderbrand notes in his
book Inherent Vice, which has a chapter about the video chain letters, “The tapes

One of the places Miranda came to drum up more submissions was a video exhi-

demonstrate bootleg aesthetics by exhibiting their own assemblage and reproduc-

bition that I curated in June 1996 with my friends Jon Raymond and Cynthia Star

tion. As they appear on the chain letters, low-fi glitches self-reflexively add to

at the storefront for CandyAss records, a Portland-based queercore label. I use

the tapes’ intimacy as unique person-to-person dubs.”2
Importantly, Big Miss Moviola was an entirely non-juried, uncurated project—any video sent in by any self-identified woman was accepted. As Miranda
wrote, “there is no one kind of movie that I am asking for.” In a later pamphlet,
she lists genres that include sci-fi, soap, autobiographical, porno, western,
stop-action, confessional, etc., as an indication of how expansive her thinking

the word curating in its loosest sense, for the show basically consisted of tapes
2	Lucas Hilderbrand,
Inherent Vice: Bootleg
Histories of Videotape
and Copyright
(Durham, NC: Duke
University Press,
2009), 167.

by people that we knew playing on a few borrowed monitors. Miranda and I met at
the opening, and I started working with her on Big Miss Moviola, turning a strictly one-woman project into an operation consisting of one woman plus one friend
helping out. I was officially involved for about two years, from 1996 to about
1998, and in later years I would sometimes act in an advisory role. From 1996 and

alguns poucos monitores emprestados. Miranda e eu nos conhecemos na
abertura, e logo depois comecei a trabalhar com ela no Big Miss Moviola,
que se converteria, de um projeto de uma mulher só, em uma operação envolvendo uma mulher e uma amiga que ajudava. Fiquei oficialmente nele por
quase dois anos, de 1996 até por volta de 1998; em anos posteriores, atuaria
eventualmente como consultora. De 1996 a 1997, o email que aparecia nas
cartas, publicações e panfletos do projeto era o meu, porque Miranda não tinha computador e eu tinha um emprego fixo com acesso à internet. Foi nessa
época que o Big Miss Moviola começou a ganhar força e atrair visibilidade,
com exibições em Portland e Nova York, em espaços como a galeria do CBGB4.
Em 1996, Miranda e eu tínhamos ambas 22 anos, nos identificávamos
com o queer e queríamos fazer mídia feminista. Eu não vinha do punk e
nem era riot grrrl; tinha investido no mundo acadêmico, com extrema paixão e muita ingenuidade. Eu havia me formado pouco antes e me mudara
para Portland com amigos por conta dos aluguéis notoriamente baratos da
cidade. Fiz frilas para uma agência de publicidade, trabalhei com comida
em uma firma de catering – servindo pratos de camarão em casamentos – e passei por alguns escritórios, tentando sair do buraco negro de
minha excruciante dívida de créditos estudantis. Estudara teoria feminista

4 Clube nova-iorquino
que serviu de berço
à cena punk norteamericana e a nomes
como Patti Smith
Group, Ramones e
Talking Heads. Criado
em 1973, fechou em
2006 (NT).
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1997, the email listed on Big Miss Moviola letters, brochures, and pamphlets is
my e-mail, because Miranda didn’t have a computer and I had a day job where I
had access to the internet. It was during this time that Big Miss Moviola started
to gain traction and attract some visibility, with screenings around Portland, at
colleges, and in New York at places like CB’s Gallery.
In 1996, Miranda and I were both twenty-two years old, queer identified, and
had shared interests in feminist media-making. I was not coming from a punk
or riot grrrl background but had more academic investments that were both
extremely passionate and fairly naïve. I had recently graduated from college
and had moved to Portland with some friends because of the city’s famously
cheap rents. I temped at an advertising agency, worked in food service for a
catering company holding platters of shrimp at weddings, and had other office
jobs as I tried to claw my way out of the gaping hole of my undergraduate debt.
I had studied feminist film theory and queer theories of visual culture as an
undergraduate and was interested in figuring out how to develop a praxis that
thought hard not only about the structure and form of counter-cinema, but
more importantly put into place an alternative method of distribution. That

do cinema e teoria queer da cultura visual na faculdade e estava interessada em descobrir como desenvolver uma prática capaz não só de pensar
seriamente a estrutura e a linguagem do cinema contracultural, mas, mais
importante ainda, criar um sistema alternativo de distribuição. Ou seja, eu
queria tanto experimentar a estética do vídeo quanto rever sua economia
de circulação. Na universidade, participei ativamente de campanhas de
conscientização e prevenção de HIV/aids; meu modelo político e estético,
na época, eram os coletivos de vídeo sobre HIV/aids sobre os quais Alex
Juhasz escreveu, tanto como participante quanto como teórica, em seu
livro AIDS TV: Identity, Community, and Alternative Video5.
A bem da verdade, Alex Juhasz deu a primeiríssima aula a que assisti na
faculdade, em um curso de inglês para calouros. Menciono esse fato para
tentar mapear um campo de conexões que envolvem proximidade, pedagogia
e intimidade. (Mais tarde, Alex se tornaria uma importante apoiadora do Big
Miss Moviola). É através dessas intimidades que podemos traçar uma linha
tênue entre práticas aparentemente diferentes, como os vídeos sobre aids
feitos em Nova York no final dos anos 1980 e o vídeo punk feminista do tipo
faça-você-mesmo que surge em meados dos anos 1990 em Portland. Não há
necessariamente uma conexão direta de influência e intenção, mas, antes,

5 Juhasz, Alexandra.
AIDS TV: Identity,
Community, and
Alternative Video.
Durham: Duke
University Press, 1995.

uma série de alinhamentos difusos, ecos, releituras. Por exemplo: quando
Gregg Bordowitz escreve dos vídeos alternativos sobre aids, em 1993, “As
preocupações fundamentais do vídeo ativista são público e distribuição”, isso
tem ressonância com as ambições políticas do Big Miss Moviola.6

Revisitando os muitos suvenires que guardei dessa época, várias coisas chamam atenção. Uma delas é que as filipetas e cartas dão conta de algumas das
mudanças tecnológicas radicais que ocorreram desde 1995, sobretudo à medida em que o projeto vai migrando para a internet. Outra é que o Big Miss
Moviola não tinha o menor interesse no debate, ainda pertinente na época,
sobre a especificidade da linguagem do vídeo. Muita tinta foi gasta para discutir as distintas atribuições históricas, estéticas e ideológicas da televisão, do
cinema e do vídeo; mas, na retórica do Big Miss Moviola, televisão, cinema e
vídeo cabiam todos na mesma rubrica: “filmes”. A palavra abrange um espectro que vai além do mero suporte. Sim, significa telas e imagens; mas quando
falávamos em fazer filmes, era sobretudo uma forma feminista de descrever
narrativas sobre autoconsciência e amor próprio, e de assumir o controle de
regimes visuais orientados por gênero. A câmera era, ao mesmo tempo, oni-

6 Bordowitz, Gregg.
“The AIDS Crisis Is
Ridiculous”. In: Gever,
Martha; Greyson,
John; Parmar, Prahtiba
(orgs.). Queer Looks.
Londres, Nova York:
Routledge, 1993,
p. 212.
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is, I wanted both to experiment with the look of video but also reexamine the

Looking back through the enormous amount of ephemera I have from this time,

economics of its circulation. In college I had been active in HIV/AIDS awareness

several things stand out. One is that the flyers and letters track some of the

and prevention, and my model at that moment for both politics and aesthetics

radical technological changes that have occurred since 1995, especially as the

were the HIV/AIDS video collectives that Alex Juhasz has written about both as

project increasingly migrated online. Another is that Big Miss Moviola was totally

a participant and as a theorist in her book AIDS TV: Identity, Community, and

uninterested in debates that were then still pertinent about the medium specifici-

Alternative Video.3

ty of video. There has been much ink shed about the discrete histories, aesthetics,

In fact, Alex Juhasz taught the very first class I took in college, a freshman-level English course. I mention this to try to map a field of connections that
is implicated in proximity, pedagog y, and intimacy. (Alex later became an influential supporter of Big Miss Moviola.) It is through such intimacies that you can
trace a faint line between the seemingly unlike practices of AIDS video in New
York in the late 1980s and DIY punk feminist video in the mid-1990s in Portland.
It is not necessarily a direct connection of influence and intention, but rather
a series of blurry retracings, echoes, recalls. For instance, when Gregg Bordowitz wrote, regarding AIDS alternative video, in 1993, “The production of activist
video is primarily concerned with audience and distribution,” this statement
resonated with the political aims of Big Miss Moviola.4

3	Alexandra Juhasz,
AIDS TV: Identity,
Community, and
Alternative Video
(Durham, NC: Duke
University Press,
1995).
4 Gregg Bordowitz,
“The AIDS Crisis Is
Ridiculous,” in Queer
Looks, eds. Martha
Gever, John Greyson,
and Prahtiba Parmar
(London, New York:
Routledge, 1993), 212.

and ideological attributions of broadcast TV versus film versus video, but within
the rhetoric of Big Miss Moviola, television, film, video were all collapsed into
one shorthand: “movies.” Movies encompassed a much bigger rubric than just the
literal supporting media; the word signified screens and images, yes, but more
importantly, when we said that we were making movies, it was a feminist way to
describe telling stories about self-scrutiny, self-care, and taking control of gendered visual regimes. The camera was both ever present and irrelevant, a frame
for seeing but also an internalized mechanism that could be at once activated and
dismantled. In these early Xeroxed booklets, there is consistent slippage between
media like TV, cinema, and video, for they were not considered discrete, distinct
sets of equipment but rather all blended as part of a larger political strateg y.

presente e irrelevante; uma moldura para o olhar, mas também um mecanismo
interno que podia tanto ser ativado quanto desconstruído. Nesses primeiros
folhetos xerocados, há sobreposições evidentes de mídias como TV, cinema
e vídeo, porque elas não eram vistas como ferramentas distintas, específicas;
misturavam-se todas, e isso era parte de uma estratégia política maior.
Uma página de um folheto do Big Miss Moviola de 1997 explicita nossas tentativas de teorizar a importância das mulheres fazerem filmes independentes dentro de um sistema de múltiplos olhares, autopatrulhamento
e patriarcado. O texto diz: “Toda mulher é especialista em olhos. Mestre
em artes dramáticas, expert em controlar situações enquanto é vigiada. Isso
é fazer filmes. E fazer filmes também significa que você é a observadora”.
Em outras palavras, fomos além da ideia do olhar masculino para pensar
circuitos complexos de mulheres observando outras mulheres, os prazeres
do amor queer entre mulheres, os terrores da discriminação, os modos desiguais como o poder é exercido e a absorção de múltiplos vetores de olhares
dentro de nossos próprios pensamentos. (Uma relação igualmente complexa entre observadora e observada comporia, posteriormente, boa parte do
trabalho experimental da própria Miranda em vídeo, inclusive o genial curta
The Amateurist, de 1998).

Os vídeos da corrente eram variados na forma: confessionais, em primeira
pessoa, ficcionais, camp, ultrajantes, narrativos, abstratos, violentos, hilários,
tediosos. Em seu artigo “The Politics of Abstracion” [Políticas da abstração], a
cineasta lésbica Barbara Hammer argumenta contra a narrativa ao escrever:
“as viradas da trama são viradas masculinas […] não conseguiremos reproduzir a radicalidade usando formas convencionais”7. Não era, decididamente,
o ponto de vista do Big Miss Moviola, que não tinha nenhum interesse em
critérios de exclusão e esperava, isso sim, estimular a circulação e promover
tudo o que fosse feito por qualquer pessoa que se identificasse como mulher.
No entanto, apesar dos esforços do Big Miss Moviola para ser inclusivo em
todos os eixos de diferença, a imensa maioria dos filmes que recebeu eram
de mulheres brancas, jovens de vinte e poucos anos com bom nível cultural,
não apenas porque elas tinham acesso facilitado a câmeras nas universidades,
mas também porque a estratégia do boca a boca tem seus limites, em termos
de alcance. Quem conta com amigos de amigos fica com frequência restrito a
círculos limitados; afinal, muitas amizades dependem de afinidades de classe
e laços estreitos de proximidade.
Cada vez mais, o projeto tentou abordar essas exclusões e limitações. Em
1996, depois de ver que a primeira leva de vídeos enviados eram, na maioria,

7 Hammer, Barbara. “The
Politics of Abstraction”.
In: Queer Looks. Nova
York: Routledge, 1993,
p. 72. Traduzido para
este volume.
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A page from a Big Miss Moviola booklet from 1997 spells out our attempts

not the viewpoint of Big Miss Moviola, which had no interest in gatekeeping but

to theorize the import of women making independent movies within a system of

hoped to encourage circulation and promote anything being made by anyone who

multiple gazes, self-surveillance, and patriarchy. It states: “Every woman is an

identified as a woman. Yet despite the best efforts of Big Miss Moviola to be in-

expert on the eye. An expert on acting, and an expert on controlling situations

clusive of every axis of difference, the vast majority of movies received were by

while being watched. This is movie making. And making movies also means that

white, educated young women in their early twenties, not only because they had

you are a watcher.” In other words, we moved beyond notions of the male gaze

easier access to cameras through college campuses, but also because a word-

to think about complex circuits of women watching other women, the pleasures

of-mouth strateg y only goes so far in terms of outreach. Relying on friends

of queer women-on-women cruising, the terrors of scrutiny, the unequal ways

of friends often keeps you in very limited circles, as friendship so often can

that power exerts itself, and the absorption of multiple vectors of gazes within

depend upon inter- class affinities and tightly bounded milieus.

our own thoughts. (A similarly complex relay of watcher/watched would later

Increasingly, the project tried to address itself to these exclusions and lim-

form a large part of Miranda’s own experimental short video work, including her

itations. In 1996, after seeing the first batch of submissions by mostly white

brilliant short The Amateurist, which she made in 1998.)

young college-age women, Miranda initiated what she called the Missing Movie
Report. Briefly, she walked around Portland with a tape recorder and asked wom-

The videos on the chain letters were diverse in form: confessional first
person, fictional, camp, outrageous, narrative, abstract, violent, hilarious, tedious. In her article “The Politics of Abstraction,” lesbian filmmaker Barbara
Hammer argues against narration, writing, “plot points are male points…. [W]
e cannot reproduce radicality using conventional forms.”5 This was decisively

5 Barbara Hammer,
“The Politics of
Abstraction,” in Queer
Looks (New York:
Routledge, 1993), 72.

en she encountered on the street, “if you could make a movie, what would it be
about?” She recorded their answers on a large poster, including women who had
scenarios in their heads at the ready to discuss and those who refused to answer,
saying things like “I’m too old for that kind of thing.” The Missing Movie Report

de mulheres brancas e universitárias, Miranda deu início ao que chamou de
O filme que falta: o relatório. Para resumir, ela circulou por Portland com um
gravador, perguntando às mulheres que encontrava pela rua: “Se você pudesse
fazer um filme, sobre o que seria?”. Reuniu as respostas em um grande cartaz,
incluindo as de mulheres que se mostraram prontas a discutir os roteiros inteiros que tinham na cabeça e outras daquelas que se recusaram a responder com
argumentos como “Sou velha demais para essas coisas”. O filme que falta: o
relatório ajudou a identificar um ponto cego do projeto, ao tratar de filmes que
não estavam sendo feitos não só porque muitas mulheres não tinham meios
para produzi-los, mas também por questões de privilégio cultural, de tempo,
energia, dinheiro e educação. O cartaz afirma: “Os filmes mais incríveis de
1996 jamais serão feitos, mas não é por isso que vamos nos esquecer deles”. De
novo, considerávamos “filme” não apenas os registros em vídeo, mas qualquer
conjunto de elementos visuais criado por alguém; estávamos tentando redefinir as possibilidades do filme, incluindo nelas até histórias ou imagens que
existiam apenas na imaginação.
Em reação à crescente consciência de que havia todo um universo de filmes não feitos por questões de privilégio e acesso, o Big Miss Moviola quis
oferecer oficinas práticas e facilitar o compartilhamento de equipamentos.

was a way to acknowledging a blind spot within the project itself by chronicling
the videos that were not being made, not only because many women did not own
the means of production, but also because of questions of cultural privilege,
time, energy, resources, and education. As the poster declares, “The most incredible movies of 1996 will never be made, but that’s not a reason to forget about
them.” Again, we considered movies to be not only recordings on videotape but any
self-created set of visuals, as we tried to redefine the possibilities of movies as
stories or images that might exist wholly in the imagination.
In response to the growing awareness that there was a whole universe of
unmade movies because of these questions of privilege and access, Big Miss
Moviola wanted to enable hands-on workshops and facilitate equipment sharing.
We envisioned an off-shoot project in which we would help high-school students
and teenage girls make movies, because, as I state in a brochure from 1997,
“dismissing teenagers is part of a conspiracy that wants to keep women silent.”
Testing the waters, in 1997 Miranda and I held a screening at Columbia River
High School, near Portland (we served cereal as an afterschool snack), but the
truth was that at this point Big Miss Moviola was not equipped for the produc-

Imaginamos um projeto paralelo em que ajudaríamos estudantes do ensino
médio e garotas adolescentes a fazer filmes – já que, como escrevo em um folheto de 1997, “desprezar a opinião das adolescentes é parte de uma conspiração para manter as mulheres caladas”. Para sentir o terreno, em 1997 Miranda
e eu fizemos uma mostra de vídeo na Columbia River High School, perto de
Portland (servimos cereais de lanche pós-aula). Mas a verdade é que, àquela
altura, o Big Miss Moviola não estava equipado para dar o apoio à produção
que sonhávamos – nenhuma de nós tinha uma câmera de vídeo. O projeto
sempre existiu nesse desnível entre o que estava acontecendo de fato e o que
poderia, potencialmente, algum dia ser possível, um espaço fértil em que os
sonhos de futuro tornam os passos seguintes possíveis. Essas visões ajudaram
o projeto a crescer, mas, às vezes, tínhamos de encarar o fato de que nossa rota
realidade financeira destoava demais de nossos ambiciosos desejos, e admitir
nossas limitações sem nos deprimir e nem desistir.
No final dos anos 1990, as correntes de vídeos se revelaram uma genuína,
ainda que modesta, rede de distribuição alternativa para mulheres que faziam
vídeo; por fim, o projeto cresceu tanto que Miranda teve de começar a contratar estagiários para ajudá-la a dar conta do volume de envios. Ela também
convidou curadores para fazer compilações especiais a partir de seu vasto ar-

quivo. Em 2003, ela doou o projeto para o Bard College8. O Big Miss Moviola
havia ficado maior que Miranda, e Miranda também ficara maior que o projeto; além disso, com o advento do YouTube, o ato de compartilhar trabalhos
em vídeo perdeu a urgência, e, sob alguns aspectos, tornou-se menos político.

8 Em 2000, o nome do
projeto foi trocado
para Joanie 4 Jackie,
depois de a corporação
Moviola enviar uma
carta a Miranda
acusando-a de violação
de direitos autorais.

A história da arte, campo no qual às vezes me situo, desconfortavelmente, nem sempre dá conta dos papéis múltiplos e de dif ícil definição que os
historiadores da arte contemporânea podem exercer, incluindo apoiador/
crítico/cúmplice-conspirador/colaborador ativo. Mas decidi recontar meu
envolvimento íntimo com o projeto de uma artista porque o resíduo do que
Miranda chamou de “o desafio e a promessa” do Big Miss Moviola ficou
comigo em minha atividade acadêmica. Continuei pensando sobre como a
produção cultural pode criar novos públicos, tentar abrir espaços diferentes
para o discurso, e, o mais importante, como pode tropeçar ao confrontar
suas próprias limitações materiais e ideológicas.
Isso exigiria um relato mais exaustivo das relações interpessoais – ou do
que podemos chamar de envolvimentos – que, com o tempo, se sedimentam
em histórias. É fundamental manter essas histórias vivas, porque esse tipo
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tion assistance we fantasized about—neither of us yet owned a video camera. The

Art history, the field that I sometimes uncomfortably occupy, does not always

project always existed in this gap space between what was actually happening

account for the multiple and slippery roles that contemporary art historians

and what might, potentially, some day, be possible, a fertile space where the

can inhabit, including supporter/critic/co-conspirator/active collaborator. But I

dreams of the someday help enable the next steps. Those visions helped the

recount my intimate engagement with an artist’s project because the residue

project grow, but sometimes we were faced with the realization that our cash-

of what Miranda called “the challenge and the promise” of Big Miss Moviola has

strapped reality was badly mismatched to our ambitious desires, and we had to

stayed with me in my academic scholarship, as I have continued to think about

acknowledge our limits without getting depressed and giving up.

how cultural production can create new publics, can try to open up different spac-

Throughout the late 1990s, the chain letters did become a genuine if modest

es for discourse, and, importantly, can stumble as it confronts its own material

alternative distribution network for women video makers, and eventually the pro-

and ideological limits.

ject grew big enough that Miranda began taking on interns to help her keep up

This requires a more robust accounting of interpersonal relations—what we

with submissions. She also invited guest curators to make special “costar” tapes

might term implications—that sediment themselves, over time, into histories.
These histories are vital to keep alive because this type of art projects often

selected from the vast archive. In 2003, she gave the project over to Bard College.6
Big Miss Moviola outgrew Miranda, and Miranda also outgrew it; in addition, the
advent of YouTube made the act of sharing video work feel less urgent and in some
ways less political.

6	In 2000 the name was
changed to Joanie
4 Jackie, after the
Moviola corporation
sent Miranda a letter
accusing her of
copyright violation.

runs not on money but on faith, willpower, and the support of allies; to chronicle those networks of affiliation is to also narrate how such practices actually function and survive. That is, the story of how an artist project was built
based on friendship or fell to ruin because of dueling lovers should not be a
shadow history running parallel to its institutional timeline of getting grants

de projeto artístico muitas vezes se alimenta não de dinheiro, mas de fé, força de vontade e o apoio de aliados; fazer a crônica dessas redes de afiliações
também é contar como essas práticas de fato funcionam e sobrevivem. Isto
é, a história de como um projeto artístico se construiu com base na amizade
ou fracassou por causa de brigas de amor não deveria ficar na obscuridade,
correndo paralela à linha do tempo institucional das bolsas e prêmios recebidos e da construção da infraestrutura, ou do disputado terreno da análise do
trabalho produzido. Todas essas histórias coexistem e se entrelaçam. Prestar
mais atenção aos nossos próprios laços relacionais terá influência sobre o
modo como escrevemos, na medida em que examinarmos a forma como os
vínculos são forjados para historicizar nossa própria participação e nosso
envolvimento comprometido com a instituição da história da arte.

Tradução: Alexandre Barbosa de Souza

and building infrastructure, or to the meaty matter of analyzing the work produced—these are all coexisting, intertwining tales. Paying greater attention to
our own relational ties will have an impact on how we write, as we examine how
bonds are forged in order to historicize our own investments and compromised
involvements with the institution of art history.

