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de arte ,AZ
PELO MUNDO • Pela primeira vez em seus
4.500 anos de história, a Grande Pirâmide
de Gizé está hospedando uma mostra de
arte contemporânea.

 é composta por obras de
arte em grande escala instaladas ao longo
de uma trilha que leva às maravilhas do
mundo. Destaque para a escultura de aço e
tecido do artista francês JR. que retrata uma
mão gigante segurando um cartão-postal de
uma das pirâmides que, vista do ângulo
certo, cria a ilusão de que o topo da
estrutura antiga se separou e está levitando
acima de sua base.

CURIOSIDADES • Aquarela de Van
Gogh que foi apreendida pelos nazistas
pode render US$ 30 milhões em leilões.
A pintura de um palheiro do artista
holandês será leiloada na Christie's New
York em 11 de novembro após
complicadas negociações entre duas
famílias judias que possuíam a peça
durante a era nazista e o atuais
proprietários da pintura, os herdeiros do
recentemente falecido magnata do
petróleo Edwin Cox.

MUSEUS • Museu MUNCH abre em Oslo
e está entre os maiores museus do mundo
dedicados a um único artista, Edvard
Munch (1863-1944). O novíssimo museu
amplia a imagem de Munch ao tecer arte
e artefatos para contar a história do
artista, desde sua questões com doença,
desgostos, ciúme, temperamento e
obsessões até seu outro lado humano,
mostrado como tirar selfies, inovar
tecnologia, desfrutar seus cães e
tendências vegetarianas.
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GIRO NA CENA • Sebastião Salgado, vencedor do
prêmio Praemium Imperiale  2021, apresenta ,
uma exposição fotográfica de tirar o fôlego que
homenageia os povos indígenas e as diversas paisagens
da floresta tropical brasileira.
Durante sete anos, Salgado trabalhou com doze
comunidades indígenas diferentes para criar esta
magnífica exposição de fotografia. O resultado são mais
de 200 poderosas fotografias em preto e branco que
revelam a visão de Salgado da Amazônia quando a
floresta está se aproximando de um ponto crucial na luta
contra as mudanças climáticas.
Science Museum, Londres, até março de 2022.

”

NOVO ESPAÇO • Misto Espaço Arte
abre com a exposição

, segunda individual do
artista plástico Israel Stolnicki, com
curadoria de Paulo Venancio Filho.
O espaço está localizado em uma
região histórica do Rio de Janeiro e
defende a expansão do campo
artístico e visa ser um local para
divulgação de diversos formatos de
arte, formar parcerias e criar novas
possibilidades de ação, a fim de
potencializar ideias.
Av. Erasmo Braga, 64, Centro,
Rio de Janeiro.

“
• DIZ A CAMPANHA

projeto dos museus
vienenses que expõem pinturas de nus

no site OnlyFans, que costuma ser
usado para fins pornográficos. Os

museus esperam que isso leve a um
debate sobre a liberdade de arte e sua

censura na Internet.
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Oi Futuro inaugura, no dia 3 de
novembro, a exposição

, com seis obras
inéditas do artista gaúcho, compostas
por mais de 150 trabalhos, e seis vídeos,
que ocuparão o pátio externo, o hall e
níveis 2, 3 e 4 do centro cultural. Com
curadoria de Paulo Herkenhoff, a
mostra apresenta um panorama da obra
de André Severo, artista múltiplo que
começou sua trajetória há 27 anos e
realiza sua primeira individual no Rio de
Janeiro. A exposição apresenta
diferentes vertentes do trabalho do
artista - instalações, desenhos,
colagens, pinturas e vídeos -, que
estarão reunidas pela primeira vez.

Em comum, todas buscam referências
na história da arte para falar sobre as
relações humanas, a natureza e a
imagem. O nome da exposição,

, faz uma alusão ao
objeto ótico - cujo funcionamento é
baseado na associação de dois
espelhos, permitindo uma visão
ampliada e de longa distância.
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 ANDRÉ SEVERO:

ARQUIPERISCÓPIO •

OI FUTURO • RIO DE JANEIRO

2/10/2021 A 2/3/2022

AGEnda ,
André Severo, A onda.
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Xícaras de chá de hibisco regaram meu encontro com
a artista Mariana Rodrigues, de 26 anos. A
complexidade do aroma que invadiu o ateliê
compartilhado no centro de São Paulo parecia
anunciar a conversa marcante que teríamos ali. Ela,
disposta a mostrar mais de si e do seu trabalho, e eu,
já admiradora, empenhada na tarefa de escutá-la.
Pouquíssimo tempo depois, percebo que a fala dela
me atravessa com a força do vermelho rubi do hibisco
e lá se vão da cabeça todos os assuntos e perguntas
protocolares de um tradicionalíssimo .
Com um sorriso no rosto, a jovem artista fala com
leveza sobre a aproximação com a ancestralidade que
a constitui e a escolha de se afastar de um paradigma
de vida limitado e ocidental, a que brutalmente
disfarçamos de absoluto.

A PRÁTICA PICTÓRICA ABSTRATA DA JOVEM
ARTISTA MARIANA RODRIGUES ESTÁ LIGADA AO
ESTUDO DE PRÁTICAS CORPORAIS E ANCESTRAIS
NAS QUAIS CORPO, MENTE E ESPÍRITO SÃO
COMPREENDIDOS COMO UMA UNIDADE

12

POR IASMINE SOUZA





Há quase 2.800 anos antes da Era Comum, nascia a filosofia desenvolvida às
margens do rio Nilo pelos povos do Kemet, nome originário do antigo Egito. A
reflexão de suas relações a partir do conhecimento filosófico africano é uma das
costuras que forma a trama da narrativa artística de Mariana. Além de aprendiz
dedicada, ela participa de encontros em grupo que resgatam práticas keméticas,
realizados sazonalmente conforme o calendário egípcio, o que une à rotina como
praticante de yoga – prepara-se para ser instrutora de Hatha Yoga –, e às longas
viagens que faz pelo Brasil, decidida a experimentar as culturas do seu entorno e
em busca das peças de um inesgotável quebra-cabeça que é depois
metamorfoseado em pintura. E faz isso porque, embora atenta à escuta de si
mesma, está sempre consciente de que não é um ser destacado da comunidade.
Do contrário, a artista se guia por uma experiência existencial coletiva, dinâmica,
em que o todo é presente em cada parte. Matéria e espírito não são realidades
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Reconstruindo o reflexo de mim mesma quando bebo da auto imagem, 2020.

dicotômicas, ela explica, trazendo à luz a abordagem holística de união e o
equilíbrio entre corpo, mente e espírito, ideia também subjacente à contribuição
intelectual dos povos africanos. Um conhecimento que Mariana, hoje, comemora
de reencontrar.
Mariana Rodrigues mora em Osasco com a família, onde nasceu, mas é dentro do
ateliê que passa boa parte do tempo após a decisão de abandonar a carreira de
Design Digital para se dedicar inteiramente à pintura. No final da graduação,
chegou a experimentar novas roupagens para os , combinando colagens
digitais, manuais e pinturas, mas quem olha para a produção dela agora, e falo isso
sem pretensão de reduzir a importância desses processos, não tem dificuldade de
imaginar porque a sufocação da tela de um computador jamais esgotaria a trajetória
profissional de Mariana. Nesse ponto, é exatamente a ausência de rigidez da
pintura abstrata que permite amplificar a liberdade de um processo criativo ritual
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A Terra tem peso, 2021.



Sentimos para Existir, 2020.

que ela nunca tem controle de
como vai terminar (e nem
pretende ter!), alimentado por
crenças que, grosso modo,
questionam os limites da própria
existência. Por trás dos traços,
cores e formas, há uma
curiosidade sobre o enigma
humano.

, diz o título de uma de
suas obras, produzida em 2019.
É resultado disso a potente
subjetividade das telas de
Mariana, onde ela cria um
ambiente inteiramente livre para
transpor memórias, sentimentos
e singularidades, explorando
uma diversidade de materiais,
como linhas de crochê ou
pedaços de árvore.

, ensina em
um título de 2020.
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Pensamentos incessantes de um
corpo do tempo, 2021,

Não há um só caminho para pensar o
mundo. “Por que escolher um aquário se
posso ter o oceano inteiro?”, ela
questiona. Um dia, um peixe pequenino
e faminto que vivia no fundo de um
aquário encontra um penoso caminho
pelo ralo que o leva ao mar. E assim
descobre o sol e a fartura. Triste pela
situação dos companheiros, retorna para
alertá-los do que viu. Com escusas pelo
resumo, é o que conta a famosa parábola
do aquário, a que a pergunta
despretensiosa da artista me fez
recordar. Na história, o peixe acaba
desacreditado e morto pelos demais.
Não estavam prontos para a viagem. Mas
uma coisa arrisco dizer sobre a revelação:
a vida naquele aquário nunca mais deve
ter sido a mesma. Afinal, havia muito
além dos vidros.





Mariana Rodrigues é uma das artistas que
tem o trabalho exposto na mostra
Enciclopédia Negra, em cartaz na
Pinacoteca do Estado de São Paulo até o
dia 8 de novembro de 2021, que reúne
obras inéditas realizadas para o livro
homônimo de autoria de Flávio Gomes,
Jaime Lauriano e Lilia Moritz Schwarcz. Para
a ocasião, ela se desafiou na figuração para
celebrar a vida da

, uma entre as
inúmeras mulheres negras que assumiram
papéis de liderança nos quilombos e
marcaram a história do Brasil.

ENCICLOPÉDIA NEGRA • PINACOTECA

DO ESTADO DE SÃO PAULO •

1/5 A 8/11/2021
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Iasmine Souza Encarnação Novais é
Procuradora do Município de São
Paulo, entusiasta da história da arte,
pós-graduanda em Crítica e

Curadoria de Arte na PUC-SP e

Rainha Marta dos Quilombolas  de Iguaçu, 2021.
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POR NICOLE SCHWEIZER

Em suas andanças aparentemente inócuas, Francis Alÿs não
só pensa na cidade, mas nela dá forma a histórias, faz circular
boatos, mapeia o tecido social por meio de ações ora breves,
ora prolongadas ao longo do percurso, por sua vez puxando,
empurrando, carregando um acessório que funciona como
uma pista para ler a fábula desdobrada pelo corpo em
movimento.
Embora Francis Alÿs apareça como protagonista da maioria
de seus primeiros vídeos, ele está atrás das câmeras em uma
série de trabalhos iniciados em 1999, os .
Nesses vídeos produzidos em vários países, os espaços
imaginários da infância se juntam aos espaços ficcionais do
artista, oferecendo-lhe uma porta de entrada quando se
depara com situações ou contextos desconhecidos.
Francis Alÿs (nascido em 1959 na Antuérpia) se voltou para
as artes visuais após se formar como arquiteto, enquanto
permaneceu na Cidade do México, onde se estabeleceu em
1986. Durante suas muitas caminhadas na megalópole, ele
estudou e documentou a vida diária dentro e ao redor da
capital por meio de ações performativas. A cidade passa
então a ser o seu material, o corpo em movimento e as regras
do jogo a que fixa os seus instrumentos, enquanto o filme
nos dá o traço das suas ações. Ao longo dos anos, Francis
Alÿs estenderá suas andanças a outros espaços urbanos, de
Havana a Londres, passando por Veneza ou mesmo
Jerusalém, reimaginando cada um deles por meio de seus
itinerários. Se toda a sua obra questiona o vínculo entre o
ato artístico e a intervenção política, Francis Alÿs sempre
trabalha por alusões, com notável precisão e economia de
meios, preferindo a polissemia poética ao comentário
político frontal.

MUSEU CANTONAL DE BELAS ARTES, SUÍÇA, APRESENTA
UMA GRANDE EXPOSIÇÃO DE FRANCIS ALŸS, ARTISTA
DE FAMA INTERNACIONAL QUE REPRESENTARÁ A
BÉLGICA NA 59ª BIENAL DE VENEZA, EM 2022.
AS LONG AS I'M WALKING APRESENTA UM PANORAMA
DA OBRA EM VÍDEO DOS ÚLTIMOS TRINTA ANOS, COM
DESTAQUE ESPECIAL PARA UM DOS TEMAS CENTRAIS
DA PRÁTICA DO ARTISTA: O CAMINHAR
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( )

Desde 1999, Alÿs filmou brincadeiras infantis que observou durante suas viagens
em cidades, aldeias ou em zonas de guerra. Ele agrupou essa série de vídeos que
continua até hoje sob o título . Se os jogos que captura refletem
alguns dos costumes ou rituais de uma determinada região, todos eles captam a
universalidade de gestos e regras que se repetem de um país para outro: cadeira
musical, pipa, bolinha de gude, castelos de areia, pedra-papel-tesoura… nessa
série, Alÿs mostra o jogo como uma atividade que se desdobra na margem,
infinitamente poética e improdutiva, e permite a seus protagonistas desenvolver
histórias, forjar vínculos, vivenciar o espaço.
Produzido no Afeganistão, em 2011, (2011), um
menino segura nas mãos o quase invisível fio de uma pipa que empunha com

28



Children’s Games,
1999-2021.

movimentos bruscos e precisos. O jogo está carregado de um valor subversivo,
tendo em vista o contexto em que é realizado, tendo o Talibã proibido o uso de
pipas. O mundo da infância e o da violência também se justapõem quando, ao
ouvir o som de um helicóptero militar, o menino suspende seu jogo: a silhueta de
sua pipa é substituída pela da máquina de guerra. Diante desse vídeo, em

(2011), um grupo de meninos tenta proteger um
primeiro jogador, “o cordeiro”, de um segundo, “o lobo”, impedindo que este
entre no círculo que eles formam segurando as mãos para fornecer um refúgio para
a presa. Entre provocações e ameaças, dinâmicas de grupo e astúcia, esse jogo
apresenta os códigos de inclusão e exclusão que prevalecem na sociedade em
geral, tornando e estabelecendo a brincadeira de criança como uma pequena
alegoria do mundo adulto.

29





Untitled (Color Bar), 2011-2012. © David Zwirner, New York.

, 2010-2014

Entre 2010 e 2014, Francis Alÿs fez várias viagens ao
Afeganistão, incluindo uma em 2013, como um “artista
de guerra” destacado para a Força-Tarefa do Exército
Britânico na província de Helmand. Nesse contexto, a
prática do desenho se torna para ele não só uma forma
de se relacionar com os soldados que encontra, curiosos
por essa atividade, mas também metabolizar a experiência
dele do lugar e da guerra. Os desenhos que ele produziu
eram, ao mesmo tempo, um meio de comunicação, notas,
observações, uma estratégia catártica e esboços
preparatórios das pinturas que viriam. Lá ele justapôs
colagens e formas abstratas como tantas camadas
sucessivas, para dar conta das impressões que, em um
contexto de guerra, escapam à representação.
Durante esse período, de volta ao seu ateliê, Alÿs também
pintou quadros com quadrados coloridos e diamantes,
em alusão aos emblemas de reconhecimento usados pelos
soldados. Em 2011-2012, em uma série chamada

, ele já havia produzido composições abstratas feitas
de sucessões de faixas verticais de cores que evocavam
padrões de imagens de televisão que eram exibidas na
tela para sinalizar o fim dos programas, antes de o
analógico dar caminho para o digital. O fluxo de notícias
midiáticas parou durante a noite, oferecendo aos
telespectadores uma breve pausa nas imagens da guerra.
Se todas essas pinturas se assemelham enganosamente à
abstração geométrica, elas são, no entanto: uma forma
de explicar uma realidade que escapa à representação.
A obra

- (2013) mostra as imagens
de dois homens, filmados separadamente, que
desmontam e montam as próprias armas. Por um lado,
essa tarefa é realizada por um soldado britânico contra o
Afeganistão, por outro, por um combatente do Talibã.
Embora ambos façam esse trabalho com os mesmos
gestos, suas motivações e o contexto em que estão
envolvidos são opostos. A obra sublinha o quanto esse
paradoxo faz parte dos movimentos contrários que estão
por trás das guerras: assim, atos de fazer e desfazer,
ameaçar e esquivar, destruir e então reconstruir.
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Untitled (Color Bar), 2011-2012.
© David Zwirner, New York.







Untitled (2nd Battalion
Parachute Regiment), 2013.
© David Zwirner, New York.
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Reel-Unreel, 2011.
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2011

Em sua primeira viagem ao Afeganistão, Alÿs observou as crianças brincando e
observou o jogo local mais popular de rolar pneus de bicicleta com uma vara.
Filmado em 2010, em Bâmiyân, # 7 mostra meninos
jogando esse jogo e depois comparando suas performances. Alguns detalhes – as
roupas dos jogadores, a arquitetura da parede de barro, certos ruídos de fundo –
situam a cena, enquanto a simplicidade do jogo, a alegria manifesta das crianças,
seu investimento ilimitado nessa atividade tão essencial quanto gratuita, contrasta
com a imagem de um país em guerra.
É esse jogo que vai inspirar uma das obras centrais resultantes da pesquisa e do
trabalho realizado pelo artista no Afeganistão, o filme (2011). Filmado
em Cabul, começa com o mesmo cenário de , mostra dois meninos
correndo pelas ruas empoeiradas e íngremes da capital, um empurrando uma
bobina vermelha cujo filme se desenrola no ritmo de sua corrida, o outro
retrocedendo o filme em uma bobina vazia que ele empurra com a mão. Às vezes,
o carretel escapa e rola ladeira abaixo antes que a criança o encontre na curva de
um beco. Arranhado pela aspereza de seu caminho, o filme também está carregado
com a poeira da cidade, e a câmera que o segue em seu curso descreve, na maioria
das vezes, na altura de uma criança, um retrato com marca d’água de Cabul e seus
habitantes. Inspirado na história da destruição pelo fogo de milhares de rolos de
filmes dos arquivos afegãos pelo Talibã em setembro de 2001, é,
portanto, muito mais do que a encenação de um jogo. O filme destaca o potencial
profundamente subversivo do jogo, da ação, e aqui do cinema, como o trocadilho
do título indica – /Real (bobina / real), /Unreal (não bobina / irreal). O
título também se refere à imagem do Afeganistão do Ocidente, uma ação feita de
imagens da mídia.



CONTANTO QUE EU ESTEJA ANDANDO

 (1992) é uma obra de
parede composta por frases recusadas de Francis
Alÿs ao longo dos anos. E, de fato, por mais de
trinta anos, Alÿs tem caminhado. Suas
perambulações começaram na Cidade do México,
sua cidade preferida desde 1986 e aquela onde
ele mais filmou, depois se espalhou para outros
espaços urbanos. Em uma de suas primeiras
peças, (1990-1992), Alÿs vagueia
pela Cidade do México, puxando na ponta de uma
guia um ímã montado em rolos que fica coberto
gradualmente com todos os resíduos de metal em
seu caminho. O artista trabalha aqui como
arqueólogo ou detetive acumulando pistas. Em
outro lugar, para , (2001), vemos como
o simples fato de evoluir sem rumo no espaço
urbano transforma imperceptivelmente as
dinâmicas sociais que atuam lá. Então, quando
Alÿs está parado em uma praça apenas revirando
os olhos como se para observar algo,
gradualmente atraindo uma multidão para espiar
o vazio com ele antes que o artista escape. Ele cria
um evento a partir de quase nada.
Aqui ele pega o oposto da ideia que animou uma
de suas ações mais emblemáticas,

(1997), também produzida no centro do
México, alegoria da desproporção entre o esforço
dado e o resultado obtido: por mais de nove
horas, Alÿs empurra à sua frente um grande bloco
retangular de gelo até que quase nada reste.



Paradox of Praxis 1
(Sometimes making something leads to nothing), 1997.
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The Green Line, 2004.



Em outras obras, Alÿs questiona mais explicitamente
a ligação entre o ato artístico e a intervenção
política. Assim, em  (2004), o artista
caminha, com um pote de tinta verde furado na mão,
ao longo da fronteira resultante do armistício de
1949, entre Israel e os Estados Árabes, uma “linha
verde” desde a Guerra dos Seis Dias de 1967 e a
ocupação dos territórios palestinos a leste da
demarcação. Alÿs reativa aqui a orla original ao
encarná-la pelo seu caminhar e ao criar no solo um
escoamento irregular de tinta verde, um traço tênue,
mas muito real durante a ação.

FRANCIS ALYS : AS LONG AS I’M WALKING •

MUSEU CANTONAL DE BELAS ARTES (MCBA) •

SUIÇA •  15/10 A 16/1/2022
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Nicole Schweizer é curadora de Arte
Contemporânea do Museu Cantonal de Belas
Artes de Lausanne.
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POR LEANDRO FAZOLLA

Em 28 de julho de 2019, o Brasil perdia uma de suas
maiores atrizes. Reunindo grandes feitos como o de
ser a primeira atriz brasileira da história a receber
indicação a um festival internacional de cinema (o
Leão de Ouro do Festival de Cinema de Veneza, em
1954, pelo filme Sinhá Moça) e também a primeira
atriz negra a se apresentar no Theatro Municipal do
Rio de Janeiro, a veterana Ruth de Souza nos deixou
sem, no entanto, receber o mesmo destaque de
outras grandes atrizes de sua geração. A isso se deve,
certamente, a herança racista que o Brasil carrega e
que pode se refletir, ainda nos dias de hoje, no baixo
número de personalidades negras nos programas de
TV ou nas capas de revista. Ruth de Souza é um dos
nomes a integrarem a série , de Elian Almeida.
Na pintura do artista, a atriz, que teria contemplado
cem anos em 2021, estampa a capa da Revista Vogue,
uma das principais publicações de moda do mundo. R
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EM SUAS PINTURAS, ELIAN ALMEIDA EXPLORA
UMA REALIDADE ALTERNATIVA DESPIDA DE
PRECONCEITOS, ONDE OS GRANDES FEITOS DE
PERSONALIDADES NEGRAS SÃO LAUREADOS E
REVESTIDOS DE GLAMOUR





Em sua primeira exposição individual, A
, com curadoria de

Luis Pérez-Oramas, Elian Almeida distribui
pelas paredes da galeria uma série de
possíveis versões de capas para a revista,
todas protagonizadas por personalidades
negras de grande importância: das
contemporâneas Conceição Evaristo e Lélia
Gonzalez à Luisa Mahin e Mercedes Baptista.
Elian faz um processo de reparação histórica
ao colocar essas mulheres no destaque que
sempre mereceram, mas raramente
receberam por conta da herança
escravocrata que atravessa o Brasil até hoje.
Porém, ainda que suas silhuetas estampem
as capas fictícias da revista, algo chama
atenção: Evaristo, Ruth, Mahin e as demais
surgem, nas obras, sem rosto. O
apagamento da população negra segue
literalmente estampado em suas faces. São
mulheres silenciadas ainda hoje. Nos
aspectos formais, a pintura de Elian não
busca mimetizar fielmente a realidade ou
produzir uma versão verossímil das revistas.
Ao escolher a pintura como suporte, os
traços do artista permitem a falha, o borrão,
as pinceladas bem marcadas a cada nova
composição. Mesmo ostentando sua
presença em lugares que não ocuparam, tais
mulheres permanecem em um limbo de
visibilidade. Ainda assim, mesmo nesse misto
de presença e ausência, são plenamente
reconhecíveis por suas roupas, cores e
gestos característicos, fruto de um estudo
aprofundado de cada uma a que o artista
qualifica como uma arqueologia da memória.
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Esperança Garcia, Luísa Mahin e
Maria Firmina dos Reis (Vogue Brasil), 2021.

Fotos: Cortesia do artista e Galeria Nara Roesler.



Raylana, 2013.
© Luiz Braga.



Mãe Beata
de Iemanjá
(Vogue Brasil), 2021.
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Mercedes Batista,
(Vogue Brasil), 2021.

À direita: Dona Ester -
Irmandade da Boa Morte

(Vogue Brasil), 2021.







Um defeito de cor
(VOGUE), 2021.

Se na série Vogue, a crítica é feita ao mesmo tempo em
que enaltece estas grandes personalidades. Na obra

, a crítica se faz de forma mais
voraz e contundente: Elian ocupa toda uma parede com
revistas Vogue originais dispostas lado a lado. Camadas
de tinta preta cobrem suas capas, escondendo, apagando-
as quase que na totalidade. Aqui e ali, fragmentos de
corpos (brancos, obviamente) e partes dos títulos das
revistas surgem, escapam por debaixo das pinceladas de
Elian. Colocadas perto umas das outras, formando quase
que um paredão, as revistas expõem a grande quantidade
de números que ignoraram completamente a pluralidade
racial do Brasil e a violência com a qual reforçaram
estereótipos de beleza e poder ao longo dos anos.
Criado na Baixada Fluminense, região periférica do estado
do Rio de Janeiro, Elian faz parte dos artistas que têm
furado a bolha em um país preconceituoso e racista e
conseguido chegar a lugares não pensados pelas gerações
anteriores. O artista passou pelos cursos de Artes Visuais
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), e de
Cinema e Audiovisual na Université Sorbonne Nouvelle -
Paris 3. Recentemente, ainda pôde gerar um debate
importante ao levar suas versões da Vogue ao estande da
galeria Nara Roesler na feira The Armory Show, ocorrida
exatamente em Nova York, cidade onde a badalada revista
mantém sua sede.
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O trabalho de Elian pode ser visto atualmente na exposição
Enciclopédia Negra, da Pinacoteca de São Paulo, que
apresenta as obras realizadas para o livro homônimo de Flávio
Gomes, Lilia M. Schwarcz e Jaime Lauriano. Publicado pela
Companhia das Letras, o livro é um grande compêndio que
reúne biografias de mais de 550 personalidades negras, e
retratos criados por artistas contemporâneos. A exposição
apresenta os 103 trabalhos inéditos, especialmente
produzidos para o projeto e doados para a coleção da
Pinacoteca, ampliando seu acervo no que diz respeito à
presença de artistas negros, tanto na feitura das obras quanto
na representação em tela.
Elian pertence a esta nova geração de artistas que vêm
mudando abruptamente o circuito, denunciando sem medo
a estrutura do país e aliando sua produção artística
diretamente a suas lutas pessoais, as mesmas lutas
empreendidas por tantas das personalidades que representa
e que abriram espaço para que o artista pudesse chegar onde
está. A presença e a obra de Elian não apenas denunciam o
racismo e celebram a ancestralidade, como também abrem
novos espaços para a geração por vir.

Clementina de Jesus
(TIME), 2021.

Leandro Fazolla é ator, historiador e produtor cultural.
Mestre em Arte e Cultura Contemporânea, na linha de
pesquisa História, Teoria e Crítica de Arte. Bacharel em
História da Arte. Ator e produtor da Cia. Cerne, com a qual

foi contemplado no edital Rumos Itaú Cultural.

ELIAN ALMEIDA:  ANTES - AGORA - O QUE HÁ DE VIR •

GALERIA NARA ROESLER • RIO DE JANEIRO •

1/9 A 23/10/2021

ENCICLOPÉDIA NEGRA • PINACOTECA DO

ESTADO DE SÃO PAULO •

1/5 A 8/11/2021/5 A 08/11/2021
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Horses and stars, 2021.
Fotos: Kilian Glasner.



KILIAN
glasner,



POR PAULO KASSAB JR.

INCÊNDIOS

Inúmeros mitos sobre a origem do fogo, dos povos
indígenas brasileiros aos gregos, fazem alusão à sua
potência transformadora e ameaça latente. Enquanto na
Grécia é Prometeu quem rouba o fogo do Olimpo e o
oferece aos homens, na mitologia dos Suruí Paiterei, é o
pássaro preto, Orobab, que engana a onça Mekô, dona
do fogo, e leva suas chamas para a humanidade — em
ambos os casos trazendo sabedoria, mas também
infortúnios. Ainda que seja fundamental entender tais
alegorias na perspectiva dos valores da sociedade na qual
surgem, pela semelhança entre elas podemos seguir
vestígios que nos levam a compreender a brasa como um
marco, símbolo da distinção entre natureza e cultura.
Se há uma noção de revolução sociocultural a partir do
domínio do fogo, é também dele que surgem os
primeiros desenhos, o embrião da nossa capacidade
inventiva de pensar a natureza externa, imaginá-la e
representá-la com bastões de madeira queimada, carvão,
nas paredes das cavernas.
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EM MOSTRA NO CCBB, O ARTISTA KILIAN GLASNER
EXIBE OBRAS COM REPRESENTAÇÕES DOS COSMOS
COMPOSTAS DE RECURSOS REMANESCENTES DOS
ESCOMBROS DO INCÊNDIO QUE ATINGIU SEU ATELIÊ,
NA ILHA DE ITAMARACÁ – PE







Contemplar o conjunto da obra de Kilian
Glasner é espreitar a história do desenho e
entender sua ligação estreita com o fogo
em sua potência subversiva, mas também
criadora. Esta relação surge no trabalho
pela primeira vez, em 2010, em

, na Fundação
Calouste Gulbenkian (Lisboa). Na
instalação, o artista preenche de desenhos
os muros do estacionamento da instituição
com uma enorme plantação de cana-de-
açúcar. Ao saber que Calouste Gulbenkian
era também conhecido como “Senhor do
petróleo”, Glasner – convencido das
vantagens do uso de energias renováveis,
faz com que os visitantes testemunhem os
faróis de seus carros, refletidos no desenho,
a incendiar o canavial.
Quatro anos mais tarde, a pesquisa se
acentua quando Kilian, instigado pelas
distintas formas da chama, desenvolve a
série , apropria-se dessa
entidade gasosa emissora de radiação e,
com execução impecável em carvão sobre
papel, exalta o fogo na fatalidade. Um
barco petroleiro em alto-mar, as janelas de
uma casa, uma bandeira e um hotel, do
qual ironicamente só restaram as letras
“HOT” do letreiro, flamejam, e o encanto
sublime do fogo toma conta da cena.
Engana-se quem aqui enxerga unicamente
o drama, o trabalho insinua uma espécie
de remissão do material: o carvão que
surge da queima, recria no papel aquilo
que se perdeu no incêndio.

61

Contente-se com as estrelas, 2021.







Curioso notar que a ideia dos vestígios e
a referência à origem do desenho já
surgiram anteriormente no trabalho do
artista. Em 2009, ao ser selecionado para
o Rumos Artes Visuais (Itaú Cultural, SP),
Glasner pediu como condição para a
finalização de seu trabalho que lhe fosse
cedido um imóvel fora do espaço
expositivo institucional. O lugar escolhido
foi uma mansão em ruínas na rua Thomás
Carvalhal, onde ele realizava a instalação

. Na obra, raízes e caules
pretos desenhados nas paredes da casa
se unem às copas das árvores reais que
afloram pelos buracos no teto, janelas e
paredes destruídas. Esvaziada de móveis,
objetos e retratos, a casa se transfigura
em tela, e os muros/pedras, marcados
com carvão, contam aquilo que se
imagina do lado de fora, ou o que se
deteriora por dentro. Se a residência
vazia se torna quadro em branco, os
destroços queimados surgem como
ferramenta. Mas para qual futuro indica
esta rua que abriga apenas os destroços
de uma casa?
2021 – ao adentrar à exposição CCBB,
deparamo-nos com um vídeo no qual o
artista caminha sobre os escombros do
que restou de seu ateliê em Itamaracá –
PE, vítima de um incêndio que não só
consumiu a casa dele, mas também toda
a obra que faria parte dessa mostra. Em
uma atmosfera silenciosa, que nos faz
lembrar os filmes de Tarkovsky, Kilian se
inclina sobre a ruína premeditada em
trabalhos antigos. Estilhaço, objetos
deslocados de seu tempo e fragmentos
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Espiral, 2021.
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de memória apontam aquilo que não foi, mas poderia
ter sido. Tudo é vestígio e de tudo ficou pouco “não
muito: de uma torneira pinga esta gota absurda, meio
sal e meio álcool, salta esta perna de rã, este vidro de
relógio partido em mil esperanças, este pescoço de
cisne, este segredo infantil…”1 Resta o rosto da mãe
dele em bronze, um soldadinho de chumbo de sua
infância, pedras e carvão que, se antes se faziam
instrumento para inventar e imaginar o fogo, agora são
sobras. O filme segue e o artista indica o argumento
que nos guiará por toda a exposição. Marteladas
destroem o que antes eram vigas e o carvão explode
no papel desenhando o cosmos. O universo é sobra,
explosão, . Repousa aqui a ambiguidade dos
incêndios, apesar de devastador, revela a força de
gerar outro porvir, das células ao espaço. Nesse ciclo
se originaram cada uma das obras desta exposição.
Com um imaginário muitas vezes construído em cima
de fotografias, o artista cobre o papel com pó, pastel,
carvão, cola e outros materiais que geram um “fundo”
que alude literalmente ao macrocosmo, concebido em
micropartículas e células. Dentro dessas superfícies,
Kilian incorpora referências simbólicas a objetos, figuras
ou lugares e, através deles, codifica sua própria história.

, ,
, marca a volta de Kilian Glasner às séries

anteriores em um ato final que inverte o sentido das
criações precedentes. Agora a ruína não mais é
representação, ele salta do papel para a presença,
testemunha o que foi consumido e aponta, ao mesmo
tempo, para aquilo que pode emergir, o sonho.
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Paulo Kassab Jr. é curador da exposição e diretor e
fundador da Galeria Lume em São Paulo.

KILIAN GLASNER: MACROCOSMOS, MICROCOSMOS

OU, A COSMOGONIA DOS INCÊNDIOS •

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL (CCBB) •

SÃO PAULO • 16/10 A 22/11/2021
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MITO da série Espelhos pensantes,
1990-2021 Foto: Isabella Matheus.



POR ALECSANDRA MATIAS DE OLIVEIRA

IMAGENS APESAR DE TUDO

O título da obra de Georges Didi-Huberman, lançada em
2003, no Brasil, parece ser uma das possíveis chaves de
leitura para a exposição
mostra panorâmica de Rosângela Rennó, com curadoria
de Ana Maria Maia, presente na Estação Pinacoteca, desde
o início de outubro de 2021.
Acerca das quatro únicas fotos existentes do campo de
concentração de Auschwitz, o livro levanta
questionamentos sobre o projeto de apagamento das
memórias e, ainda, coloca a fotografia como instrumento
de luta, sobretudo, quando esta escapa do discurso
dominante. Os 35 anos de trajetória de Rennó resumidos
nas 130 obras selecionadas para a mostra dão densidade
a esses dois aspectos ligados à fotografia. “A fé na
imagem” é o ponto em comum entre exposição e livro –
ambos usam dela como meio de resistência.
Na prática de Rennó, a “fotografia expandida”, ou seja,
aquela que excede a concepção autoral e envolve
procedimentos técnicos e sociais se apresenta sob diversas
especulações. Para a artista, a imagem é, simultaneamente,
tema, suporte, ferramenta e processo inesgotável. Como
resultado de suas experimentações surgem novas
fotografias, vídeos, instalações e objetos produzidos a
partir de diversas técnicas. Todos contam outras histórias.
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CELEBRAÇÃO DOS 35 ANOS DE CARREIRA
DE  ROSÂNGELA RENNÓ, NA PINACOTECA,
APRESENTA OS PRINCIPAIS ARGUMENTOS QUE A
ARTISTA DESENVOLVEU EM TORNO DA
“FOTOGRAFIA EXPANDIDA”, AQUELA QUE
EXTRAPOLA A CRIAÇÃO DE IMAGENS AUTORAIS E
INCLUI SEUS PROCESSOS TÉCNICOS E SOCIAIS
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Sua pesquisa se estende em arquivos públicos,
privados, conhecidos e anônimos; ela emprega
também câmeras, jornais, negativos, fotogramas,
álbuns de família, fotografias descartadas em lixeiras
de estúdios populares, ou garimpadas em feiras de
antiguidades e, em algumas oportunidades, a palavra
escrita toma centro – provocando inquietação.
Nessas ocasiões, a ausência da imagem marca sua
forte presença. Tudo serve à abordagem da natureza
da imagem, ao seu estranhamento e ao
reconhecimento de seu valor estético e, acima de
tudo, simbólico.
A construção e a subversão de memórias, narrativas
e identidades integram o jogo de ambiguidades de
suas obras. Como “coletora de imagens”, a artista
usa a apropriação, a intervenção e a
recontextualização desse material para atentar ao
deslocamento entre obra e espectador. Por
manipulação, a artista redefine; gera uma “não
fotografia”, ou seja, algo que não pode ser visto
como comum, tornando-se uma “escultura visual”.
Às vezes, por intertextualidade entre cinema, texto,
vídeo e fotografias, outras ficções se fazem em seus
trabalhos.
A mostra toma por
empréstimo o nome de uma série produzida em 1988
– ainda quando ela morava em Belo Horizonte. É seu
primeiro impulso arqueológico e de apropriação. Por
intermédio de fotos feitas por seu pai – que havia
falecido dois anos antes, a artista, à época, manipulou
alguns negativos quimicamente; interessavam-lhe as
imagens com pouca definição e quase nenhuma
legibilidade, com figuras veladas e fora de foco nas
quais ela escondeu a identidade dos retratados – aqui
se destaque que autorreferência e autobiografia
envolvem a ação dela. Nesses trabalhos, ocorreram,
de fato, seu interesse pela memória de família, a
identidade e seus apagamentos.

Mulheres iluminadas da série
Pequena Ecologia da Imagem, 1988.

Foto: Cesar Barreto



I Can’t go on. I’ll go on, 2016. © Alfredo Jaar.





Intencionalmente, a curadoria opta por não organizar de modo
cronológico a exposição – então, os ares de retrospectiva são
dizimados. É a incidência de temas que rege a mostra. Dividida
em três núcleos, a exibição se estrutura a partir das preocupações
mais constantes no percurso estético de Rennó. O primeiro se
concentra em temas, tais como a privacidade do sujeito e as
políticas da memória; no segundo, encontram-se trabalhos que
observam as instâncias públicas e, por fim, o terceiro trata dos
efeitos da colonialidade na manutenção do controle e da violência,
enfatizando as questões que envolvem classe social, gênero e raça.
A mão da curadoria marca o discurso expositivo. É fulcral a ação
de mostrar como a artista vem comentando o imaginário histórico
brasileiro e suas persistências no tempo presente. Nesse relato,
percebe-se como questões que movem as pautas estéticas e
políticas atuais já são preocupação da artista desde o final dos anos
de 1980 e permanecem em seus trabalhos mais recentes.
Assim, em núcleos orientados por assuntos, surgem as obras mais
conhecidas de Rennó, entre elas: (1991);

(1995-1998); a série (2003); a
(2000-2003) e, alguns trabalhos do projeto

(1992) – ainda em elaboração. Sim!
tem quase 30 anos de continuidade. Na constituição

desse trabalho, interessa à artista a coleção de artigos de jornais
nos quais se faz referência à imagem que está ausente.

Untitled (mad boy)
Série Vermelha (Militares), 2000- 2003.
Foto: Divulgação
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Conchacoustic-Acousticoquille, 1989.
Série Anti-cinema.
Foto: Ding Musa.
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Merece destaque as obras inéditas no Brasil. São elas:
(2014-2021), a videoinstalação (2021) e

(2021). Particularmente, esse último trabalho, que está no
terceiro núcleo da mostra, impressiona pela coleção de frascos de perfumes
– uma instalação ainda em processo, resultado de sua residência artística
em Colônia, Alemanha, acontecida em 2020. Nesse trabalho, o comentário
crítico de Rennó reside no espírito expansionista e no percurso histórico da
água de colônia, vista como ícone de desejo e símbolo de prestígio social.
E se confirma o efeito dos diversos frascos coloridos dispostos sobre a base
alva seduz o visitante – são minutos de olhar aprisionado.
Outro efeito corpóreo está ao adentrar na exposição. Ali, o espectador
sente a força do colecionismo no repertório da artista. Junto com essa
sensação, emerge o debate sobre seriação, acumulação e citação – juntos,
os elementos “colecionados” criam e desvelam narrativas. O uso do
colecionismo tem reminiscências na arte moderna, porém, na
contemporaneidade, assume linhas radicais. Rennó, por meio da seriação,
acumulação e citação de imagens na sua produção estética, mistura
mitologias públicas e privadas. Joga, metaforicamente, com as memórias
pessoais e coletivas. Por meio delas, a obra dela não está isolada na sua
forma objetual; abre-se para diferentes variantes: a poética, a política, a
vida, a técnica e a reinterpretação.

“

Makera, homem macúa, Moçambique, 2018
Da série Seres Notáveis do Mundo, 2014-2021.
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Após o recolhimento imposto pelas medidas de prevenção à COVID-19, o circuito
de exposições e manifestações culturais retorna com força total. Sair, visitar e sentir
presencialmente as obras de arte se torna uma experiência. Em

,  comparação do espaço da Estação Pinacoteca internamente tão
asséptico – e tão oposto ao entorno caótico e precarizado da Luz, em um primeiro
momento causa choque ao visitante isolado por quase dois anos. Mas, na sequência,
aquele espaço ocupado pelos trabalhos de Rennó ganha a profusão de imagens
colecionadas e, a partir delas, a questão: por que algumas imagens circulam e
outras são apagadas? Basta mais um instante para que “a fé na imagem” resgate,
a partir dessa produção, força política, crítica, resistência, afetos, memórias, ficções
e, enfim a possibilidade de novas posturas frente ao contemporâneo.
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Alecsandra Matias de Oliveira é doutora em Artes Visuais pela ECA USP (2008) e pós-
doutorado pela UNESP (2018). Atualmente, é especialista em cooperação e
extensão universitária do MAC USP, membro da ABCA e pesquisadora do Centro
Mario Schenberg de Documentação da Pesquisa em Artes. Autora do livro

Schenberg: Crítica e Criação (EDUSP, 2011).

ROSÂNGELA RENNÓ: PEQUENA ECOLOGIA DA IMAGEM •

PINACOTECA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 2/10/2021 A 7/3/2022

Série Realismo Fantástico 1991- 2015.
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Há dez anos, os artistas Pablo Lobato e Yuri Firmeza
viajaram pelo Brasil ao encontro de curadoras/es, para
lançar a pergunta: “O que exatamente vocês fazem,
quando fazem ou esperam fazer curadoria?”. No intuito
de compreender gestos curatoriais na arte brasileira, seus
agenciamentos e dissensos, as respostas à pergunta
foram gravadas em vídeo e deram origem à
videoinstalação homônima e, mais recentemente, a uma
publicação organizada pelos artistas.

O QUE EXATAMENTE VOCÊS FAZEM, QUANDO
FAZEM OU ESPERAM FAZER CURADORIA? • Org. Pablo
Lobato e Yuri Firmeza • Editora Circuito • R$ 50,00 •
162 páginas

82

LIVros ,

Compilação exibe desenhos, colagens, pinturas e
assemblages, entre outros trabalhos, extraídos das mais
de duas mil obras encontradas na residência de Fernando
Zarif após sua morte aos 50 anos, em 2010 em São Paulo.
Entre essas obras, os Cadernos, um compêndio de mais
de 50 quilos de desenhos reunidos em 33 volumes, com
narrativas visuais compostas por ilustrações, textos e
colagens, produzidas com uma infinidade de materiais.

FERNANDO ZARIF: MÚLTIPLA UNIDADE • Org. Noemi
Jaffe • R$ 70,00 • 243 páginas • Luciana Brito Galeria

Reedição da icônica publicação de 1978 da artista,
pioneira da body art e do feminismo no Brasil.
O volume reúne três séries fotográficas de Gretta –
Auto-Fotos (1975), Transformações (1976) e Diário de
uma Mulher (1977) –, trabalhos que lidam com temas
representativos de sua geração, como a problematização
da imagem da mulher nos meios de comunicação de
massa. A nova edição de Auto-Photos é o resultado de
um trabalho de dois anos de Gretta, que se debruçou
sobre seu arquivo pessoal para a digitalização e
tratamento de todos os fotolitos e fotografias do período.

GRETTA SARFATY: AUTO PHOTOS •  • Lançamento na
Sp-Arte 2021
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Artista Mariana Zoccoli e amigas
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Penna Prearo

Baixo Ribeiro

Paulo Anshowinhas

Yukimi Yagui

Guilhermo Pivari, Tânia Macena,
André Fabro e André Belculfine

Ozi Stencil: 35
anos de Street Art

MCSP/
Chácara Lane

São Paulo

Sou dos Trópicos
Galeria Café

São Paulo

Felipe Scarpa e Camila Freire
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Lançada em 2008, a Dasartes é a
primeira revista de artes visuais do
Brasil desde os anos 1990. Em 2015,
passou a ser digital, disponível
mensalmente para tablets e
celulares no site dasartes.com.br, o
portal de artes visuais mais visitado
do Brasil.

Para ficar por dentro do mundo da
arte, siga a Dasartes.

facebook.com/dasartes

@revistadasartes

@revistadasartes

Assine grátis nossa
newsletter semanal em
www.dasartes.com.br e
saiba das melhores
exposições e notícias do
circuito das artes.
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