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Resumo
O presente artigo busca articular o movimento de derrubada de estátuas, símbolos da colonização e escravidão, com a performance coreográfica da artista Diambe da Silva na cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 2019 e 2020. Primeiro é
contextualizado o papel social e simbólico das estátuas no espaço público, e como
a arte é vetor de mudança através de uma breve revisão bibliográfica de artigos e
textos, que colocam em evidência a problemática de estátuas de personalidades
controversas que ainda são preservadas e mantidas em espaços públicos e como
o poder público e os cidadãos vem lidando com essa questão nos últimos anos.
Depois, a obra de Diambe é analisada, a partir da escolha das estátuas e sua localização no Rio de Janeiro. O artigo selecionou três coreografias da série Devolta
que ocorreram nas estátuas das figuras históricas de Dom Pedro I, Dom João VI
e Princesa Isabel, personalidades recorrentes nas narrativas da história colonial
brasileira e que exerceram papéis centrais e controversos quando revisitamos a
narrativa construída de um país que, de colônia, se tornou império para, por fim,
ser reconhecido como república. Através das coreografias, um novo sentido simbólico é dado às estátuas, localizadas em espaços de destaque da cidade, conhecidas áreas nobres, o bairro de Copacabana e o centro comercial da cidade, sendo o
últi- mo espaço de moradia da monarquia portuguesa no Brasil. Relacionando os
conceitos de coreopolícia e coreopolítica de Andre Lepecki com a obra de Diambe em conjunto com pensamentos de Achille Mbembe sobre o destino das estátuas representantes de um passado opressor colonial, o artigo faz uma leitura crítica
do lugar das estátuas na atualidade a partir da obra da artista.

Caderno Ela, Jornal o Globo 02/01/2022
Reportagem de Eduardo Vanini

“Diambe da Silva
Esculturas, coreografias, gravuras, pinturas e estruturas móveis. Para uma artista com tanto a dizer,
nada mais coerente do que a pluralidade de linguagens. “Há poucos lugares de profissionalização
para pessoas negras e não-binárias como eu. Preciso cuidar do meu corpo e da minha família. A arte
é onde consigo tornar minha vida mais possível”, define. Nascida no Engenho Novo, criada na Vila
Valqueire e atual moradora de Madureira, Diambe, de 28 anos, está em cartaz em cinco exposições,
incluindo uma individual em São Paulo. Ainda assim, reconhece que a estrada não está pavimentada. “Discurso e prática ainda são distantes. Chegar a um espaço de arte é um deslocamento social.”
Disponível no leitor https://outline.com/ZwnjXX
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Carolina Maria de Jesus: Um Brasil para os brasileiros
Depoimento
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=_CgKNzc0ZRo
Na série com depoimentos de artistas convidados da exposição “Carolina Maria de Jesus: Um Brasil para os
brasileiros”, Diambe da Silva fala sobre “Isabel, av. Princesa Isabel, Devolta” (2020), sua obra em fotografia
digital. Mais: http://expocarolinamariadejesus.ims.c...
#CarolinaNoIMS

Imagens que não se conformam
Texto curatorial

Marcelo Campos e Paulo Knauss
disponível em https://museudeartedorio.org.br/programacao/imagens-que-nao-se-conformam/
“Reparação histórica
Tanto o registro e a memória quanto a reparação histórica se aproximam dos gestos artísticos contemporâneos. Diambe Silva, em ações performáticas denominadas Devolta, se coloca diante de monumentos da
cidade interrogando o protagonismo de personagens associadas à violência histórica da escravidão. O artista
propõe, assim, uma espécie de “ponto de fogo”, prática de matrizes afro-brasileiras que circunda lugares e
pessoas para a libertação, a cura, o descarrego por meio de uma roda de fogo.
Na constituição de grupos marcados pelos traumas da escravização, mesmo deslocados por diásporas, orfandades, as famílias são refeitas a partir de laços de parentescos agora ancestrais, como explicitam as obras
de Moisés Patrício, da série Álbum de família. Assim, na partilha de segredos dos cultos, como as mandingas presentes nos cadernos dos revolucionários malês, as heranças e afinidades se prolongam por séculos
nas famílias de santo na religião do candomblé. Em Gê Vianna, a presença da ancestralidade deslocada em
cotidianos banais, nas ruas, nas feiras, se emparelha à comparação dos registros históricos colonialistas.
A imaginação da arte é necessária ao desmonumentalizar narrativas predominantes e promover a reparação
histórica.”

Divulgação Museu de Arte do Rio
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=WhEhpxNZwgA
A exposição “Imagens que não se conformam”, estreada em maio, agora pode ser visita virtualmente. Sob a curadoria de Marcelo Campos, curador-chefe do MAR, e Paulo Knauss, sócio do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), a montagem reúne cerca de 200 itens, entre
fotografias, manuscritos, pinturas, lambe-lambes, esculturas e vídeos.
O objetivo da mostra é renovar os significados das peças da Coleção IHGB para interrogar, do
ponto de vista artístico, as visões sobre a história do Brasil, propondo um diálogo com criações
contemporâneas. A coletiva também lida com questões prementes, como a reparação histórica
associada, aqui, aos discursos identitários e ao protagonismo de artistas descendentes dos povos
originários, afrodescendentes e de gêneros dissidentes, ausentes das imagens da história.

São Paulo, 04 de outubro de 2021
A quem de direito,
Conheci o trabalho de Diambe a partir de suas intervenções na cidade do Rio de
Janeiro, nas quais a dança, a performance, o gesto político e coreográfico se
encontram num só terreno, ao mesmo tempo social, político e estético. Diambe é
uma jovem artista multidisciplinar que tem despertado como um dos nomes mais

qual toda forma de apoio institucional será de fundamental importância, e
certamente ocasionará inflexão positiva, em sua carreira em construção.
É com entusiasmo e admiração que recomendo vivamente que o projeto Ampla
Curva de Coisa Viva, de Diambe da Silva, seja contemplado para ampla circulação.
Atenciosamente,

criativos, inovadores e interessantes na cena artística contemporânea no Brasil,
capaz de articular questões sociais candentes, reescrita e fabulação crítica da
história, pesquisas estéticas em diálogo com tradições artísticas para além (e por
vezes contra) os cânones ocidentais, tomando o espaço dos museus, mas também,
e sobretudo, a própria rua como habitat ideal de realização de suas práticas.
Em setembro de 2020, tive a oportunidade de apresentar e discutir alguns dos
trabalhos de Diambe na conferência “Arts of Resistance: Tearing Down and Creating
Monuments in Brazil”, a convite da Princeton University. Sua série de trabalhos
intitulada “Devolta” foi recebida com grande entusiasmo, por articular de modo
inteligente, arriscado e corajoso, ações artísticas no contexto de releitura (política e
estética, repito) dos monumentos, praças, símbolos e logradouros urbanos ligados à
história do colonialismo.
Diambe pertence a uma geração de artistas racializados, com poucos recursos
financeiros, que têm realizado brilhantemente seus trabalhos na marra, apesar do
pouco suporte recebido. Uma artista que faz da própria dissidência e marginalização
(social, econômica, sexual, racial e de gênero, mas sobretudo estética), matériaprima e inspiração para suas práticas. Um tipo de arte que devolve a nós a
capacidade de sonhar o presente que habitamos, de entender o passado
outramente, germinando projetos mais vivos e enérgicos de futuros.
Suas ações de redistribuição simbólica da violência, realizadas de modo coletivo,
têm despertado grande curiosidade na cena artística e acadêmica local,
contribuindo diretamente nos debates atuais sobre políticas de intervenção na
paisagem e nas disputas de narrativas sobre a história e modelos de vida em
sociedade. Não obstante, o reconhecimento ao seu trabalho ainda não alcançou o
público e dimensão que merecem, sobretudo no cenário internacional, motivo pelo

Hélio Menezes
Curador de Arte Contemporânea do Centro Cultural São Paulo Affiliated Scholar ao Brazil Lab,
Princeton University

Contact details: +55 11 941899379 / heliosmenezes@gmail.com
Rua Almirante Marquês de Leão, 757. Bela Vista. São Paulo-SP.01330-010.

Carta de Referência

Venho acompanhando a trajetória da artista Diambe da Silva há alguns anos.
Inicialmente, a convivência com a artista se deu no âmbito da sua atuação como
educadora do Museu de Arte do Rio, onde Diambe acompanhava os programas de
análise, interpretação e visitas às exposições do Museu, nas quais, em algumas
oportunidades, atuei como Curador. Já naquele momento, em muitas ocasiões, Diambe
da Silva propunha performances, dispositivos, ações que ampliavam as discussões
colocadas a partir dos assuntos curatoriais.
Segui acompanhando Diambe da Silva em sua produção artística e a convidei para
participar de projetos e exposições, tais como, Achados e Perdidos, na Galeria Gustavo
Schnoor, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na exposição Inundação, no
Museu Casa do Pontal, na exposição UERJ 70 anos, no Paço Imperial. Atualmente,
Diambe da Silva participa de uma exposição de grande porte, chamada Casa Carioca, no
Museu de Arte do Rio, sob minha curadoria.
Vemos no trabalho de Diambe um interesse renovado por relações que transitam entre
as esferas públicas e privadas. Assim, a força de ações e performances nas ruas, como,
Direito ao Ócio, também permanecem em obras mais específicas na relação entre arte
e vida, como em Troca de segredos, em que a artista passa a viver, temporariamente,
em casas alheias se apoderando das chaves das mesmas e criando uma série de gravuras
sobre tecidos de lençóis, travesseiros, colchas.
Na série Devolta, Diambe da Silva atua em gestos decoloniais mais do que urgentes no
mundo atual. Ao redor de monumentos e esculturas honoríficas públicas, Diambe
circunda as mesmas com material inflamável que, acesos, nos remetem a um ritual de
descarrego, purificação e cura das feridas e traumas coloniais personificados nas
esculturas, criando histórias heroicas para os que contribuíram na manutenção de uma
sociedade racista e desigual.
Atenciosamente,

Marcelo Campos
campos.marcelo@gmail.com
+5521981562727
Professor Adjunto do Departamento de Teoria e História da Arte.
Curador Chefe do Museu de Arte do Rio (MAR)
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Revista A palavra solta (periódico online)
Dom Pedro I sitiado: contrausos para a primeira escultura pública do Brasil
por Pollyana Quintella

Texto crítico
https://www.revistaapalavrasolta.com/post/dom-pedro-i-sitiado-contrausos-para-a-primeira-escultura-p%C3%BAblica-do-brasil
No dia 22 de janeiro deste ano, por volta das dez horas da noite, um grupo de vinte pessoas chegava à praça
Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro, carregando roupas, tonéis de gasolina e palitos de fósforo*. Era o dia
de Devolta, uma proposição artística de Diambe da Silva que buscou intervir no território onde hoje está a
estátua equestre de Dom Pedro I -- a primeira escultura pública do Brasil.
Trata-se de uma estátua projetada por João Maximiano e executada em 1862 por Louis Rochet, vencedores
entre os 35 inscritos no concurso promovido pela Câmara Municipal para realizar o monumento. A escultura
foi uma das responsáveis por instituir os parâmetros estéticos que vigoraram naquele Brasil do final do século
XIX. Civilidade, materiais nobres, lógica monumental e culto aos personagens da história oficial já estão nela
apontados e resistem até hoje, em 2020, no centro da praça pública.

Escrito no corpo
Exposição coletiva na galeria Fortes D’Aloia e Gabriel /
Carpintaria
(R. Jardim Botânico, 971)
Depoimento

https://vimeo.com/479886751
Diambe Pedro I, Praça Tiradentes, da série Devolta, 2020. A obra integra a exposição Escrito no Corpo. A
coletiva com curadoria de Keyna Eleison e Victor Gorgulho propõe a costura entre produções de jovens e
consagrados artistas, em diálogo com o acervo do Teatro Experimental do Negro (TEN), fundado e dirigido
por Abdias Nascimento.
Diambe comments on Pedro I, Praça Tiradentes, da série Devolta, 2020. The work is included in the exhibition Engraved into the Body. The group show curated by Keyna Eleison and Victor Gorgulho proposes a
dialogue between the work of young and established artists in tandem with the collection of Abdias Nascimento‘s Teatro Experimental do Negro (TEN).

Naquela noite de janeiro, o grupo de artistas circundou o monumento com peças de roupas, em seguida
rasgadas, cuidadosamente embebidas de gasolina e incendiadas. A ação aconteceu ao som de “Resplandescente”, de Ventura Profana, enquanto alguns integrantes faziam fotos e vídeos. Laminas lascivas, nossa brasa
é fogo ardente, entoava a música da cantora negra, travesti e nordestina. Tudo não durou mais de 30 minutos.
Quando a polícia chegou, o grupo, como a fumaça, já havia se dispersado sem confronto.
Para concretizar a ação, o grupo estabeleceu uma série de estratégias prévias: mapeou os quartéis próximos,
bem como o horário de ronda das viaturas da polícia; planejou possíveis rotas de fuga e contou com o acompanhamento de dois advogados. Na guerra cultural que atravessa o presente, intervir em imagens é também
recriá-las, algo que exige responsabilidade e, como diz Bruno Latour, os devotos não são idiotas, muito
menos ingênuos.
Mas antes, voltemos ao imperador. O dia é 30 de março de 1862, e a escultura é inaugurada na praça com
uma grande festa cívica, com direito à desfile triunfal reunindo juízes, delegados, policiais, procuradores,
ministros, deputados, bispos e outros personagens que representam o poder oficial. Ao redor da praça, os
donos dos sobrados alugavam suas varandas para que o público mais abastado pudesse melhor aproveitar o
espetáculo. Um dia de História com H maiúsculo. Mas mesmo antes da grande festa, muitas pessoas iam até
a praça para ver o monumento em construção. Paulo Knauss, historiador dedicado ao tema, afirma que um
dos motivos de atração eram os lampiões gigantes que serviam para iluminar a estátua e a praça: as chamas se
contrastavam com a noite e chamavam a atenção dos passantes**.
Coisa parecida aconteceu na ação de Diambe, mas desta vez como um elogio às avessas. Ao contrário da
domesticação do fogo conquistada pelo lampião, as chamas de 2020 sitiaram o Dom Pedro eloquente, agora
intimado pelo grupo de maioria negra e não branca. Não era sobre destruir o monumento, mas intoxicá-lo
com a fumaça preta, dar-lhe um chamado, acrescentar-lhe um novo episódio histórico. Dom Pedro foi brevemente sequestrado, embora ainda protegido pela polícia. A praça está em disputa.
Sabendo que não é possível viver num mundo livre de imagens, o gesto reanimou a escultura adormecida,
recolocou-a em movimento. De repente, lembramos que o ícone está ali, o que nos desencadeia alguma estranheza. Nesse processo, Diambe cria uma imagem nova para o monumento, torna-a ambígua. E ainda mais

ambígua, porque, ao vê-la rodeada de fogo, seus adoradores se identificam ainda mais com ela, investindo em
modos de protegê-la e replicá-la.
É algo que nos faz lembrar outras estratégias de ação política no espaço público, como a intervenção Ensacamento, realizada em 1979 pelo coletivo paulista 3Nós3. Na madrugada de 27 de abril daquele ano, o grupo
ensacou a cabeça de 68 estátuas públicas, incluindo o icônico Monumento às Bandeiras, de Victor Brecheret.
A ação fazia uma clara alusão à prática de tortura utilizada durante os interrogatórios promovidos pelo regime militar. Os sacos de lixo asfixiaram imagens, alterando momentaneamente a paisagem urbana e tornando tênue a linha que separa a performance da vida coletiva. Penso nos dias seguintes à ação, os sacos aos
poucos sendo retirados daquelas cabeças: quem as salvou? E por que?
Intervenção de Diambe da Silva sobre foto de Augusto Stahl: Praça da Constituição, atual praça Tiradentes,
destaque para a estátua equestre de Pedro I, c. 1865. Rio de Janeiro, RJ. Acervo Instituto Moreira Salles.
No Rio de hoje, ao passar pela Praça Tiradentes, é possível ver a estátua proclamando a Independência do
Brasil com o Manifesto às Nações nas mãos, considerado a nossa primeira constituição. Junto a ela, diversas
datas relacionadas à vida do imperador estão sinalizadas: nascimento, casamento com dona Leopoldina, Dia
do “Fico”, dia em que tornou-se Defensor Perpétuo do Brasil, dia de sua aclamação como Imperador, dia de
sua Coroação, dia da ratificação da primeira Constituição Brasileira e dia do casamento com dona Amélia.
Além disso, no pedestal, há imagens de indígenas e animais como alegorias dos principais rios nacionais Amazonas, Madeira, Paraná e São Francisco - além de brasões das províncias imperiais. Por fim, uma mensagem inscrita em bronze deixa o recado: “D. Pedro I, gratidão dos brasileiros”.
A frase nos ajuda a entender as motivações em torno da criação dessa histórica escultura: sua longevidade
deve nos lembrar que somos gratos ao imperador por seus feitos à nação, enquanto os outros personagens
que compõem o monumento, como os indígenas, figuram como alegorias, são apenas símbolos de outras
coisas, instrumentos.
No século XIX, o indígena é a alegoria das Américas e, mais especificamente no Brasil, sua figura é utilizada
para representar o Império, símbolo de construção nacional. É o elogio da pureza do bom selvagem rousseauniano, não corrompido pela sociedade e dotado de uma inteligência inculta e selvagem. Evidentemente,
trata-se de um indígena inventado, ficcionado sobretudo pela literatura e pelas artes plásticas, destituído de
narrativa própria. Ademais, o monumento tratava por atribuir à Dom Pedro a conquista da independência,
ignorando todos os outros personagens envolvidos nessa negociação.
As ambiguidades em torno desse episódio parecem se intensificar ainda mais a partir dos acontecimentos das
últimas semanas. Depois do assassinado do americano George Floyd no dia 25 de maio, uma série de monumentos racistas foram derrubados em vários países, como a estátua do comerciante de homens escravizados
Edward Colston, em Bristol, no Reino Unido; a estátua de Jefferson Davis, também defensor da escravidão,
no estado da Virgínia, nos Estados Unidos; e o busto do rei Leopoldo II, o monarca que colonizou o Congo,
na Bélgica.
A discussão sobre novos destinos para essas e outras imagens apresenta caminhos nada consensuais: deslocá-las para museus, onde poderão ser recontextualizadas e debatidas criticamente; acompanhá-las de texto
explicativo que pondere sobre o que representam; transformá-las a partir de apropriações e reconfigurações
contemporâneas, com a colaboração de artistas e outros agentes, ou mesmo destruí-las.
Houve quem se chocasse com o suposto desrespeito aos ícones históricos, como se a história não fosse
matéria reescrita diariamente. Aliás, a cada estátua derrubada, atualizamos a constatação de que o passado
está vivo no modo como construímos nossas memórias coletivas.

Mas embora discuta-se sobre a violência do processo colonizador no Brasil, todas esses monumentos seguem
compondo a paisagem de nossas cidades, contando uma versão específica da história, já caduca. Não nos
referimos, portanto, à uma narrativa neutra, mas uma história construída a partir de um posicionamento
específico, que segue vigorando nos ícones do espaço público. Jimmie Durham nos ajuda a entender esse
fenômeno, quando diz que nas Américas o genocídio é motivo de celebração, embora não pareça: “Claro, ele
é negado, justificado, explicado. Mas é ao mesmo tempo celebrado. Celebram-se os bravos matadores que
inauguraram a selvageria”.
Dentre as críticas mais incomodadas com a profanação dessas imagens “celebrativas”, fala-se que as intervenções pecam pelo anacronismo, pois não levam em conta o contexto em que foram construídas, como se
não houvesse contaminação entre os tempos históricos. Parece um argumento frágil, uma vez que a longevidade e durabilidade impressas numa estátua de bronze refletem justamente o desejo de que ela perdure no
futuro. E dialogar com um tempo histórico é inevitavelmente estar vulnerável à ele.
Se hoje, em 2020, nos confrontamos com essas imagens ao atravessar a praça, é porque elas não só são testemunhas do passado, mas também refletem algo que perdura no presente: são testemunhas de legados coloniais que persistem no cotidiano da cidade.
Outro caso emblemático recente foi a estátua do Padre Antonio Vieira rodeado de três crianças indígenas,
em Lisboa. Também vandalizada por uns e defendida por outros -- que alegavam o bom mocismo do missionário e catequizador --, o que chocou neste exemplo é que embora ela pareça produzida no século XIX,
trata-se de uma encomenda de 2017, evocando arcaísmos desconfiáveis. O que seria reafirmar este ícone no
século XXI e, além disso, utilizar soluções estéticas já antiquadas, simulando o passado? Um ensaio de Inês
Beleza Barreiros, Patrícia Martins Marcos, Pedro Schacht Pereira e Rui Gomes Coelho, publicado em fevereiro deste ano no Público, definiu bem o papel desse monumento fac-símile:
Ela é a prova de que o tempo histórico não é algo linear, mas processual e saturado de temporalidades — e
que, simultaneamente, a construção das imagens no tempo se inscreve em modos de fazer organizados por
discursos de poder que constroem a visualidade, a sua reprodução na longa duração e os seus modos de
apreensão.
Em paralelo, há ainda quem diga que destruir ou macular estátuas não resolve, pois é preciso discutir a
memória. Soa estranho que não acreditem que a memória se constrói de muitas maneiras, inclusive através
de gestos iconoclastas, e que trata-se de um processo de revisão amplo, com muitas frentes. Mas além disso,
não poderíamos considerar o próprio monumento uma testemunha de violência e apagamento histórico
de experiências anteriores? A história da Praça Tiradentes diz que sim. No início do século XIX, o local era
chamado de Campo do Polé, pois funcionava como pelourinho, local onde os ditos “criminosos” eram expostos e punidos, sobretudo negros escravizados que lutavam por liberdade.
Foi só em 1890 que o local adquiriu o nome atual, em comemoração ao centenário da morte de Tiradentes,
que foi executado próximo à praça, na esquina da rua Senhor dos Passos com a Avenida Passos. Portanto,
a instauração do monumento público representa a disputa simbólica e narrativa desse território, ocultando
seus usos anteriores, o que deixa claro que a destruição de imagens também é estratégia dos que estão no
poder. Lembremos da tentativa da Fundação Palmares em homenagear, no 13 de maio deste ano, a princesa
Isabel em detrimento de Zumbi -- a história está sendo disputada por muitos lados, mesmo pelas instâncias
oficiais.
Enquanto transportava os tonéis de gasolina do Grajaú para o centro da cidade, Diambe da Silva vestia uma
camisa com a frase “Não serei bicha presa por causa de arte”. Ele sabia que seu gesto poderia implicar em
consequências legais, o que para um corpo dissidente no Rio de Janeiro já é iminência diária. Profanar os regimes hegemônicos de visibilidade requer estratégia, e a ação de Diambe nos faz crer que nenhuma imagem
está imune, mesmo (ou sobretudo) as mais vigiadas. Sequestremos o imperador.

Revista de Museologia e Interdisciplinaridade da Universidade de Brasília
Musealizar a queda
por Felipe Ribeiro
Ensaio teórico e visual
https://periodicos.unb.br/index.php/museologia/article/view/34557/27849

Portal Arte e Afrobrasilidade
Projeto de extensão acadêmica | UERJ
Coordenação: Professor Marcelo Campos (curador
chefe do Museu de Arte do Rio)
Entrevista em vídeo

https://www.instagram.com/p/CJ9JgUAJcTR/
“Unindo pensamento e gestos corporais, a partir de uma visão anticolonial, Diambe elabora ações denominadas “coreografias” que habitam o espaço da casa e do corpo, do individual e do coletivo, da cidade e da rua.
Suas obras trazem reflexões e questionamentos sobre a narrativa disfórica de um passado/presente nacional
ao mesmo tempo em que apontam rompimentos, insurgências, movimentações e caminhos para a escrita de
outras narrativas.
A produção de Diambe, de modos variados, nos faz rever a história, a memória e os afetos. De outro modo, o
presente se torna possibilidade de revisão, crítica e protesto às violências cotidianas.”
Texto: Marcelo Campos e Lucas Magalhães
.
Coordenação: Marcelo Campos
Direção/Edição: Lucas Magalhães
Argumento/Roteiro: Marcelo Campos, Juliana Pereira e Lucas Magalhães.

Resumo
Este artigo investiga como as recentes derrubadas de estátuas de escravagistas e colonizadores pelo movimento Black Lives Matter, resvala na arte e em seus pilares institucionais. Sugiro que o ativismo político, que
surge do performativo da derrubada desses monumentos, tem um caráter afirmativo que, uma vez suficientemente escutado e reverberado, se torna uma virada estética na função das estátuas. Inserida nos movimentos
experimentais e de vanguarda, a escultura se afasta do figurativo, rumo ao minimalismo, à escultura social,
entre outras atuações, às quais Lucy Lippard e John Chandler denominaram de a desmaterialização da obra
de arte. Sem nem por isso apaziguar o levante antirracista, sugiro que sua ação seja percebida também em
sua potência artística, para que estremeça também as bases históricas da arte e percebamos que o que está
em jogo é uma operação estética que, de forma alguma, se basta na representação identitária. Ao longo dessa
proposição, me utilizo de textos e conceitos de Denise Ferreira da Silva, Achilles Mbembe, James Baldwin,
entre outros. Realizo paralelamente um ensaio fotográfico de artistas brasileiros, cuja obra nos ajude a problematizar os protagonismos coloniais, racialização e o agenciamento da branquitude.
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Não é novidade dizer que 2020 não foi um ano fácil para as artes visuais. Por todo o mundo, exposições
foram fechadas, suspensas e adiadas por causa do coronavírus. No Brasil, se o setor já vinha enfrentando progressivos cortes de investimento (não apenas por conta da crise econômica, mas também por uma absoluta
falta de diálogo com o governo federal), o impacto da pandemia foi ainda mais devastador.
Neste cenário, instituições, plataformas autônomas e outras organizações precisaram rever os formatos
de suas produções e se adaptar rapidamente, uma vez que a maioria de suas atividades envolve encontro e
aglomeração de pessoas. Junto a isso, outras pautas eclodiram com força, como a discussão sobre o papel dos
monumentos históricos, o debate racial intensificado com o movimento Black Lives Matter e a crise simultaneamente política, econômica e sanitária no país.
O desafio de estabelecer uma seleção de trabalhos marcantes realizados este ano, portanto, deve levar em
conta o cenário instável e especialmente precarizado que compõe o Brasil do presente. Por isso, é preciso
reforçar o caráter parcial desse recorte, já que esses trabalhos atuaram, mais ou menos, em contextos privilegiados, hoje concentrados em certas regiões do país. Sabemos que a nível mais amplo o que predominou em
2020 foi justamente a impossibilidade de realizar, o que ainda nos exige as devidas avaliações.
NEGOCIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
Mas, no plano das realizações, nosso percurso começa ainda na pré-pandemia, no início do ano, quando o
artista carioca Diambe Silva realizou a proposição Devolta, na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. Na noite
do dia 22 de janeiro, um grupo de 20 pessoas circundou a estátua equestre de Dom Pedro I, a primeira escultura pública do Brasil, espalhando ao redor dela uma série de roupas rasgadas, cuidadosamente embebidas de
gasolina e incendiadas, o que rendeu um vídeo e algumas fotografias.
Trata-se de uma estátua originalmente projetada por João Maximiano e executada em 1862 pelo francês
Louis Rochet, reconhecida como uma das responsáveis por instituir os parâmetros estéticos que vigoraram
naquele Brasil do final do século XIX. Civilidade, materiais nobres, lógica monumental e culto aos personagens da história oficial já estão nela apontados e resistem até hoje, em 2020, no centro da praça pública. A
ação de Diambe, no entanto, não almejava destruir o monumento, mas intoxicá-lo com a fumaça preta do
fogo, como quem lhe dá um chamado. Podemos dizer que Dom Pedro foi simbolicamente sequestrado pela
ação.
As ambiguidades em torno desse trabalho parecem ter se intensificado ainda mais depois do assassinado do
americano George Floyd, no dia 25 de maio, quando uma série de monumentos racistas foram derrubados
em vários países, como a estátua do comerciante de homens escravizados Edward Colston, em Bristol, no Reino Unido; a estátua de Jefferson Davis, também defensor da escravidão, no estado da Virgínia, nos Estados
Unidos; e o busto do rei Leopoldo II, o monarca que colonizou o Congo, na Bélgica.
Na esteira dessa discussão, com debates acalorados também no Brasil, acompanhamos em julho o projeto
Vozes Contra o Racismo, realizado em vários locais abertos e públicos de São Paulo, com curadoria geral
de Helio Menezes e organização de uma série de funcionários negros vinculados à Secretaria de Cultura da
cidade. Em seu conjunto, cabe destaque à obra de Denilson Baniwa, que projetou um videomapping em neon
sobre o emblemático Monumento às Bandeiras durante uma semana.

O monumento em granito, inaugurado em 1953, é uma homenagem aos bandeirantes paulistas que exploraram os sertões durante os séculos XVII e XVIII, expandindo os limites territoriais do país em busca de
riquezas minerais. A escultura foi projetada pelo artista modernista Victor Brecheret ainda nos anos 1920,
mas só concretizada mais de 30 anos depois, em razão de uma série de divergências políticas.
Além disso, ela faz parte da construção de um imaginário ufanista que ganhou força desde o final do século
XIX, ao eleger os bandeirantes como heróis representantes da hegemonia política de São Paulo sobre o país.
Desde sua implementação, no entanto, não são poucas as controvérsias a respeito de seu sentido público.
Afinal, essas expedições só tiveram “sucesso” às custas da destruição de quilombos e do aprisionamento de
indígenas para o trabalho escravo, e foram responsáveis por literalmente exterminar diversos grupos indígenas no Nordeste e em outras regiões. Não é exagero dizer que o que se exalta com o monumento é também o
massacre ao povo indígena.
Ciente dessa história, o vídeo do artista começava projetando uma caravela portuguesa atormentada por uma
grande tempestade, bem como por outras forças da natureza. Progressivamente, a ruína da embarcação dava
lugar a uma série de ícones, símbolos e imagens que compõem o repertório indígena, entre plantas e seres
espirituais da cosmologia Baniwa, à qual o artista pertence. Como observou o curador, o monumento, apagado e invisível, acabou servindo de suporte para a projeção de outros mundos – “aqueles que os malditos homenageados esculpidos na pedra tentaram apagar”. Realizada em contexto pandêmico, a escala monumental da
projeção permitia que ela fosse vista pelos carros que passavam ao redor da praça. Por fim, Baniwa projetou
as frases “SP Terra Indígena” e “Brasil Terra Indígena”, dando a ver que a disputa pelo território continua.
Ambos os trabalhos, tanto o de Diambe quanto o de Denilson, alargaram as possibilidades de revisão e
recontextualização dos monumentos históricos no presente. Apesar das condições distintas – um, enquanto ação autônoma; outro, vinculado a um projeto público – eles nos chamam a atenção para uma discussão
urgente no Brasil: a negociação do espaço público.
Embora discuta-se sobre a violência do processo colonizador no país, todos esses monumentos seguem
compondo a paisagem de nossas cidades, contando uma versão específica da História. Não nos referimos,
portanto, a uma narrativa neutra, mas a uma história construída a partir de um posicionamento específico,
que segue vigorando nos ícones do espaço público. Em 2013, quando o Monumento às Bandeiras amanheceu
banhado de tinta vermelha com a frase “Bandeirantes assassinos”, o artista Jimmie Durham publicou uma
importante carta de apoio que alegava que, nas Américas, o genocídio é motivo de celebração, embora não
pareça: “Claro, ele é negado, justificado, explicado. Mas é ao mesmo tempo celebrado. Celebram-se os bravos
matadores que inauguraram a selvageria”.
Continua sendo nossa responsabilidade compreender como devemos revisitar essa história: se cabe deslocar
alguns monumentos para museus, onde poderão ser recontextualizados e debatidos criticamente; se podemos acompanhá-los de textos explicativos que ponderem sobre o que representam; se os transformaremos a
partir de apropriações e reconfigurações contemporâneas, com a colaboração de artistas e outros agentes,
como no caso de Diambe e Denilson, ou se devemos destruí-los. Nenhum desses caminhos é consensual.
(...)

Casa carioca

catálogo de exposição coletiva no Museu de Arte do Rio
http://museudeartedorio.org.br/publicacoes/catalogo-casa-carioca/

Jacarandá n.8: Arte e Poder

Revista crossmedia para divulgação da arte brasileira no circuito internacional.
Entrevista
https://en.jacarandaarteepoder.com/

