
   
 

 

 

SOBRE AS EXPOSIÇÕES 

 

• Pintura – ou a Fotografia como violência, de Éder de Oliveira 

Galeria Genesco Murta - (PA) 

 

O artista paranaense Éder Oliveira traz à capital mineira as séries 

Arquivamento, Pintura mural, Fotografias Intervenções, Cenas singulares, 

Monocromos, Autorretrato vermelho, Galeria de Gatunos e Páginas vermelhas. 

Todas elas evidenciam como a vasta população paraense, amplamente negra e 

mestiça, muitas vezes, é relegada às páginas policiais.  

 

Em aproximadamente 30 pinturas, divididas em 9 séries, o artista denuncia a 

forma como o povo mestiço, grande parte da população do Pará, é retratado na 

pesquisa iniciada em 2004, que buscava investigar pessoas anônimas 

representadas pela mídia. 

 

As pinturas, muito além de retratarem rostos sem nome, instigam o visitante a 

enxergar essas figuras fora do contexto em que vivem. No trabalho de Éder, 

elas saem de uma situação de vulnerabilidade ou crime e assumem um 

protagonismo artístico.  

 

O processo de criação de Éder envolve, primeiramente, o estudo de uma 

imagem específica impressa no jornal, seja o retrato de um indivíduo ou um 

clique de um grupo de pessoas. Após a escolha, Éder parte para a 

representação e ressignificação dessa imagem, utilizando técnicas de pintura, 

como óleos sobre tela, aquarelas e pintura mural. Daltônico, o artista trabalhou 

em blocos de cores que mais o chamaram a atenção no processo de pesquisa. 

Tons em vermelho e marrom, principalmente, estão em evidência em quase 

todas as séries.  

 

•  MãePreta, de Isabel Löfgren e Patricia Gouvêa - (RJ) 

Galeria Arlinda Corrêa Lima  



   
 

 

  

Buscando desvelar a importância da mulher negra para a formação social 

brasileira, MãePreta, exposição das pesquisadoras e artistas Isabel Löfgren e 

Patricia Gouvêa, evidencia uma histórias dolorosa da humanidade: a das mães 

pretas, as amas de leite geradas pela escravidão por necessidade do leite 

materno, alimento imprenscindivel para a sobrevivência dos bebês da Casa 

Grande.  

 

Dividida em oito séries a exposição possui instalações, colagens e intervenções 

em gravuras e fotografias de importantes nomes como Marc Ferrez, Debret, 

Rugendas, Henschel, Guillobel e Christiano Junior, artistas viajantes e 

precursores da fotografia. Cada um desses recortes busca uma ressignificação 

da maneira pela qual a mulher negra foi, e é, representada na sociedade e 

evidencia que a história nada mais é do que uma construção, feita por aqueles 

que detêm o poder.  

 

Inédita em Belo Horizonte, a mostra chega para ocupar um espaço muito 

diferente de sua primeira exibição no Rio de Janeiro, no Instituto de Pesquisa e 

Memória Pretos Novos, que fica no Sítio Arqueologico do Cemitério dos Pretos 

Novos, onde milhares de africanos foram enterrados à flor da terra no século 

XIX.  

 

Modos de Navegar  – Intervenção feita em um mapa mundi que pontua a 

relação de dependência entre a América do Sul e a Àfrica ao unir os rios São 

Francisco e Niger por meio de uma fita de möbius.  

 

Modos de revelar – Expõe um scan ainda sem tratamento de uma das 

imagens mais icônicas de Marc Ferrez e serve como metáfora para todas as 

imagens e histórias negras que, ao longo dos anos, ficaram confinadas às 

memórias individuais. ”Ao torná-la pública, estamos também revelando o 

avesso da fotografia, a sua materialidade e o que o meio é capaz de revelar, ou 

esconder”, 

 



   
 

 

Modos de Olhar – Destaca a posição materna da mulher negra na sociedade 

colonial por meio de intervenções em imagens de importantes gravuristas e 

fotográfos. Nesse contexto, por exemplo, uma guia de Oxun, orixá ligada às 

águas e à fertilidade, é usada para destacar uma mulher negra que carrega o 

filho pela rua, ao mesmo tempo que diamantes e vidros são usados para 

ocultar o rosto de colonizadores.  

 

Modos de reportar – Eram recorrentes em jornais e revistas, a venda e 

aluguel de escravizados nas principais cidades da colônia. A pesquisa confirma 

a banalização desse assunto na época ao apresentar anúncios de venda e 

aluguel de amas de leite ao lado do anúncios de vendas de galinhas.  

 

Vênus de Gamboa – Ressignificação da foto de uma mulher escravizada, 

possivelmente a primeira grávida, feita por August Stahl, por encomenda de 

Louis Agassiz, um dos prinicpais defensores do racismo científico no século XIX, 

com o objetivo de justicar o racismo e a eugenia. As artistas intervêm na 

imagem incluindo conchas, objeto muito significativo para a ancestralidade 

negra, utilizado em rituais, e fazendo uma alusão à obra Nascimento de Vênus, 

de Sandro Botticelli.   

 

Modos de Fala e Escuta –  Movimento para a contemporaneidade, constitui o 

trabalho central da exposição. A partir de uma video-instalação, com entrevistas 

de mulheres negras e mães, são revelados os problemas que as mulheres 

negras ainda enfrentam, entre eles o racismo e a violência.  

 

Modos de Recordar – Mural das Heroínas – Destaca as heroínas negras 

com fotos e biografias, de Anastácia à Sueli Carneiro. Ao todo, são 16 mulheres 

de um recorte de 250 heroínas.  

 

PanAméricadsueño, de Ricardo Burgarelli - (MG) 

Galeria Mari’Stella Tristão  

 



   
 

 

O artista visual Ricardo Burgarelli, reconhecido por desenvolver projetos 

circunscritos nos campos da história, da memória e da técnica, criou a 

instalação PanAméricadsueño, composta por 23 desenhos, 10 serigrafias e 

centenas de xerografias.  

Com criações realizadas a partir de suas experiências e inquietações em relação 

aos acontecimentos que o cercam, desde situações cotidianas até a conjuntura 

sociopolítica atual, a exposição é uma produção contemporânea, com trabalhos 

inéditos produzidos a partir de julho de 2016. 

 

Todas as peças correspondem a uma atualização do imaginário e dos assuntos 

abordados em PanAmérica, livro do escritor José Agrippino – considerado uma 

obra única na literatura brasileira, com características da pop art, influências 

beat e antecipações do tropicalismo – e objeto de estudo e inspiração do 

artista.  

 

Lançado pela primeira vez em 1967, o livro constrói sua história a partir da 

observação de um narrador mutante, que transita por vários territórios das 

Américas, registrando situações de guerrilha e de resistência à lógica 

imperialista imposta pelos Estados Unidos durante a década de 1960.  

 

O nome da exposição, além de ser uma referência direta à obra de Agrippino, 

sugere a ambiguidade da palavra sueño que, em espanhol, significa tanto 

sonho, quanto sono. “Quis trazer essa dualidade entre realidade e fantasia, 

entre a alienação e o despertar de um povo”, explica. 

 

Os desenhos são feitos em diversos formatos e com uso de materiais variados 

como caneta, grafite, tinta gráfica, nanquim, spray, papel de algodão e papel 

de arroz. As serigrafias são ampliações de páginas da primeira edição de 

PanAmérica com pequenas intervenções, impressas em papel kraft, assim como 

o livro de 1967. As xerografias, que estarão dispostas em uma mesa, consistem 

em montagens, fotocópias e ampliações de desenhos, rascunhos e estudos em 

cadernos, materiais disponíveis para manipulação do público na galeria. 



   
 

 

 

 


