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No Masp, primeira mostra individual
de JOSECA YANOMAMI
e pinturas de personalidades históricas negras
de DALTON PAULA
As duas exposições fazem parte da programação da instituição no ano em que
o bicentenário da Independência do Brasil é o eixo central das mostras do museu –
Histórias brasileiras, com novas narrativas visuais, mais inclusivas, diversas e plurais
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JOSECA YANOMAMI: NOSSA TERRA-FLORESTA
Há 30 anos foi homologada a Terra Indígena Yanomami.
Celebrando esse acontecimento, a mostra exibe desenhos sobre a cosmologia
e a vida cotidiana deste povo

Joseca Yanomami, Sou o espírito feminino Parahorioma, circundada por sopros de vento. O perfume das árvores roko
ahi se espalha por toda parte rio abaixo, suas flores cobrem o chão. Nossa floresta dos xapirip, 2013, Acervo MASP
Foto: Divulgação
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A exposição reúne 93 desenhos de personagens, cenas,
paisagens e fenômenos do universo yanomami, tendo
como referência a ﬂoresta, seus povos, suas histórias e
os cantos xamânicos. Esta é a primeira exposição indi‐
vidual dedicada aos desenhos do artista, apresentando
parte expressiva de sua produção no ano em que são
celebrados os 30 anos da homologação da Terra Indí‐
gena Yanomami. A Curadoria é de Adriano Pedrosa,
diretor artístico do MASP, e David Ribeiro, assistente
curatorial da instituição.
“Os desenhos de Joseca nos permitem, a partir do nosso
olhar e do nosso sentir, perceber que a diversidade
habitante da ﬂoresta também é formada pelos xapiripë,
os espíritos que garantem a todos nós, indígenas e não
indígenas, a certeza de que o sol nascerá no dia de
amanhã e que o céu não desabará sobre a nossa cabe‐
ça”, reﬂete o curador David Ribeiro.
A maior parte dos desenhos é acompanhada de des‐
crições feitas originalmente em yanomami pelo artista
e que dão conta das dimensões cosmológicas presentes
em sua narrativa visual. A obra Urihi xi wãrii tëhë thë

Joseca Yanomami, Sem título, 2013, Acervo MASP
Foto: Divulgação

urihi huëmaɨ wihi thëã (Os xamãs seguram a terra
quando esta entra em caos), de 2011, por exemplo, se

rindo, inclusive, a importância dos não indígenas nessa

preocupa em demonstrar o trabalho de preservação da

batalha. “A produção artística de Joseca Yanomami se

terra pelos xamãs, que se soma à conservação ambien‐

investe da função de lembrar‐nos a parte que nos cabe,

tal realizada pelos povos indígenas e tradicionais.

como não indígenas, na defesa dos direitos dos povos
indígenas e, por extensão, dos direitos da gente da ﬂo‐

As obras do artista também manifestam a expressão da

resta”, pontua David Ribeiro. “A chegada desses dese‐

luta indígena contra as ameaças que põem em risco os

nhos ao MASP é, portanto, a descida dos xapiripë a um

yanomami e a terra‐ﬂoresta em que habitam, suge‐

território que, ao recebê‐los, assume seu compromisso
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com a defesa da terra‐ﬂoresta, de todos os que nela

Watoriki, da Terra Indígena Yanomami, no Amazonas.

habitam, e com a cura dos males causados pelo povo

Interessado pelas áreas de saúde e educação, fundou,

da mercadoria à gente da ﬂoresta”, ﬁnaliza.

na década de 90, a primeira escola yanomami de seu
grupo, incentivando crianças no aprendizado da escrita

A exposição ainda conta com a exibição do vídeo

e no estudo de línguas, processo que havia, então,

SOPRO, do coletivo Barreira Y, com apoio do Fórum de

vivenciado recentemente. Na época, participou da pro‐

Lideranças Yanomami e YeK’wana e do Instituto So‐

dução de inúmeros folhetos bilíngues (yanomami/por‐

cioambiental. A obra traz a projeção dos desenhos do

tuguês) para programas de educação escolar e de

Joseca Yanomami, acompanhada de falas de Davi Kope‐

saúde criados por ONGs brasileiras.

nawa Yanomami, realizadas em 2020 no congresso na‐
cional, como parte da campanha #foragarimpoforacovid,

No começo dos anos 2000, Joseca foi o primeiro

contra o garimpo e a disseminação da Covid‐19, além

Yanomami a trabalhar na área da saúde. Nessa

de outras doenças e males causados na terra yano‐

época, começou a esculpir animais da floresta em

mami por garimpeiros.

madeira, e, logo em seguida, passou a se dedicar
também a desenhos que ilustravam elementos e

Joseca Yanomami (1971, rio Uxi u, Terra Indígena Yano‐

histórias da vida, do cotidiano, do contexto e da cos‐

mami) é um artista visual integrante da comunidade

mologia yanomami.

Joseca Yanomami,
Sem título, sem data,
Acervo MASP
Foto: Divulgação
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DALTON PAULA: RETRATOS BRASILEIROS
A exposição reúne 45 pinturas que retratam lideranças e personalidades negras
historicamente invisibilizadas no Brasil. A curadoria é assinada por Adriano
Pedrosa, Glaucea Britto e Lilia Schwarcz
A exposição Dalton Paula: retratos
brasileiros traz trabalhos de diferentes
fases da trajetória do artista, de 2018 até
os dias atuais, sendo 30 deles exibidos
pela primeira vez. As obras resultam de
um longo processo artístico que se inicia
com a seleção de biograﬁas, parte para
uma pesquisa e a coleta de documentos,
como fotos e recortes, e então segue
para a fase de produção. “É possível dizer
que as pinturas falam entre si, como ami‐
gas íntimas, expressando suas personali‐
dades, ﬁlosoﬁas e práticas. São feitas no
coletivo, como são coletivos os ensina‐
mentos ancestrais”, reﬂete a curadora
Lilia Schwarcz.
Em sua pesquisa, Paula revisita questões
da historiograﬁa oﬁcial e das histórias da
arte como matéria de criação de seus re‐
tratos, a ﬁm de ressigniﬁcar e dar prota‐
gonismo às contribuições de personali‐
dades afrodescendentes. Um exemplo
disso é o uso da fotograﬁa, em que o
artista subverte a suposta objetividade
fotográﬁca e seu valor como registro his‐
tórico ao utilizar fotograﬁas contempo‐
râneas de pessoas do quilombo Alto San‐

Dalton Paula, João de Deus Nascimento, 2018, Acervo MASP
Foto: Divulgação
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Da esquerda para a diireita: Dalton Paula, Maria Firmina dos Reis, 2022, e Manuel Congo, 2022, Acervo MASP

Fotos: Paulo Rezende

tana, em Goiás, e de personalidades negras de diferentes

madas de tinta e de significado que dão forma e

origens e períodos históricos como base para a criação

destaque aos seus personagens”, reflete a curadora

de alguns de seus novos retratos através da pintura.

Glaucea Britto.

Na construção das obras, o artista explora o recurso

O uso de duas telas para compor cada retrato é outra

da cor para evocar diferentes significados e como

característica visual marcante do trabalho de Paula,

metáfora para a ocupação de outros espaços: da

atuando como uma metáfora para o processo de

arte, da história e da sociedade. “A cor tem sido pen‐

pesquisa vivenciado pelo artista nas comunidades

sada como estratégia tanto para não permitir o en‐

quilombolas, onde é possível buscar vestígios e juntar

quadramento de sua produção em determinadas

fragmentos na reconstrução de uma história que per‐

categorias estéticas que a subalternizem quanto

manece em aberto, ﬁssurada, indicando outras possi‐

para ‘chamar o olhar para dançar’ através das ca‐

bilidades de sentido.
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“O artista busca uma vocação no presente sem se des‐

entre imagem e poder. Em seu repertório, a ﬁgura cen‐

fazer da violência do passado. Tanto que ‘parte’ seus

tral é o corpo negro em diáspora, seus ritos e rituais,

retratos em dois, em duas telas unidas, que deixam en‐

com destaque para os retratos de personalidades ne‐

trever a fenda. Assim, ﬁca aparente a incompletude,

gras que constituem uma proposta de revisão da his‐

mas também a plenitude dessas pessoas”, descreve

toriograﬁa oﬁcial do Brasil.

Lilia Schwarcz.
SERVIÇO
Em suas obras mais recentes, o artista adota os es‐

JOSECA YANOMAMI: NOSSA TERRA‐FLORESTA

paços sem preenchimento de tinta, sugerindo uma

DALTON PAULA: RETRATOS BRASILEIROS

história em reconstrução. As folhas de ouro de 22

Até 30 de outubro

quilates utilizadas como adorno nos cabelos dos re‐

MASP — Museu de Arte de São Paulo

tratados exaltam a importância central da cabeça nas

Assis Chateaubriand

tradições afro‐brasileiras como um lugar sagrado e

Avenida Paulista, 1578 – Bela Vista, SP

honram as histórias dessas personalidades – algumas

Telefone: (11) 3149‐5959

delas, reis e rainhas no continente africano – que

Horários: terça grátis, das 10h às 20h (entrada até

foram escravizadas no Brasil.

as 19h); quarta a domingo, das 10h às 18h
(entrada até as 17h)

Dalton Paula (1982 ‐ Brasília) vive e trabalha em Goiâ‐

Agendamento on‐line obrigatório pelo link

nia, onde se formou em Artes Visuais na Universidade

masp.org.br/ingressos

Federal de Goiás (UFG). Sua prática artística utiliza

Ingressos: R$ 50 (entrada); R$ 25 (meia‐entrada)

diversas linguagens, como pintura, performance, insta‐

www.masp.org.br

lação, fotograﬁa e objeto, para evidenciar relações

Joseca
Yanomami,
Sem título,
2012,
Acervo MASP
Foto: Divulgação

Dalton Paula,
Assumano Mina
do Brasil, 2022,
Acervo MASP
Foto: Paulo Rezende

