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“Existe em nós 
um Brasil  
que vale a pena 
acreditar!” 
 
RE-UTOPYA, 
de Hal Wildson, 
no Rio de 
Janeiro 

A fotografia de uma criança  
enrolada na bandeira brasileira 
em cetim onde se lê “Re-Utopya” 

bordada no centro, ao invés de 
“Ordem e Progresso”, recebe o 
visitante na primeira mostra 
 individual do artista, a partir do 
dia 9, na Galeria Movimento 
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Conhecido principalmente por seu trabalho com imagens criadas a 
partir de uma datilografia extrema, Hal Wildson investiga a história 
do Brasil, onde memória, esquecimento, identidade e a palavra são 
suas ferramentas para pensar em um futuro possível para o país, e 
para o povo brasileiro, “ainda em formação”. A obra “Re‐Utopya – 
Estrada para Pindorama” (2021), terá parte do valor de sua venda 
revertida para a aldeia Rio Silveira, da etnia guarani mbyá, em São 
Sebastião, litoral paulista. Foi lá que a fotografia foi feita, e onde o 
artista teve a ideia de “Re‐Utopya”, que lhe apareceu em um sonho, 
e atravessa toda sua produção recente. 
 
Embora seja a primeira individual de Hal Wildson, uma de suas 
obras, “República da Desigualdade – Meritocracia seja Louvada” 
(2018‐2020), foi exibida em rede nacional pela Globo, em dezembro, 
na abertura do documentário especial “Mães do Brasil”, produzido 
pela Favela Filmes e KondZilla Filmes, com direção de  Kelly Castilho 
e John Oliveira. Naquele trabalho, imagens de arquivos nacionais 
de trabalhadores brasileiros, fotografia autoral e registros da infân‐
cia do artista são plasmadas em notas de “zero real”.  
 
Outra obra bem conhecida é um de seus vídeos poéticos, realizado 
durante o processo de criação da obra “Singularidades” (2020/ 
2022), que alcançou a marca de mais de cinco milhões de visua‐
lizações no Instagram, sendo compartilhado também por artistas 
como Vik Muniz. O trabalho, que também faz parte da exposição, 
é composto por 441 digitais do artista em tamanho real, coletadas 
no ateliê, nas marcas deixadas durante a produção. E cada digital 
se mistura a um registro histórico do povo brasileiro – mestiços, 
como o próprio artista, indígenas, negros – de arquivos nacionais, 
coletados na internet.  

Hal Wildson,  
2020 / 2022,  
Singularidades  
(Memória  
e Identidade)



Hal Wildson, 2021, Utopia original, datilografia, xerox, carimbo e plastificação   

“São retratos de identidade do Brasil que nos ajudam 
a olhar nossa história”, diz Hal Wildson. “Esse vídeo 
surge desta vontade, do desejo de entender para onde 
vai o povo brasileiro. Em momento de crise – crise na 
saúde, crise na democracia, crise institucional, crise dos 
símbolos – como reconstruir o Brasil se o próprio povo 
não se reconhece mais? Se o próprio povo não sabe que 
existe possibilidade de um futuro?”, indaga. 
 
NINGUENDADE E NINGUENTUDE 
Companheiro inseparável do artista há dois anos é o 
livro “O povo Brasileiro” (Companhia das Letras, 1995), 
de Darcy Ribeiro (1922‐1997). “Ancorado nesse livro, o 
trabalho tem um pouco da vontade de resgatar o de‐
sejo do que é ser um povo brasileiro, esse povo ainda 
em formação”, conta Wildson. Ele criou a expressão 
“ninguentude”, a partir do termo cunhado por Darcy 

no livro – ninguendade –, a qualidade do brasileiro pri‐
mordial, filho de pai europeu e mãe indígena.  
 
“O primeiro brasileiro não tinha pai e não tinha mãe”, 
explica Wildson. “Pela cultura dos povos originários, 
quem deveria cuidar desse ser era o pai, que estava na 
Europa e achava que a mãe seria a responsável. Nasce 
este primeiro brasileiro sem saber quem era. Na 
margem de ser alguém e ser ninguém. Não era indí‐
gena nem europeu. Um ser em formação”, afirma.  
 
Aos 14 anos, quando morreu a avó que o criou, Hal 
Wildson viu que precisava seguir. “Tinha que me virar 
e estudar, para me livrar dessa ideia de ser fadado a ser 
ninguém. Nesse ponto, a minha história e a visão crítica 
de Darcy Ribeiro sobre a história e formação do Brasil 
se encontram: como um filho sem pai e sem mãe pode 
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ser alguém e fugir da ninguendade. Assim também foi 
o ‘primeiro brasileiro’: filho de 'ninguém, fruto da vio‐
lência”, diz. “O entendimento da ninguendade e a 
busca pela identidade, através desses documentos que 
delimitam a nossa história, marcam a minha jornada 
individual que se transforma em pesquisa artística na 
medida em que a arte se torna um plano de reescrita e 
escrita da história e retomada de identidade para exis‐
tir‐resistir à ninguentude”, completa. 

RE‐UTOPYA  
“Criei a bandeira ‘Re‐Utopya’, em cetim, e levei para a 
aldeia Rio Silveira, da etnia guarani mbyá, em São Se‐
bastião, para fotografar. Foi lá que eu tive a ideia, foi lá 
que fui acolhido por uma família e queria fazer as 
primeiras fotos naquele lugar. Lá encontrei a família que 
eu queria projetar esse futuro de Brasil. A madrinha e o 
padrinho estavam fazendo massa de barro para retocar 
a parede. Era um dia tranquilo, uma vida tranquila, 
digna, plantando, colhendo. Queria este sentimento”. 
 
Em 2020 o artista se mudou para São Sebastião, foi sur‐
preendido pela pandemia e tomou contato com a 
aldeia, ao levar apoio e alimentos para as famílias indí‐
genas. Ganhou um padrinho, uma madrinha, afilhados, 
e foi batizado, recebendo o nome “Tupã Mirim”.  
 
TEKO PORÃ E UBUNTU 
Foi na aldeia tupi‐guarani que ele sonhou com a ex‐
pressão Re‐Utopya escrita em urucum e dendê. “Da 
palavra e seu simbolismo vi uma bandeira do Brasil, 
mas entre as estrelas se escrevia: ‘tekoporã e ubuntu’, 
substituindo o slogan positivista ´ordem em pro‐
gresso´. Resumidamente, tekoporã expressa o bem 
viver em comunidade, uma busca por equilíbrio nas 
relações entre as pessoas e o meio ambiente, capaz 
de compreendê‐lo como um ser vivo e ativo. Ubuntu 
significa ‘eu sou porque nós somos’. Eu sou humano, 
e a natureza humana implica compaixão, partilha, res‐
peito, empatia”, escreveu o artista em dezembro de 
2021, no Manifesto Re‐Utopya. Daí pensou que, se 

Hal Wildson,  
2022,  
Re-florestar 
Utopya
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não era mais possível apagar o passado do país, que 
fosse possível sua reinvenção.  
 
“MONUMENTO À INDEPENDÊNCIA” (2020/2022) 
Tendo como fundo uma parede vermelha, a instalação 
“Monumento à Independência” (2020/2022) é com‐
posta por cinco obras, que são releituras de bandeiras 
do Brasil que já existiram ou ficaram como projetos. 
“Pra quem é esta independência?”, questiona o artista. 
“Recrio essas bandeiras com uma ideia de tentar atu‐
alizar esse projeto de Brasil em andamento. O que 
nesses últimos 200 anos o Brasil tem feito para se 
tornar independente? A liberdade chegou pra quem no 
Brasil?” pergunta. “O colonialismo se perpetuou na 
república, e ajudou que se tornasse a república da de‐
sigualdade,” completa. 
 
“RE‐FLORESTAR UTOPYA” (POLÍPTICO, 2022)  
Enquanto no “Monumento à Independência” o artista 
reflete sobre o passado, “nessa distopia de a gente 
estar vivendo este passado agora, colonial”, em “Re‐
Florestar Utopya” o olhar é para o futuro. “Tenho o pas‐

sado que eu quero transformar, e não tem como cons‐
truir o futuro melhor sem olhar para o passado. Olho 
para ele e, ao almejar o futuro utópico, crio a Re‐
Utopya”, explica Wildson. 
 
SÉRIE “AFLUENTES” 
Nesta série, iniciada no ano passado e produzida até 
hoje, Hal Wildson cria quatro pinturas em acrílica sobre 
papel, com 110 x 110cm, onde rostos de brasileiros ne‐
gros e indígenas ocupam mapas do Brasil. “Quando se 
pensa na independência, o riacho do Ipiranga se torna 
esse rio simbólico, esse lugar de água simbólica onde 
foi proclamada a independência, uma analogia do que 
de fato foi”, observa. “Penso  quantos rios, córregos e 
águas não eram lugar de resistência neste período, mas 
que foram apagados dessa história? Nossa inde‐
pendência, por mais que tenha sido proclamada por um 
rei, uma elite branca, foi também uma independência 
em que existiu muita luta e muita resistência. Por isso 
falo desses afluentes, e dou nome pras obras dos rios 
que alimentavam aldeias e quilombos, trazendo à tona 
como a importância dessa resistência também foi pri‐

Hal Wildson, 2021/2022, Série Afluentes, da esquerda para a direita: Riacho Açucena, Rio Araguaia, Rio Bacaxá e Rio Juruena
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mordial na independência do Brasil”. Fazem parte da 
mostra “Rio Juruena”, “Riacho Açucena”, “Rio Ara‐
guaia”, e “Rio Bacaxá”. 
 
“SEMENTE DO FUTURO” (2021/2022) 
Num canto da galeria, Hal Wildson planta uma muda de 
urucum; na parede escreve um verso de sua autoria, 
que acompanha muitos de seus trabalhos: “É na 
memória que plantamos a semente do futuro”. Insta‐
lada em local estratégico, esta obra “olha” para todas 
as outras, criando uma conexão com todas elas. “É im‐
portante olhar pra essa raiz ancestral para entender que 
a construção de um futuro depende disso. De como o 
esquecimento é uma violência. Lembrar‐se das coisas é 
a única forma de plantar o futuro”, afirma o artista. 
 
“UTOPIA ORIGINAL” (MÁQUINA DE ESCREVER), 2021 
Maior trabalho já feito pelo artista, “Utopia Original” 
(2021) tem 180 x 336 cm. Feita com datilografia à 
máquina de escrever sobre papel de algodão, exibe a ima‐ 
gem da multidão em uma manifestação acenando ban‐
deiras. Hal Wildson criou a imagem a partir de várias fo‐
tografias de manifestações no Brasil, e ressalta que 
também está presente na obra o “pensamento da iden‐
tidade e da ninguentude”. O artista afirma que  “o es‐
quecimento é a pior das violências porque te tira o 
passado e te tira também o futuro”. “A Anistia no Brasil 
vem com uma violência, ela obriga a gente a esquecer o 
passado. A máquina de escrever entra como esse objeto 
simbólico, para falar desse passado recente do Brasil’.  
 

SOBRE HAL WILDSON 
Artista multimídia e poeta mestiço, nascido em 1991 
no  Vale do Araguaia, região de fronteira entre Goiás e 
Mato Grosso, vive em São Paulo. É conhecido pela 
pesquisa que envolve conceitos de escrita, identidade 
e a reconstrução de memórias coletivas e autobiográ‐
ficas, atravessadas por questões sociais e políticas. A 
pesquisa sobre memória e esquecimento é a base do 
seu trabalho que investiga a criação de territórios nar‐
rativos por meio de símbolos e documentos usados 
como ferramentas de construção e reconstrução no 
campo pessoal e coletivo. 
 
SERVIÇO 
Hal Wildson – Re‐Utopya 
Galeria Movimento, Gávea, Rio de Janeiro 
Abertura: 9  de junho de 2022, das 18h às 21h 
Até: 30 de julho de 2022 
Entrada gratuita 
Rua dos Oitis, 15, Gávea, Rio de Janeiro, RJ 
Terça a sexta, das 11h às 19h 
Sábado, das 13h às 18h 
Telefone – +55 21 2267‐5989 
WhatsApp – +55 21 97114‐3641 
https://www.galeriamovimento.com.br/ 

 
 

Hal Wildson,  
2021,  
Utopia original,  
detalhe

https://www.galeriamovimento.com.br/

