ALê Dacosta, Atenção Abismo

Foto: Divulgação

PARADA 7 – ARTE EM RESISTÊNCIA
Três curadores
Dois Centros Culturais
Mais de 100 artistas
Um objetivo: consolidar a democracia!
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Maria Hermínia Donato

No dia em que o Brasil completa 200 anos de Independência, duas instituições
culturais sediadas no Rio de Janeiro promovem o mais expressivo evento artístico
popular do país, que reunirá artistas visuais, músicos, atores e público em geral:
uma grande exposição com obras em duas instituições, e uma Parada Cultural,
entre o Centro Cultural da Justiça Federal (Cinelândia), na Avenida Rio Branco,
e o Centro Municipal de Arte Helio Oiticica, próximo à Praça Tiradentes,
num trajeto de aproximadamente 1,2 km

Cildo Meireles, Bandeira

Foto: Divulgação

O cortejo fará a ligação entre os dois espaços que

do CCJF e também idealizador do projeto, de Cesar

abrigarão a mostra Parada 7 – Arte em Resistência,

Oiticica Filho, diretor artístico do CMAHO; e de Luiza

com obras de mais de 100 artistas, algumas das quais

Interlengui, curadora convidada.

criadas especialmente para o evento, como uma ban‐
deira de Cildo Meireles, onde se lê “Democracia.

Arte em Resistência será inaugurada no dia 7 de setem‐

Justiça. Paz”. A curadoria é de Evandro Salles, curador

bro às 11h da manhã no Centro Cultural Justiça Federal;

Adriana Maciel, Martha Niklaus e Suely Farhi, Democracia

Foto: Adriana Maciel

às 15h30 terá início a Parada/Cortejo que percorrerá a

que essa parada aconteça anualmente, sempre no dia

Avenida Rio Branco e a Rua da Carioca, em trajeto até a

7, levando às ruas a arte e a alegria que representam

Rua Luís de Camões, nas imediações da Praça Tiraden‐

o povo brasileiro.

tes. Com sua chegada, será aberta a parte da exposição
localizada no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica.

– A arte não pode ser um nicho destinado a alguns pri‐

A Parada reunirá um grande número de artistas e cole‐

vilegiados. E a arte nas ruas tem tudo a ver com a obra

tivos de arte, entre músicos, poetas, performers, artistas

de Helio Oiticica: na década de 60, ele surpreendeu o

visuais e atores, ao lado do público em geral.

público com as suas “manifestações ambientais”, após
seu envolvimento com a Escola de Samba da Man‐

– Vamos comemorar com arte os 200 anos de nossa in‐

gueira. Seus Parangolés consistiam em tendas e es‐

dependência – diz Cesar Oiticica, idealizador da parada.

tandartes, bandeiras e capas de vestir feitas de tecidos

Ele explica que o evento será estruturado como uma Es‐

que revelam cores e texturas a partir do movimento

cola de Samba, em alas, trazendo ao público obras cole‐

corporal de quem as usa. É com essa alegria que que‐

tivas e individuais em suas diversas linguagens: da música

remos mostrar nossa resistência na Parada 7 – conclui

às artes visuais, passando pela performance e a dança.

Cesar, ao citar que os coletivos Opavivará, Aldeia Mara‐
kanã e Periféricos, além dos Tambores do Camdomblé,

– Todo o projeto, a exposição nas duas instituições e o

a comunidade LGBTQIA+, negros, mulheres e represen‐

cortejo, foi concebido para valorizar a nossa inde‐

tantes de todas as minorias farão parte do cortejo.

pendência. O dia 7 de setembro é de todos os brasi‐
leiros e não podemos permitir que tomem as nossas

Entre as obras que serão exibidas na parada, cons‐

cores, temos que resistir e retomar os nossos símbolos

tam Das Bandeiras – bandeiras do Brasil deterio‐

– aﬁrma o diretor do CMAHO, ao revelar o desejo de

radas pelo tempo – obra coletiva de Renato Bezerra
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o tema da exposição é o Brasil atual, do ponto de vista
político, social, econômico, ecológico, cultural etc.

– O que a gente quer? Como a gente vê esse mo‐
mento? Quais são os nossos sonhos? – Estamos
diante de um impasse: ou a democracia caminha conso‐
lidada e ampliada no sentido da igualdade de oportu‐
nidades ou teremos um retrocesso político, cultural e
ambiental de grandes proporções – aﬁrma.

Rosana Palazyan, Demarcação Já

Foto: Divulgação

de Mello, Rogério Reis e Mayra Rodrigues, de 2019
(em processo), Democracia – tecidos multicoloridos
com 11 metros de comprimento por 4 metros de
largura, onde se lê “democracia”, de 2015, de Marta
Niklaus, em parceria com Suely Farhi e Adriana Ma‐
ciel, confeccionada na época do impeachment de
Dilma Rousseff, e Demarcação já, da série Estan‐
dartes, de Rosana Palazyan, realizada a partir de tra‐
balhos que a artista fez durante a pandemia (2021),
com imagens desenhadas digitalmente e compar‐
tilhadas por WhatsApp.
AS VOZES DA ARTE
– Vivemos um momento decisivo no país e a arte vai
fazer ouvir sua voz – diz Evandro Salles, ao explicar que

Paulo Nazaré, Arruazsa - Citibank

Foto: Divulgação

Evandro revela que as obras selecionadas “apresen‐
tam visões poéticas, dramáticas, críticas, audaciosas
ou surpreendentes, carregadas de sonhos e espe‐
rança. E se sobrepõem em um grande panorama que
pensa as múltiplas identidades e feições da nação
brasileira, bem como seus problemas fundamentais,
como a violência, a fome, as questões de gênero, o
racismo, os povos e a cultura indígena, a educação
e a (des)igualdade”.
No conjunto das mais de uma centena de obras
expostas, há trabalhos inéditos de Paulo Nazaré,
Gustavo Speridião, A realidade é dura mas é o único lugar
Foto: Divulgação

como “Arruazsa – Citibank”, e de Gustavo Speridião,
“A realidade é dura mas é o único lugar”, enre outros.
“Santo Marginal”, de Pedro Carneiro; “Atenção
Abismo”, de Alê Dacosta; Fotos da Aldeia Marakanã,
de George Magaraia, “O santinho: Arte para quê?”,
de Simone Michelin; “A história explica mas não jus‐
tiﬁca”, de Renato Bezerra de Mello, e “Seasystem”,
de Opavivará! também fazem parte da exposição.
Mais de cem artistas participam da exposição, entre
nomes consagrados e jovens talentos. Cildo Meireles,
Anna Maria Maiolino, Anna Bella Geiger, Adriana
Varejão, Regina Silveira, Lenora de Barros, Alê Da‐
costa, Cabelo, Nuno Ramos, Paulo Nazaré, Laura
Lima, Rosana Palazyan, Renato Bezerra de Mello,
Simone Michelin, Mulambö, Gustavo Speridião,
Pedro Carneiro, Maxwell Alexandre, Edgar Novís‐
simo, Hal Wildson, Helena Marques, Marcela Can‐
tuária e Denilson Baniwa, são alguns deles.

Pedro Carneiro, Santo Marginal
Foto: Divulgação
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realizado um ﬁnanciamento coletivo pela plataforma
Benfeitoria. – É importante salientar a generosidade de
muitos artistas que ﬁzeram trabalhos especialmente
para a exposição, entre os quais, Regina Silveira, Ernesto
Neto e Cildo Meireles, que também doou algumas obras
para a plataforma Benfeitoria.
George
Magaraia,
Fotos
da Aldeia
Marakanã

Luiza Interlengui conta que ao ser convidada para par‐
ticipar do projeto, ﬁcou muito impressionada com a
riqueza do conteúdo da ideia. – O projeto é muito forte,
muito consistente. E a proposta foi a de reunir uma va‐

– Todo o projeto, realizado em conjunto com Cesar Oiti‐

riedade de artistas e trazer para perto todas essas vozes

cica e Luiza Interlengui, foi concebido em tempo recorde

que estão se manifestando sobre questões com resistên‐

e praticamente sem recursos, diz Evandro, ao lembrar

cia em vários campos – mulheres, racismo, violência ....

que o objetivo era reunir o maior número possível de

essa produção cumpre o papel de resistir as ameaças do

artistas, e que para viabilizar a exposição e a parada foi

autoritarismo à democracia e exercita, na sua prática

Renato Bezerra de Mello, A história explica mas não justifica

Foto: Thiago Barros
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artística, as poéticas da liberdade, as poéticas iden‐

deiras desgastadas pelo tempo, de Renato Bezerra

titárias e as poéticas da diversidade, expressando aﬁr‐

de Mello, Rogério Reis e Mayra Rodrigues também é

mativamente essas posições. – diz a curadora.

muito rico, um alerta para a crise que estamos
vivendo – conclui Luiza. Bandeiras de Raul Mourão,

Os trabalhos reunidos na mostra exibem críticas e so‐

Marco Chaves, Solange Escosteguy, Pedro Carneiro

nhos de quem deseja um país mais justo. As obras de

e Iran do Espírito Santo, entre outros, também fazem

artistas que pensam a questão do território e traba‐

parte da mostra.

lham com mapas como símbolos a serem resgatados,
e um alerta para o que estamos vivendo, são um exem‐
plo disso, assim como o núcleo das bandeiras.
– Reunimos muitas bandeiras para a exposição e
para o cortejo. Elas constituem também uma espécie
de símbolo para pensar o Brasil. Na bandeira de
Cildo Meireles, criada especialmente para o projeto,
lemos Democracia, Justiça, Paz. O conjunto de ban‐

Marcela Cantuária, Alceri Maria Gomes da Silva, (operária
metalúrgica e militante política assassinada pela ditadura militar)

Simone Michelin, O Santinho: Arte para quê?

Foto: Vicente de Mello

Foto: Divulgação
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SERVIÇO
Parada 7 – Arte em Resistência
Centro Cultural da Justiça Federal
Avenida Rio Branco, 241 – Centro / RJ
Tel: (21) 326‐2550
Horários: de terça a domingo das 11h às 19
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Centro Municipal de Arte Helio Oiticica
Rua Luis de Camões, 68, Praça Tiradentes– Centro / RJ
Tel.: (21) 2242‐1012
Horários: de segunda a sábado das 10h às 18h

As duas instituições tem entrada gratuita
Financiamento coletivo:
https://benfeitoria.com/projeto/parada7?fbclid=IwAR3lI4_GpURUhKE8tGVYLaq1wIOWYuOpn9hb35lAozR16VH0T
XSlh47iVW8
Este evento tem o apoio da ABI – Associação Brasileira de Imprensa

Coletivo Opavivará!, Seasystem

Foto: Divulgação

