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INTRODUÇÃO

A presente pesquisa realizou estudo de caso da

exposição Totemonumento, ocorrida em 2016 na Galeria

Leme, com o intento de analisar e refletir sobre o conceito

de antimonumento e suas manifestações artísticas na arte

contemporânea brasileira. Tendo Isabella Rjeille como

curadora, a exposição contou com a participação de oito

artistas, sendo eles: Cildo Meireles, Clara Ianni, Erica

Ferrari, Frederico Filippi, Jaime Lauriano, José Martinat,

Raphael Escobar e Regina Parra. O título da exposição faz

referência a um dos célebres trabalhos de Meireles:

Tiradentes: totem-monumento ao preso político (figura 1), e

coloca em ação como a geração passada de artistas pode

influenciar as gerações futuras a desenvolver trabalhos que

desafiam as narrativas oficiais da história, narrativas essas

sob domínio dos grandes representantes do poder, em

sentido político, religioso e social (Florindo, 2012, p. 23). Os

artistas participantes da Totemonumento expuseram

trabalhos que não necessariamente tratam a respeito da

mesma temática e período histórico, mas que possuem um

diálogo em comum a partir da apropriação de materiais históricos e apresentação de uma nova

narrativa histórico-cultural não revelada pela historiografia oficial no âmbito social e coletivo.
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OBJETIVOS
Esta pesquisa possuiu como objetivo geral analisar e refletir sobre os antimonumentos na arte

contemporânea brasileira, a partir do estudo de caso da exposição Totemonumento - ocorrida em 2016

na Galeria Leme, em São Paulo -, tendo sido escolhida esta exposição para análise partindo de suas

particularidades, sendo elas a organização de uma exposição com temas referentes à memória,

história e monumento, a participação de jovens artistas em ascensão no meio artístico brasileiro (com

exceção de Cildo Meireles), a produção desses artistas, que possui temas relacionados à história,

direitos humanos, cidadania etc. através de materiais e suportes diversos, dentre eles materiais

históricos, monumentos e documentos, e o debate proposto em Totemonumento sobre monumentos,

seus cânones e a crítica à monumentalização de personagens vinculados à violência e ao trauma, que

se mantém ativo na atualidade.

Os objetivos específicos desta pesquisa consistiram em compreender a relação entre os

artistas e suas respectivas obras expostas em Totemonumento, bem como compreender como os

trabalhos se relacionam entre si e, assim, analisá-los a partir de suas materialidades, conceitos e

estéticas. Ademais, esta pesquisa propôs entender como o conceito de antimonumento se aplica às

obras expostas e às carreiras artísticas dos participantes.

METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa consistiu em levantamento bibliográfico de temas pertinentes à

pesquisa, sendo eles: memória, história, monumento, curadoria, patrimônio, antimonumento e arte

contemporânea no Brasil. A partir deste levantamento, foram realizadas resenhas de artigos, capítulos

de livros e ensaios sobre os temas citados. Além disso, realizou-se levantamento iconográfico de

imagens de projetos, documentos visuais, registros fotográficos de obras que participaram da

exposição Totemonumento e imagens do espaço expositivo da galeria, a fim de analisar os trabalhos

da exposição com maior fidedignidade e enriquecimento de detalhes. Com o intuito de compreender as

obras expostas em Totemonumento e suas relações com as produções dos artistas, foram

pesquisadas e estudadas as biografias dos artistas, bem como suas carreiras artísticas e participações

em eventos artístico-culturais e exposições na atualidade. Estes levantamentos basearam-se em:

teses, dissertações, livros, websites, catálogos de exposições e residências artísticas, artigos e

ensaios. Partindo desta pesquisa biográfica resultaram breves biografias sobre os artistas e um

resumo da exposição Totemonumento, tendo como conteúdo uma análise dos trabalhos expostos e

contextualização da exposição e de seu tema. Ainda, fez parte da metodologia a realização de

entrevistas com a curadora da Totemonumento, Isabella Rjeille, atual curadora do Museu de Arte de

São Paulo - MASP, e artistas participantes da exposição. Baseando-se em roteiros, um para a

curadora e outro para os artistas, as entrevistas objetivaram levantar informações sobre os trabalhos

artísticos e a Totemonumento, para maior compreensão e aprofundamento da produção e exposição

destes trabalhos e seus entendimentos com o conceitos de antimonumento, memória, história e

esquecimento.

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2



RESULTADOS E DISCUSSÃO
Partindo-se da metodologia da pesquisa, foi pesquisada e analisada o percurso histórico da

Totemonumento, como seus projetos, processos e se elas foram elaboradas especialmente para a

exposição; após ter realizado entrevista com a curadora Isabella Rjeille (2022), descobriu-se que a

maioria das obras foram planejadas após a convocação de Rjeille aos oito artistas, com exceção de

alguns trabalhos, como o de Cildo Meireles, realizado em 1970, e o de Frederico Filippi, chamado

Direito de Resposta e realizado durante uma residência artística em Madri, Espanha. O título da

exposição, segundo Rjeille (2022), foi o ponto de partida para a base conceitual da mostra e à

convocação dos artistas; foi durante a entrevista que Rjeille revelou que foi convidada pela Galeria

Leme para ser a curadora de uma exposição coletiva no ano de 2016. O tema da exposição, segundo

Rjeille, era “algo que já me motivava, em 2015, a pensar e desdobrar [...] até que cheguei no trabalho

do Cildo [...] um trabalho que desde que ouvi falar na faculdade me chamou muita atenção. É um

trabalho meio ‘maldito’ na história da arte, um trabalho que implica uma violência” (Rjeille, 2022). A

obra em questão é intitulada Tiradentes: totem-monumento ao preso político (figura 1), e é composta

por uma ação realizada durante a mostra Do Corpo à Terra, em 1970 e em plena ditadura militar

brasileira. Trata-se de um happening onde o artista uniu diversas galinhas a uma grande estaca de

madeira e as queimou vivas, e da ação resultaram alguns registros fotográficos. Expôs-se, na

Totemonumento, somente a fotografia do resultado final da ação, como um registro da violência dos

atos. Meireles faz uma dura crítica ao governo militar, que se apropria da história para transformar a

narrativa histórica em seu favor, para sustentar os mitos que circundam a ditadura por meio de heróis

nacionais. Hoje, resta apenas o registro fotográfico desta ação, que se configura como uma arte de

guerrilha (Freitas, 2013).

Com o intuito de “investigar a ideia de construções de narrativas históricas, a memória

enquanto resistência e sobrevivência” (Rjeille, 2016), as obras expostas dialogam, juntas, com a ideia

de monumento, memória, esquecimento e história, onde cada uma aborda momentos distintos do

passado através de narrativas que partem da visão não-oficial da história, ou seja, de uma visão de

testemunho, em busca de narrativas outras que se contrapõem à ideia de história enquanto registro de

marcos dos heróis, nações e grandes acontecimentos. As obras tratam de uma história da violência,

da opressão e da resistência, cada uma com temas e enfoques distintos, porém todas conversando

com a ideia de lembrar para não esquecer, e não esquecer para resistir. No caso da obra Monumento

às Bandeiras (figura 2), de Jaime Lauriano, esta história é contada a partir da miniaturização de uma

obra referencial no modernismo brasileiro, a também chamada Monumento às Bandeiras de Victor

Brecheret. Como um marco para a cidade de São Paulo, o monumento de Brecheret é visto como um

ponto turístico, ao mesmo tempo que é amplamente debatido nos meios acadêmico e artístico como

sendo uma obra discutível, no que concerne à representação do poder de um período sangrento da

história: as expedições dos bandeirantes nos séculos XVI e XVII. Diferentemente do que a história

oficial diz sobre as bandeiras, Lauriano faz em sua obra uma réplica do monumento localizado em

frente ao Parque Ibirapuera, porém com escala muito reduzida e produzida com cartuchos de balas
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fundidos da Polícia Militar e Exército Brasileiro. Sob a peça há uma base feita em taipa de pilão,

técnica utilizada pelos bandeirantes em seus acampamentos durante as bandeiras. A pequenez do

trabalho de Lauriano faz jus à contraposição da monumentalização da obra de Brecheret, onde o

artista faz uma dura crítica às políticas da memória que beneficiam os grandes heróis nacionais,

deturpam a história da opressão

cometida por esses heróis e contribuem

para um mascaramento da nação

brasileira como sendo pacífica e

não-violenta, quando a história do Brasil

é marcada por extensos episódios de

genocídio, escravidão e violência

estatal.

As obras expostas são lidas como

antimonumentos nesta pesquisa,

partindo de algumas características em

comum. Enquanto trabalhos artísticos que discutem sobre a memória de acontecimentos traumáticos e

catastróficos, através de recursos presentes nas artes visuais, arquitetura e literatura (recursos

textuais) (Melendi, 2002), os antimonumentos se utilizam de recursos presentes na história e nas artes

para tratar de acontecimentos do passado por meio do discurso dos oprimidos. No caso da obra de

Raphael Escobar (2022), única obra composta por instalação sonora, intitulada Furo (figura 3), a

história sobre o massacre do complexo penitenciário do Carandiru é contada através de duas fontes: a

dos jornais da época e a do testemunho de Peixeira, sobrevivente do massacre. Podendo-se ouvir a

instalação a partir dos furos de concreto

armado da Galeria Leme, a obra só

pôde ser ouvida do lado externo da

galeria, o que provoca uma ideia de

sussurro, um vazamento de uma história

que é omitida. Ainda, o título do trabalho

evoca a ideia de três possibilidades: o

furo da galeria, o furo da bala e/ou o furo

de reportagem. Como antimonumento,

esta obra debate a confidencialidade (ou

não) do sensacionalismo do jornal e do

testemunho do sobrevivente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta pesquisa consideramos que as obras expostas em Totemonumento dialogam tanto com

a noção de antimonumento quanto com o debate sobre as políticas da memória e esquecimento, onde

a arte atua como um suporte para a criação de novas propostas estéticas e poéticas sobre a

propagação de narrativas alheias à historiografia oficial. Sendo a história do Brasil controversa, cabe a

estes trabalhos artísticos contarem novas versões sobre esta história que omite a resistência de

movimentos e minorias sociais, com o intuito de beneficiar somente heróis e mártires do país. A

exposição, ocorrida em 2016, abre espaço para uma discussão mais atual sobre o interesse do Estado

e seus órgãos em ter controle da memória e, também, infligir políticas de esquecimento ou

silenciamento de acontecimentos desumanos propostos por estes órgãos, como os episódios das

bandeiras contadas pela obra de Lauriano, que escravizaram e assassinaram indígenas, ou as

ossadas de desaparecidos políticos,

encontradas décadas depois e contadas

na obra de Clara Ianni, intitulada

Reparação (2015-16) (figura 4). Apesar

do desejo de apagar a memória dos

mortos, sobreviventes e seus

descendentes com o intuito de beneficiar

certas narrativas, “a poesia e a memória

no espírito dos homens era mais

duradoura que a pedra da sepultura” (Simondon, 1982 apud Seligmann-Silva, 2016).
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