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crítica

Meu Mundo teu: elos afetivos e siMbólicos de se 
estar junto
Pedro Ambrosoli

Num momento em que muitas práticas governamentais e iniciativas privadas solapam vidas de 
várias classes sociais, principalmente as que estão na base da estrutura brasileira, a presente crítica 
é feita em torno da prática do artista Alexandre Sequeira em sua exposição Meu mundo teu  que vai 
contra esse movimento, construindo projetos artísticos colaborativos de processos de reconstituição 
quando não construção de uma imagem de si a todos os envolvidos em seus processos, geralmente 
pessoas ou comunidades fora dos grandes centros de capital. 

A partir de muitas experimentações da segunda 
metade do século XX, muito se fala e escreve so-
bre possíveis artes colaborativas num sentido de 
integração do artista, obra e espectador, utilizan-
do o termo ‘estética relacional’ de Nicolas Bour-
riaud1. No Brasil, a discussão muitas vezes se fun-
damenta em duas figuras e suas produções: Hélio 
Oiticica (1937-1980) e Lygia Clark (1920- 1988). 
Este debate permanece muito atual na exposição 
Meu Mundo Teu do artista Alexandre Sequeira 
(1961-) que acontece no Museu de Arte Do Rio 
(MAR) entre os dias 29 de novembro de 2016 até 
16 de julho de 2017. Ela adiciona outras camadas 
a discussão e reverbera outras já existentes como 
as questões:  como fazer curadoria de obras que 
são feitas em colaboração? Como obras desta na-
tureza podem existir sem as dicotomias entre o 
artista (Alexandre Sequeira) e as pessoas que es-
tiveram com ele nas obras? 

Com essa exposição, o MAR reafirma sua in-
tenção de oferecer espaço a artistas de outras 
regiões do Brasil, como nas exposições anterio-
res: Pernambuco Experimental, Berna Reale: O 
Vazio de nós, Museu do Homem do Nordeste e 
Eu como Você (do Grupo EmpreZa), Pororoca: A  
Amazônia no MAR. Alexandre Sequeira nasceu 
em Belém, as obras expostas são de regiões próxi-

mas de sua cidade e de outras do Brasil, incluindo 
um projeto feito especialmente para a presente 
exposição usando um recorte no próprio acervo 
do museu. 

A mostra é um fruto de processos de convivên-
cia e colaboração que geraram um conjunto de 
imagens, memórias, sons, narrativas, objetos 
que se espalham como uma constelação de afetos 
por uma das galerias do MAR, sob a curadoria de 
Clarissa Diniz e Janaina Melo. Começando pelo 
próprio nome da exposição que é originário da 
convivência do artista com os jovens Tayana e  
Jefferson. Meu mundo teu é uma expressão que o 
jovem usava. 

O projeto homônimo começou com o intuito de 
ligar dois adolescentes de áreas periféricas dife-
rentes de Belém: Tayana Wanzeler (14, bairro do 
Guamá) e Jefferson Oliveira (13, Ilha do Combu) 
por meio de trocas de cartas e fotografias, mes-
mo sem se conhecerem pessoalmente incentiva-
dos por Alexandre Sequeira. O primeiro encontro 
de Alexandre com Jefferson aconteceu no dia em 
que Alexandre estava andando pela rua do ado-
lescente e este jogou uma pedra em sua cabeça 
por ser, na época, uma pessoa estranha naquela 
área. Ele conheceu Tayana numa oficina de dese-
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nhos que ministrou anterior a esse ocorrido. 

Para este projeto, o artista escolheu utilizar equi-
pamentos fotográficos artesanais, pois sabia que 
eles possuíam um elemento mágico para aqueles 
jovens, diferente de tudo que eles tinham contato 
anteriormente, pois já vivem com acesso a recur-
sos digitais em que as imagens são automatica-
mente reveladas ao autor no ato fotográfico. Foi 
um processo semelhante ao que a artista carioca 
Paula Trope desenvolveu com jovens moradores 
de rua em sua série Os Meninos (1993-1994). 

O processo de parceria entre os dois também 
aconteceu no dispositivo fotográfico que foi cria-
do com dois furos, permitindo que Jefferson fi-
zesse seus registros por um dos furos e Tayana 
pelo outro num mesmo filme como se pode ver 
nas imagens abaixo. 

Cada semana o artista os encontrava separa-
damente em seus bairros e mostrava os resul-
tados da semana anterior junto com a carta do 
parceiro. O diálogo travado entre eles mostra as 
inquietações sobre as vivências diferentes como 
também questões relativas as fotos que estavam 
desenvolvendo juntos. Eles só foram se encontrar 
pessoalmente na ocasião da abertura da exposi-
ção no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas em 
novembro de 2007, um ano depois das primeiras 
conversas sobre o projeto. A exposição contava 
com as fotos feitas por eles e os registros de Ale-
xandre desse processo. 

Como já se pode notar, as obras de Alexandre ul-
trapassam o sentido visual e possuem um cunho 
social como fica manifesto em outra obra tam-

A descoberta da imagem fotográfica. Registro de atividade foto-
gráfica nos bairros de Guamá e Combu por Alexandre Sequeira. Tayana e Jefferson, 2007, fotografia, Alexandre Sequeira. 

Beco e Furo, fotografia, 2007, Tayana  Wanzeler, 
Alexandre Sequeira e Jefferson Oliveira.
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bém: Sob o céu de Pedra Azul (2015), desenvol-
vida em Pedra Azul no Vale do Jequitinhonha em 
Minas Gerais. Neste caso, Alexandre foi especi-
ficamente convidado pela ONG Área Criativa da 
Rua Cinco do Planalto, bairro periférico da cida-
de, para desenvolver uma ação fotográfica con-
juntamente com jovens moradores do lugar.

Numa decisão grupal, os participantes decidi-
ram por projeções de fotografias em edificações, 
tanto do centro histórico quanto da periferia de  
Pedra Azul. No intuito de incentivar estes jovens 
a criar um pertencimento na cidade, as projeções 
eram de imagens dos próprios participantes em 
tamanho real. Além desse projeto, artista já tem 
como sua prática oferecer workshops e oficinas a 
jovens nos locais que trabalha. É uma troca, não 
é um exercício colonizador em que o artista se 
apropria das imagens das pessoas que vai conhe-
cendo para promoção pessoal. 

Ele fala “Costumo ouvir de várias pessoas que 
entram em contato em meus trabalhos que um 
ponto que os une é a rede de relações de afeto que 
se estabelece.”2 Por mais que se tenha os vestígios 
na exposição, essas relações escapam a qualquer 
objetificação museológica ou institucional. É rico 

perceber aqui ressonâncias do pensamento de 
Ricardo Basbaum deste trecho:

Percebe-se logo que ser (ou não) um ar-
tista não é algo de que se possam exigir 
limites rígidos ou absolutos, revelando-se 
mais como um trânsito, um certo desloca-
mento através das coisas combinado com a 
produção de um espaço particular de pro-
blemas (...), um determinado formular de 
questões em que objetos, situações, even-
tos e uma certa configuração do sensível 
estão envolvidos: este indivíduo (ou coleti-
vo, claro) insere-se (é inserido: trata-se de 
uma atribuição que necessariamente en-
volve alteridade) numa rede de dinâmicas 
e num contorno de espacialidade em que se 
movimenta, deflagrando toda uma econo-
mia própria deste conjunto de operações. 
Assim postos, os limites que jogam com 
a determinação e a identidade do artista 
não mais se configuram em simples pro-
blema de cruzamento de fronteiras (entrar 
e sair), mas sim enquanto delineadores 
de uma figura de espacialidade que acaba 
conduzida a vivenciar estes atravessamen-
tos a partir de uma possível  singularidade 

Sao João e sapatos, fotografia, 2007, Tayana  Wanzeler, Alexandre Sequeira e Jefferson Oliveira.
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de inserção: escapar das determinações de 
um campo ou mesmo amplificar sua atua-
ção a partir de uma deliberada mistura de 
linhas de identidade, arcam também a seu 
modo o território do artista e suas reali-
zações (...). É sempre interessante quando 
se percebe a arte a se aparelhar com um 
tecido poético-institucional que incorpora 
em sua prática dimensões não discursivas 
de linguagem; tais situações não são fre-
quentes, de modo que, quando ocorrem, 
merecem atenção e um olhar cuidadoso.3 

Há contaminações em todos os envolvidos nas 
obras desta exposição e as curadoras com o artis-
ta criaram um ambiente expositivo relacionado 
às estas sensações afetivas em que as obras fo-
ram produzidas sem cair no erro de encher o es-
paço com mobiliários alegóricos e desnecessários 
que remeteriam diretamente aos lugares de cria-
ção. Foram escolhidas cadeiras de praia, cadeiras 
leves desmontáveis, bancos com fones reprodu-
zindo áudios do artista e dos seus colaboradores 
em seus processos criativos (dar a voz além de 
dar imagem) e pequenos folhetos que continham 
rico material documental detalhado em torno 
das obras (os mesmos se encontram disponíveis 
no site, na página da exposição4). As curadoras 
escrevem no texto curatorial:

Propomos um ambiente de imersão nos re-
latos e memórias dos encontros aqui apre-
sentados, oferecendo estações de leitura 
em que o intangível da vivência do outro se 
coloca como um – talvez silencioso – con-
vite à presença, à escuta e ao diálogo, desta 
vez, performados na relação com o público, 
como quem lança uma pedrinha no ombro 
de quem adentra este espaço.5

A pedrinha é um convite a trocas, a despertar 
o poder delas aliada a um processo criativo de 
invenção. Uma montagem interessante sobre o 
assunto foi a da obra Entre a Lapinha da Serra e 
o Mata Capim (2009-2010) desenvolvido junto a 
seu Juquinha e de seu neto de 13 anos, Rafael em 
Lapinha da Serra (Mg).

Nos quase dois anos de convivência, eles pro-
duziram uma série vestígios que estão expostos 
parcialmente na exposição no MAR numa ex-
tremidade da sala reservada só a esta obra que 
contém: fotografias, postais e anotações de Ale-
xandre; a escultura Armadilha para discos voa-
dores feita por ele com Rafael; uma ampliação de 
um desenho deste último, e um banco em que há 
um fone em que se pode ouvir as conversas dos 
três gravadas e um álbum de músicas cantadas 
por seu Juquinha. Esta convivência gerou a dis-
sertação de mestrado de Alexandre Sequeira no 
Programa de Pós-Graduação em Artes da Escola 
de Belas Artes da Universidade Federal de Minas 
Gerais6. 

Outros objetos presentes na exposição são pe-
quenos monóculos inseridos nas paredes do 
MAR que promovem uma proximidade do espec-
tador com a imagem. Essa intervenção resgata a 
relação afetiva do método de Alexandre e foi feita 
pelo próprio artista. Dar liberdade ao artista de 
construir e intervir no espaço expositivo abala a 
clara distinção entre artista e curador, questão le-
vantada mais profundamente no texto de Ricar-
do Basbaum citado acima, O artista como cura-
dor. Terry Smith chega a um ponto chave em sua 
análise de práticas contemporâneas:

Especialmente agora que instituições de 
arte em todo seu espectro tomaram nota 
cuidadosa das inovações dos curadores 
durante os últimos cinquenta anos, e a len-
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ta  e  envolvente convergência entre essas 
duas práticas (artistas como curadores e 
curadores como artistas). No lugar de cair 
na categoria errada de colidir uma na ou-
tra, estamos nos aproximando uma situ-
ação em que curadores irão trabalhar em 
estreita colaboração com artistas e vice e 
versa, ao invés de persistirem com um ou 
outro em destaque, sempre desigual, rela-
ção que tem existido por séculos.7

Cabe lembrar que o termo curadoria é recente 
na história da arte, muitas vezes os próprios ar-
tistas faziam toda organização de suas mostras 
como o caso épico da história da arte protagoni-
zado por Coubert que, tendo suas obras negadas 
no Salão de Paris de 1855, montou um Pavilhão 
do Realismo na área externa da exposição onde 
expunha e vendia suas obras. Um exemplo mais 
próximo de nós é a exposição Atensão, de 1976 
remontada em 2016, de Carlos Zílio no Museu de 
Arte Moderna do Rio (MAM-RJ) em que o artista 

escreveu o texto da mostra e dispôs suas obras 
no espaço na então Área Experimental do MAM, 
hoje remontada no mesmo local.
  
Esta intervenção de uma obra em toda a exposi-
ção faz parte de Constelação de Tião, um projeto 
de Alexandre Sequeira em colaboração com Aline 
Mendes, ativista e moradora do Morro da Provi-
dência. Esta última que levou ao MAR e ao artista 
conhecerem o acervo fotográfico de Tião, retra-
tista desta região entre as décadas de 1960 e 1980 
que foi amigo dos pais de Aline quem foi uma 
das retratadas pelas lentes de Tião. Como teste-
munha e agente da história portuária do Rio, a 
obra de Tião aponta para a dimensão política dos 
afetos, das relações, da amizade e da saudade, 
territórios da memória e de suas estratégias de 
resistência desta região que está em processo de 
restruturação. 

Aline procurou Tião depois de lembrar dele numa 
Conversa de Galeria no MAR em que participou 

Vista da exposição com peças de Entre a Lapinha da Serra e o Mata Capim. Foto de Thales Leite.



R E V I S T A  D A  G R A D U A Ç Ã O  D A  E S C O L A  D E  B E L A S  A R T E S  -  U F R J

49

Ano 2  | n. 2 | junho 2017

em 2015. Foi em busca dele na zona portuária, 
e depois encontrou-o no hospital, vítima de um 
acidente doméstico em que caiu da escada devido 
pressão baixa. Ele faleceu na semana seguinte ao 
encontro com Aline que junto a irmã dele fica-
ram responsáveis pelo acervo fotográfico.   

Convidado a analisar as fotografias, Alexandre fi-
cou fascinado com o achado e tentou localizar os 
retratados, ver se eles tinham as fotografias de-
les que Tião guardava. A instalação na exposição 
é fruto da parceria dele com Aline Mendes e as 
pessoas encontradas que estabeleceram algumas 
relações entre as fotos, deram também suas ima-
gens afetivas de Tião e puderam ter finalmente 
imagens que haviam sido encomendadas ao fo-
tógrafo e que não foram entregues.

 Este projeto é vivo, ainda está em progresso no 
sentido de que ainda existem muitos nós desfei-
tos, imagens e pessoas perdidas. E também por 
ser carregado pelos retratados ou descendentes 
deles que continuam a se mover nos fluxos do 
tempo. Segundo a curadora Janaina Melo:

Já que o ponto de partida para a procura de 
Tião havia sido o museu, talvez o próprio 
museu pudesse contribuir para que essas 
imagens estivessem novamente em movi-
mento, operando relações não apenas com 
o passado, mas também com o presente e 
o futuro da comunidade. Poderíamos nos 
lançar inicialmente a um processo de cata-
logação e organização das fotos de acordo 
com princípios arquivísticos. Contudo, o 
arquivo não havia chegado ao museu sem 
suas histórias e, por isso, era importante 
proceder a uma atenta investigação delas.

A constelação de Tião proposta por Ale-
xandre Sequeira é uma oportunidade não 

apenas de homenagear o fotógrafo e cele-
brar o reencontro com Aline, que evitou o 
desaparecimento de seu arquivo. Também 
esperamos que ela ganhe dimensões pú-
blicas e convide outros moradores a dar 
continuidade à constelação de imagens, 
histórias e memórias afetivas e sociais da 
comunidade da Providência.8 

Na mostra, além dos monóculos espalhados jun-
tos as demais obras, há uma parede dedicada ao 
projeto especificamente em que há ampliações 
das fotos de Tião, negativos e monóculos interli-
gados por linhas curvas que formam uma cons-
telação.   

A exposição tem essa configuração rizomática, 
rizoma de individualidades, não há uma obra 
exemplar central na maneira em que o artista e 
as curadoras atuaram.  É muito interessante que 
os projetos mais novos e os antigos se misturam 
de forma tão orgânica que parecem uma obra 
só num primeiro olhar, acontecem muitos en-
contros conceituais entre as obras. A obra mais 
antiga é Nazaré do Mocajuba (2005) e se espa-
lha pelo interior da sala da exposição. A primeira 
visita a pequena vila do mesmo nome do projeto, 
distante 500 km de Belém, foi em 1990, mas só 
em 2004 que se começou o projeto artístico em 
si quando uma mas moradoras pediu ao artista 
para tirar uma foto 3X4 sua.

Vista de parte de Constelação de Tião (2016).
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Logo em seguida aparecerem muitos pedidos 
para retratos individuais ou de festividades ao 
artista que decidiu se mudar por um ano para 
a vila na condição de retratista com uma Bolsa 
de Criação, Experimentação, Pesquisa e Divul-
gação Artística da Fundação Cultural do Estado 
do Pará que permitia que o artista não precisasse 
cobrar dinheiro para os moradores, uma vez que 
quase não havia circulação de dinheiro na vila por 
seus moradores viverem do que plantam e pescam 
na região.    

Nesse meio tempo, houve um estreitamento de la-
ços constituindo uma “geografia humana” como 
o artista menciona9. Era um período em que a 
luz elétrica estava chegando a vila, um momento 
chave para aquela população e Alexandre ajudou 
a transforma-lo em imagens, além de restaurar 
outras fotos antigas dos moradores, garantindo a 
permanência de outras memórias. 

Fazendo esses serviços, Alexandre frequentava as 
casas dos moradores com frequência, e as cor-
tinas usadas como portas, os lençóis e as redes 
logo lhe fascinaram por sua proximidade com 
seus donos e ele lhes propôs uma troca: estes ob-
jetos por iguais novos como era desejo dos mo-

radores já que a maioria destes tecidos já tinham 
muitos anos de uso. 

Sobre esses tecidos, Alexandre imprimiu retratos 
dos seus donos em tamanho real e expôs primei-
ramente pelas casas dos moradores e na vila, al-
gumas dessas obras estão na exposição. Essa sé-
rie circulou por muitas outras cidades como São 
Paulo, Boa Vista, Montevidéu, Londres, Manaus, 
Porto Alegre, Rio de Janeiro, Nova York e também 
em Belém, na ocasião da última foram conquis-
tados 2 ônibus para levar quase todos moradores 
para ver a exposição. Esses tecidos são peças úni-
cas e nunca foram vendidos, na ocasião da pre-
sente exposição, o artista num ato de generosida-
de doou eles para ficar aos cuidados do acervo do 
MAR. O que o artista vende são os registros desse 
projeto (como a foto abaixo), o dinheiro destas 
vende e de todas as exposições com peças desta 
obra é dividido entre ele e a vila. Ele dá o depoi-
mento sobre esse projeto: 

O estreitamento das relações a partir do 
jogo fotógrafo/fotografado revelou outras 
camadas de significação contidas na in-
timidade da casa de meus protagonistas. 
Sabia que não era um estrangeiro invadin-

Suzano, 2005, da série Nazaré 
do Mocajuba, fotografia digital, 
Alexandre Sequeira. 

Vista de obras da série Nazaré do Mocajuba na exposição Meu mundo teu.  
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do um universo particular com uma má-
quina fotográfica. Gozei ao longo dos anos 
do convívio numa intimidade de quem foi 
acolhido pelo lugar. Conversa regada a café 
plantado, moído e torrado no lugar. Pre-
senciei a relação do abrigado com seu abri-
go; identifiquei lentamente o valor afetivo 
de cada objeto.10

Num contexto em que políticas governamentais 
e da iniciativa privada sucateiam cada vez mais 
as condições de vidas das pessoas com menos 
acesso ao capital, ir ao encontro desses indivídu-
os, estabelecer laços de convívio e colaboração e 
ajuda-las a melhorarem as imagens de si, dan-
do-lhes poder sobre elas, são atos muito notáveis 
que não se restringem apenas a Alexandre Se-
queira, mas todos os envolvidos nesta exposição 
e nestas obras. Aqui as hierarquias e dicotomias 
do mundo capitalista perdem a vez para dar lu-
gar a maneiras mais sensíveis de se estar junto e 
de se criar junto.    

Armadilha para discos voadores, fotografia, 2010, Alexandre Sequeira.

Projeto de armadilha para discos voadores, 2010. Desenho de 
Rafael Oliveira



R E V I S T A  D A  G R A D U A Ç Ã O  D A  E S C O L A  D E  B E L A S  A R T E S  -  U F R J

52

Ano 2  | n. 2 | junho 2017

Pedro Ambrosoli é graduando em História da 
Arte pela UFRJ e artista interdisciplinar. Se in-
teressa em pesquisar ciências sem nomes que se 
movem através no tempo como anunciava Aby 
Warburg (1866-1929) construídas coletivamente.

pedroambrosoli@gmail.com

notas

1 Presente no livro: BOURRIAUD, Nicolas. Estética 
Relacional. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
2 Texto de Alexandre Sequeira sobre a obra 
Meu mundo teu, disponível em http://www.
museudeartedorio.org.br/sites/default/files/
mar_livreto_as_meumundo.pdf 
3 Trechos de: BASBAUM, Ricardo. O artista como 
curador. In: Crítica de Arte no Brasil: temáticas 
contemporâneas/ organizadora: Glória Ferreira 
– Rio de Janeiro: Funarte, 2006.  

4 Página da exposição: http://www.
museudeartedorio.org.br/pt-br/exposicoes/
atuais?exp=4267 
5 Citação do texto curatorial presente na página 
da exposição, link na nota acima. 
6 Tese Entre Lapinha da Serra e o Mata Capim: 
fotografias e relações de trocas simbólicas. 
Disponível em: http://www.bibliotecadigital.
ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/JSSS-
8CMMP3/disserta__o_alexandre_sequeira___
entre_lapinha_da_serra_e_o_.pdf?sequence=1 
7 Tradução minha de: SMITH, Terry. Thinking 
Contemporary Curating. New York: Independent 
Curators International, p.137. 
8 Trecho disponível em: http://www.
museudeartedorio.org.br/sites/default/files/
mar_livreto_as_tiao.pdf 
9 http://www.museudeartedorio.org.br/sites/
default/files/mar_livreto_as_nazare.pdf
10 Op.cit.


