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VICTOR MARCELO
Volta Redonda, 1992. Graduando em Artes Visuais pela UFU
(Universidade Federal de Uberlândia) desenvolvo uma pesquisa
para a conclusão do curso a partir da minha produção artística e
experiência de vida. Ela está inserida nas linhas de investigação
em poéticas visuais e, arte contemporânea e culturas de fronteira.
Meu trabalho trata da mestiçagem tensionando os sentidos de
conotação racial e de misturas de linguagens artísticas. Em minhas
obras questiono a palavra ‘pardo’ como cor de pele e como papel
de embalagem. Procuro, assim, construir outras relações para esses
indivíduos mestiços em deslocamento e ressignificar o uso do material
conferindo-lhe beleza e resgatando histórias e memórias afetivas.

A Série ‘Vendo Memórias’ é resultado
de um processo de convivência com fotos de
família que queria preservar não só na forma original, mas transformando-as. Ocorreram várias experimentações e alterações até
chegar ao título e à forma escolhida para
apresentação que traz uma duplicidade de
sentidos. Pode ser a sugestão de um produto à venda, reforçado pela substituição
da moldura pela caixa de embalagem, ou a
ação de ver algo que ativa uma lembrança
guardada e exposta na caixa.

Como a minha pesquisa busca aproximar o diálogo entre questões pessoais e
sociais ao tratar de mestiçagem, preferi não
deixar o semblante facial nas figuras. É uma
representação da minha família que ao remover as identidades dos rostos poderia ser
qualquer família composta por membros
de cores diversificadas. Busco com isso lidar
com o assunto racial de forma afetuosa e
aproximar o expectador pela imagem de
uma festa de aniversário, data de reunião e
confraternização entre as pessoas.

GUNGA GUERRA
Artista visual nascido em Moçambique, radicado no Rio de Janeiro, que apropria-se de várias técnicas como fotografia, vídeo e
animação, mas sua principal forma de expressão é a pintura. Seu
background de vida levou-o a interessar-se por assuntos relacionados a questões politico-sociais, que são a sua fonte de pesquisa e
inspiração. Seus temas remetem a busca de identidade, memórias e
pertencimentos a esse lugar desconfortável que, paradoxalmente,
o impulsiona para a ação e para a reprogramação de si mesmo.
Selecionado para vários salões de arte, foi o vencedor do Prêmio
Garimpo da Revista Dasartes (2018), Prêmio de Melhor Filme do
7° Festival Brasileiro de Nanometragem (2020) e dois Prêmios do
Festival do Minuto (2020).
www.gungaguerra.com
@gungaguerra

Mais Educação menos Opressão/ More
Education less Opression. Essa obra trabalha com uma inversão de representação. A
tropa de choque está perfilada e os seus
tradicionais escudos são trocados por placas e cartazes de reivindicações e símbolos
relacionados aos manifestantes.
Na obra ‘Angry Mob’ a imagem dos rinocerontes faz uma associação direta com
os refugiados e principalmente a idéia da luta
de qualquer ser vivo por sua sobrevivência.
A imagem de potência e força desse animal

que vem em direção a um bloco de policias
- que representam de certa maneira o bloqueio, a fronteira – também tem um contra-ponto: esses animais podem ser facilmente
abatidos e estão em vias de extinção. Eles
estão inseridos em um cenário urbano, que
não é o seu habitat natural e amplia ainda
mais a sua descontextualização e exotismo.
Tenho a impressão que muitas vezes os direitos básicos do ser humano e a
compaixão parecem coisas muito fora do
contexto no mundo.
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Mais educação menos opressão/
Less oppression more education
Acrílica sobre tela
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2018
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