NO LIMITE DA MEMÓRIA
Monumentos e memoriais servem há muito tempo como espaços reservados
para reforçar certas maneiras de se contar a história. Nos últimos anos, eles
ganharam as manchetes quando estátuas de ex-proprietários de escravos,
policiais e outros agentes do poder foram derrubadas, jogadas em rios,
vandalizadas e removidas do espaço público por suas posições racistas e
supremacistas. Como alguns estados aprovaram leis proibindo suas
remoções, monumentos em todo os Estados Unidos têm sido destruídos,
transferidos para instituições e depósitos ou substituídos por novas estátuas
em homenagem a ﬁguras históricas anteriormente não reconhecidas.
Com obras de Ashley M. Freeby, Efrat Hakimi, Iris Helena e Lihi Turjeman, No
Limite da Memória reﬂete sobre a construção da história, a forma e a função
dos monumentos, e como, por meio de questionamentos em torno das noções
de memorialização, abordamos legados de desigualdade e injustiça. As obras
expostas investigam os monumentos como feridas do passado – estruturas
que manipularam o ambiente construído e como nós, indivíduos e sociedade,
negociamos e navegamos pelo espaço público e pela memória coletiva. As
obras selecionadas também questionam quais vozes são representadas e
silenciadas no contexto urbano das nossas cidades e espaços públicos, e
quais narrativas são consideradas dignas de serem perpetuadas na história.
Em um momento de acerto de contas (inter)nacional com monumentos e
datas comemorativas, No Limite da Memória convida o público a olhar mais de
perto os equipamentos públicos em suas próprias comunidades e como
respondemos, recuperamos, re-imaginamos e corrigimos quem e o que a
nossa sociedade homenageia.
A exposição No Limite da Memória é ﬁnanciada em parte pelo NWSA Alumni
Foundation Inspiration Grant; Locust Projects’ WaveMaker Grants, que faz parte
do Programa Regional de Incentivo às Artes Visuais da Fundação Andy Warhol;
e The Ellies, premiações de artes visuais concedidos pela Oolite Arts em Miami.
EUA. Este projeto também é possível com o apoio da Fundação Carlo e Micol
Schejola e The Fountainhead Residency.

Os dois trabalhos inéditos apresentados a seguir são um
desdobramento da série “Marcadores", de 2015.

Em

“Apontadores”, Íris exibe a sua coleção de imagens de
monumentos

impressas

em

marcadores

de

páginas

coloridos do tipo post-it, organizando-os em 2 livros em
branco

produzidos

pela

própria

artista.

Todos

os

monumentos apontam para direções, ou procuram apontar o
nosso olhar para alguma direção, como uma espécie de
ação “coercitiva”, ditando para onde devemos olhar, para
onde ir, como pensar, etc.

ÍRIS HELENA
Apontadores, 2015 - 2021
Impressão jato de tinta em marcadores post-it e 2 livros em branco
20 x 14 x 6,5 cm (cada)
Edição: 3 + 2 PA

Já em ”21 volumes”, a partir da mesma coleção de
monumentos impressos em marcadores de livros do
tipo post-it, Íris separou aqueles que trazem a ﬁgura
masculina, distribuindo-os em 21 livros em branco,
também produzidos pela artista. Cada um desses livros
corresponde

a

um

século

da

nossa

história,

predominantemente uma história patriarcal, masculina
e branca. Essas pilhas de livros ostentam uma história
que não é escrita por nós, e sim pela fração
hegemônica - ocidental e branca - que compõe a
história mundial.

ÍRIS HELENA
21 volumes, 2021
Impressão jato de tinta em marcadores post-it e 21 livros em branco
60 x 20 x 15 cm (pilha menor)
74 x 20 x 15 cm (pilha maior)
Edição: 2 + PA

Em mais uma obra inédita, Íris traz a ﬁgura de Cristóvão
Colombo, conhecido na historiograﬁa oﬁcial como o
“descobridor” das Américas, mas também carregado de
controvérsias, principalmente na sua vinculação com o
colonialismo e o genocídio indígena. A artista se apropria aqui
de várias imagens de monumentos de Colombo que se
espalham pelo continente americano e imprime essas
imagens no calor e em um papel sensível (similar ao papel de
fax). À medida que a exposição acontece, as imagens de
Colombo vão se dissolvendo, se apagando. Isso pode
demorar algum tempo, meses ou anos, depende do clima e
do local onde o trabalho estiver exposto. Nesse sentido do
apagamento, Íris propõe uma revisão histórica, sem
fanatismos, procurando desconstruir as ﬁguras que a história
alça à condição de heróis.

ÍRIS HELENA
Erasing Columbus, 2021
8 painéis feitos de papel térmico impresso a quente, ripas de madeira e parafusos
110 x 22 x 2 cm (cada painel)
Edição: 3 + 2 PA

ÍRIS HELENA (1987. João Pessoa, PB. Vive e trabalha em Brasília, DF) é uma
artista multidisciplinar licenciada em Artes Visuais pela Universidade Federal da
Paraíba, Mestre em Poéticas Contemporâneas e Doutoranda em Deslocamentos
e Espacialidades em Arte Contemporânea pela Universidade de Brasília. Sua
pesquisa caracteriza-se pela investigação crítica, ﬁlosóﬁca, estética e poética da
paisagem urbana, a partir de uma abordagem dialógica entre a imagem da
cidade e as superfícies/suportes escolhidos para materializá-la. Os suportes
precários e ordinários são muitas vezes retirados de seu consumo cotidiano e
possibilitam a (re)construção da memória atrelada ao risco, à instabilidade e,
sobretudo, ao desejo do apagamento.
Dentre as suas exposições individuais mais recentes, destaque para Práticas de
Arquivo Morto - Notas, na Caixa Cultural São Paulo, com curadoria de Agnaldo
Farias (2019). Também participou de importantes exposições coletivas nos
últimos anos, dentre as quais destacamos: Zonas Limítrofes, no Instituto Goethe
de Salvador, BA, com curadoria de Tiago Sant'Ana (2020); Estratégias do
Feminino, Farol Santander, Porto Alegre, RS, com curadoria de Fabricia Jordão,
Daniela Thomas, Helena Severo e Rita Sepúlveda Faria (2019); La Fabrique du
Paysage, na Galerie Duchamp/Centre d’Art Contemporaine de la Ville d’Yvetot,
Yvetot, França, com curadoria de Julie Faitot e Alice Shÿler-Mallet (2019), entre
outras.
Íris já participou de inúmeras residências no Brasil e no exterior, com destaque
para uma residência em Frankfurt, na Alemanha, a convite do Ministério das
Relações Exteriores brasileiro durante o “Ano do Brasil na Alemanha”, em 2013, e,
mais recentemente em 2020, da Residência Vila Sul, no Instituto Goethe de
Salvador. Em 2018, recebeu o Prêmio PIPA (Prêmio Aquisição - 1º lugar na
categoria online) e em 2017 foi uma das artistas vencedoras do Prêmio FOCO
Bradesco ArtRio.
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