TU MATA EU
O artista visual Sérgio Adriano H. participou de 33 exposições nos últimos doze
meses, entre individuais e mostras coletivas. Mas o que chama a atenção na
intensa produção do artista, além do volume de trabalhos criados e a sua
concorrida agenda, é a sua dedicação e comprometimento em se posicionar
como homem negro em uma sociedade racista, e, assim, poder dar voz aos
seus pares. Por isso, deve-se dizer que o seu trabalho biográfico possui uma
carga de sentimentos profundos e que corajosamente são revelados em suas
criações. Segundo a reflexão do próprio artista, vivemos em um mundo cada
vez mais conectado na ignorância coletiva e a arte cumpre seu papel resiliente,
no despertar dos questionamentos e na liberdade individual de pensar, concluir
e se expressar.
A instalação “Tu Mata Eu”, que dá o nome à exposição, é formada por
letras douradas infláveis, emolduradas por impressões de carimbos com as
palavras: “preto”, “puta”, “viado” e “trans”. De longe as palavras formam
apenas os desenhos da moldura e de perto são identificadas com seu
significado, deixando visível o indivíduo invisível. O desdobramento deste
trabalho é uma performance do artista, na qual ele percorre desde o Cais do
Valongo, até o sítio arqueológico do Cemitério dos Pretos Novos, falando estes
quatro adjetivos carregados de preconceito. Estimulado pela força da palavra,
Sérgio Adriano H. apresenta a obra “Brasil brasileiro”, em que frases ouvidas
desde a sua infância, até os dias de hoje, são estampadas em roupas de bebê,
dispostas em um display, que podem ser manuseadas pelo visitante, como se
estivessem em uma loja. Ainda associando este ambiente de compra e venda
para tratar do racismo estrutural no Brasil, uma espécie de livraria é montada
pelo artista, na qual ele se apropria de publicações antigas e realiza
intervenções em suas capas e páginas, conferindo-lhes outros significados,
mais próximos à realidade em que vivemos.
Contudo, a pesquisa do artista tem se desenvolvido intensamente no
campo da fotografia, no qual ele se coloca como objeto central, para tratar do
corpo do sujeito negro. Na série “O lugar a que pertenço”, 2018, por exemplo,
Sérgio Adriano H. se coloca nu dentro de uma lixeira gradeada, em uma
calçada. Já na série “Ruptura do invisível”, o seu rosto aparece pintado de
branco, e que gradativamente é diluído por um líquido incolor, até que a
imagem se desintegre totalmente. Esta obra possui registros em vídeo e
fotografias. “Tu Mata Eu”, exposição inédita apresentada na Galeria Pretos
Novos de Arte Contemporânea, revela parte da pesquisa do artista que se
fundamenta em teorias e práticas acerca dos fluxos de informações, das fake
news e conhecimento na sociedade contemporânea. Este conjunto de obras
faz refletir sobre o poder de nossas palavras e do nosso silêncio também.
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