
 
Forging Ahead, óleo de 2007 criado por Chen Bo. A arte, na China, é a vitória do indivíduo contra a repressão dos anos 

de ditadura 

Desvendando o enigma chinês 
Thais Rivitti 

Uma exposição em São Paulo ajuda a explicar por que a produção artística do país asiático tem 
atraído tanto o circuito internacional. 

A individual do chinês Cai Guo-Qiang em um dos mais importantes museus dos Estados 
Unidos, o Guggen-heim de Nova York, no início deste ano, pode ser considerada um marco da 
consagração da arte da China no Ocidente. Na ocasião, o artista pendurou nove carros iguais 
no vão do edifício projetado pelo arquiteto americano Frank Lloyd Wright, simulando um 
capotamento na vertical. O impacto foi tremendo e, se a produção chinesa ainda passava meio 
despercebida por alguns, ela conquistou de vez seu espaço com a repercussão obtida pela 
instalação. Quatro anos antes, uma obra de Guo-Qiang já havia sido vista no Brasil. Para a 26ª 
edição da Bienal de São Paulo, ele criou um pássaro de bambu e o pendurou no prédio do 
Ibirapuera, como se estivesse voando. Mas só agora, com a mostra China: 
Construção/Desconstrução, aberta no Museu de Arte de São Paulo (Masp), tem-se por aqui um 
painel realmente significativo do que está acontecendo entre os artistas chineses 
contemporâneos. A curadoria de Tereza de Arruda, que inclui 50 obras de 16 jovens talentos, 
muitos deles já reconhecidos no cenário internacional, ajuda a entender por que, afinal, o país 
desperta cada vez mais o interesse de museus, curadores e colecionadores ao redor do 
mundo. 

Para isso, é fundamental analisar, nem que seja superficialmente, o lugar da China no 
contexto geopolítico do momento. Apesar do ranço autoritário e de instituições frágeis, a nação 
tem um crescimento econômico expressivo e desponta como a potência capaz de ameaçar a 
hegemonia americana. Natural, portanto, que a curiosidade pela região aumente. Aos olhos 
ocidentais, a sociedade alia elementos aparentemente incompatíveis: aspectos do mais 
selvagem capitalismo e resquícios da ditadura comunista, tradição e novidade, contemporâneo 
e arcaico, entre tantas outras oposições, todas bastante presentes na arte feita atualmente no 
país. As uniões aparentemente contraditórias seduzem por si próprias. 

  

 



Construções Individuais 

"O que interessa na arte chinesa é a sensibilidade latente nas esculturas e instalações e a 
riqueza de metáforas nos vídeos", diz o curador Alfons Hug, responsável pela participação de 
Guo-Qiang na 26ª Bienal de São Paulo. Na coletiva do Masp, no entanto, o que chama a 
atenção é o grande número de pinturas selecionadas. Talvez pelo fato de a formação 
acadêmica ainda ser muito tradicional no país de Confúcio, a tela impera como opção 
recorrente entre os artistas. "Na China, a videoarte só passou a ser uma linguagem conhecida 
na década de 1990", afirma Tereza de Arruda, que, durante a pesquisa para a exposição, 
visitou os ateliês de quase todos os seus convidados. 

A idéia de construção é, segundo a curadora, a chave para traçar uma articulação entre os 
trabalhos expostos: "Pequim assemelha-se a um canteiro de obras. Há um clima de 
efervescência e de motivação. A vida, para esses artistas, aparece como algo a ser 
construído", diz ela. Tereza defende ainda que todo o frescor encontrado no conjunto deve-se 
à maneira como a arte é vista no país: uma chance de expressão individual, em contraposição 
à repressão do regime político que deu a tônica nas décadas passadas.                   

Ma Jiawei, Yin Zhaoyang, Chen Bo, Wang Chengyun, Xiong Yu, Mao Yan e Zhou Wenzhong 
apresentam pinturas na mostra. Se, por um lado, as obras parecem bastante diversas, é 
possível, por outro, mediante um olhar mais atento, reconhecer afinidades. Chengyun e Jiawei, 
por exemplo, cada um a seu modo, revelam um país que desmorona. Chengyun, que morou 
uma década na Alemanha e retornou à China no final dos anos 90, retrata cenas urbanas, 
repletas de prédios ou construções recém-iniciadas e interiores habitados por prostitutas e 
policiais. O uso da tinta acrílica rala dá às cenas ares de instabilidade. Ora as paredes 
expressam moleza e falta de rigidez, ora o chão surge incapaz de sustentar o que se ergue 
sobre ele. Já Ma Jiawei, única mulher no grupo — fato que explica muito da condição feminina 
na China hoje —, usa a colagem em suas paisagens, incorporando nas telas elementos da 
construção civil, como lonas, placas de proteção e madeira. 

Embora as pinturas sejam maioria no museu, há também fotos, vídeos e instalações. A série 
de 24 imagens do estádio olímpico que ficou conhecido como Ninho de Pássaro, feitas por Ai 
Weiwei, lembra trabalhos que fotógrafos alemães como Michael Wesely realizaram na época 
em que a Potsdamer Platz, em Berlim, foi reconstruída. Ambos se voltaram para as pequenas 
e singelas modificações no dia-a-dia dos operários em contraste com a magnitude e 
imponência dos projetos em desenvolvimento. Assim, para o público acostumado a freqüentar 
exposições de arte contemporânea, a produção chinesa impõe-se em sintonia — e em pé de 
igualdade — com o que se tem criado em diversos outros lugares do mundo. O paralelo com o 
Brasil permanece latente diante de obras como Pagode de Descartados nº 9, de 2008, 
assinada por Qiu Xiaofei. Nela, o artista empilha objetos e móveis de fibra de vidro, comuns 
nos freqüentes mercados de pulgas chineses. Quem conhece os "embutidos" do brasileiro 
Marepe estabelece o vínculo imediatamente. Tais diálogos, além de enriquecer as 
possibilidades de leitura das peças, acabam por confirmar que a arte chinesa não é apenas um 
fenômeno de mercado. Está aí e vai ficar.  
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