


Orosto do chinês Ai Weiwei, 54 anos, é 
marcado pelos últimos acontecimentos. 
Nele estão as cicatrizes das pancadas 
que ganhou nas prisões por desafiar a 

censura do governo de seu país. O artista, que usa 
suas fotografias, vídeos e esculturas contra o des-
respeito aos direitos humanos na China, encontrou 
espaço para questionar as autoridades por meio 
da sua arte movida a temas políticos e aliada ao 
ciberativismo. Para ele, um vídeo no YouTube po-
de ser tão artístico quanto qualquer uma de suas 
esculturas ou instalações. "É arte, como sempre 
fiz até agora, não existe nenhuma diferença", diz. 
No ano passado, Weiwei começou uma campanha 
para investigar a morte de crianças no terremoto 
que atingiu a província de Sichuan, em maio de 
2008, e divulgou a denúncia em um de seus blogs — 
constantemente deletados pelo governo chinês. Sua 
pesquisa mostrou que grande parte dos estudantes 
havia perdido a vida porque os tetos das escolas 
eram mal construídos, não apenas por conta dos 
tremores. A história terminou mal. Quando foi de-
por a favor de outro ativista envolvido no mesmo 
caso, acusado pelo estado de instigar a subversão, a 
polícia invadiu o quarto de hotel em que Weiwei se 
hospedava e o espancou. Foi apenas mais um dos 
seus confrontos com os policiais: só no ano passado 
ele foi para a cadeia mais de 20 vezes. 

0 artista chinês 
Ai Weiwei usa 
suas obras 
e o ativismo 
online para lutar 
contra o regime 
totalitário de seu 
país. Só no ano 
passado, ele foi 
preso mais de 
20 vezes por se 
rebelar contra o 
desrespeito aos 
direitos humanos 
na China 



Como resultado de sua in-
vestigação sobre as mortes dos 
estudantes, Weiwei fez uma 
exposição em Munique, na 
Alemanha. Ele cobriu o mu-
ro do museu Haus der Kunst 
com 9 mil mochilas de escola 
para lembrar as vítimas da tra-
gédia. A pancadaria no hotel, 
por sua vez, virou arte na web. 
Ela pode ser ouvida em seu docu-
mentário Laoma Tihua, na íntegra 
no YouTube. Depois do confronto, o 
artista passou por uma cirurgia na ca-
beça para conter uma hemorragia, que ele 
disse ser consequência dos socos que levou. As fotos 
da hospitalização e as radiografias que tirou na época 
foram parar em seu perfil no twitter (@aiww). Até o 
fechamento desta edição, Weiwei tinha mais de 45 
mil seguidores no microblog. O perfil, aliás, é mais 
uma das formas de desobediência civil do artista, já 
que tuitar está proibido na China, da mesma maneira 
que entrar no Facebook ou no YouTube. "O governo 
sempre tentou limitar a internet, mas tanto os novos 
quanto os velhos cidadãos encontram escapatórias." 

Em 2009, quando uma ação governamental tentou 
estender a censura ainda mais, outra vez Weiwei usou 
a rede pela liberdade de expressão. Os fabricantes 
seriam obrigados a instalar nos computadores um 
software que limitava a navegação em sites porno-
gráficos. O artista lançou, então, um boicote seguido 
por milhares de usuários. Ausentou-se por 24 horas 
de qualquer atividade online. A pressão funcionou e 
as autoridades voltaram atrás, suspendendo a obri-
gatoriedade do software. 

Vaso ruim 
Além dos quest ionamentos políticos com que Ai 
Weiwei vem enfrentando o governo chinês, há tam-
bém a ironia com que ele trata os ícones da cultura 
de seu país — e que irrita os governantes. Em uma 
série de fotografias (publicadas entre 1995 e 2003), o 

ativista levanta o seu dedo do 
meio, naquele gesto que você 

conhece, a monumentos como 
a Praça da Paz Celestial, em Pe-

quim, onde aconteceu o massacre 
de estudantes que protestavam em 

1989. Em outra sequência de imagens, 
Weiwei derruba um vaso chinês de 2 mil anos 

no chão. Outras fotos mostram ainda dezenas desses 
vasos cobertos por tinta comum ou marcados com o 
logo da Coca-Cola. Uma de suas maiores obras, no 
entanto, virou bandeira estatal. Foi ele quem criou o 
design do estádio em forma de ninho, o Bird's Nest, 
sede das Olimpíadas de Pequim, em 2008, para um 
escritorio de arquitetura suíço. Ao final da obra, o 
artista anunciou seu boicote à cerimônia de abertura. 
"O Partido Comunista não tem nada para se glorificar. 
Eles deviam é se envergonhar da falta de direitos hu-
manos, de liberdade de expressão e de democracia", 
disse, à época. 

Por conta de todos os seus protestos, Weiwei teve 
seu e-mail e sua conta bancária invadidos diversas 
vezes pelo governo. Ele é vigiado pelo exército de 
censores (fala-se em 15 mil pessoas) empenhado to-
dos os dias em vasculhar minuciosamente a web à 
procura de conteúdos proibidos. De direitos huma-
nos a dissidentes, passando por invasão do Tibete e 
Revolução Cultural, os vigias acompanham qualquer 
coisa relacionada ao lado sombrio do país. O conjun-
to de filtros baseia-se em palavras e números que 
travam a navegação, apagam anexos recebidos nos 
e-mails e cancelam telas de conversação no Skype. 
Ele mesmo tem que procurar, o tempo todo, saídas 
para publicar sua arte. Para colocar o filme de um de 
seus embates com a polícia no YouTube, por exemplo, 
Weiwei teve que encontrar cúmplices fora de Pequim, 
pois na cidade não havia ninguém disposto a copiar 
o material. "Às vezes tenho medo porque temos uma 
única vida, mas depois penso que não estou sozinho e 
o medo desaparece", afirma. No ano passado quando, 
mais uma vez, o governo chinês fez sumir um blog 
do artista, Weiwei criou um novo endereço (www. 
bullogger.com/blogs/aiww/), desta vez hospedado em 
um servidor fora do país. Assim, ainda que saia do 
ar, o conteúdo estará preservado. Apesar do medo 
que admite sentir, ele continua tocando seus projetos 
que aliam internet e arte. "Tem valido a pena e não 
pretendo parar", diz. 
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