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artista e ativista chinês Ai Weiwei, 
de 53 anos, tem lembranças amar-
gas da vida em seu país. Seu pai, 

o poeta Ai Qing, foi preso e enviado com 
a família para uma remota região no oeste 
da China durante a Revolução Cultural 
de Mao Tsé-tung. Lá, em vez de publicar 
livros, foi forçado a limpar banheiros 
públicos, uma prova de resistência que 
inspirou o pequeno Weiwei. A difícil expe-
riência na infância poderia tê-lo afastado 
de qualquer envolvimento político, mas 
Ai preferiu ir à luta. 

Depois de retornar à China após mais 
de uma década nos Estados Unidos, ele 
assumiu o papel de questionador da oni-
potência do Estado, regularmente criti-
cando o autoritarismo do regime em blo-
gs e entrevistas à imprensa estrangeira. 
A resposta veio aos poucos, por meio de 
constante intimidação policial e de uma 
breve prisão domiciliar em 2010. Até que, 
no início de abril, o governo decidiu silen-
ciar Ai Weiwei. Ao se preparar para em-
barcar para Hong Kong, ele foi levado por 
policiais. Tornou-se símbolo da mais nova 
onda de repressão chinesa. Seu paradeiro 
é desconhecido, nada se sabe sobre seu 
estado de saúde, e as autoridades alegam, 
vagamente, que ele é culpado de sonega-
ção de impostos. 

Mais de um mês depois, o nome Ai segue 
ecoando pela Europa. Em Londres, a Tate 
Modern colocou uma mensagem no alto 
de sua fachada com os dizeres "Libertem Ai 

Weiwei". A galeria recebeu por seis meses 
um dos mais conhecidos trabalhos de Ai, 
Sementes de girassol, baseado em um dos 
símbolos da revolução comunista de Mao. 
A obra encheu o vão interno do prédio 
com milhares de sementes feitas de porce-
lana, pintadas manualmente, uma a uma. 
Outras duas exposições, abertas nesta se-
mana, mostram a riqueza e a versatilidade 
de sua arte. Na galeria Lisson, os trabalhos 
vão de vasos coloridos até uma cadeira de 
mármore, passando por um filme de uma 
hora com imagens das ruas de Pequim. 

A Somerset House usou Ai para preen-
cher pela primeira vez sua charmosa 
praça central com obras de arte con-
temporânea. Doze esculturas de bronze, 
representando cada um dos signos do 
horóscopo chinês, conviverão até o fim 
de junho com os milhares de adultos e 
crianças que visitam o local. As obras, 
recriações das estátuas que antes ocupa-
vam os jardins de Yuanming Yuan, em 
Pequim, destruídos por forças francesas 

e britânicas no século XIX, lembram um 
passado que o governo chinês tende a 
ignorar: a China antes do comunismo. 

Do outro lado do Canal da Mancha, o 
artista indiano Anish Kapoor, radicado na 
Grã-Bretanha, abraçou a causa em favor 
de Ai Weiwei. Famoso por ter transforma-
do a paisagem de Chicago com sua escul-
tura Portão de nuvem, Kapoor apresentou 
no Grand Palais, em Paris, a obra Levia-
than, uma gigantesca estrutura vermelha 
inflada, feita de PVC. Kapoor chamou 
o desaparecimento de Ai de "bárbaro" e 
condenou a falta de informação sobre seu 
paradeiro. "Que o acusem de alguma coisa 
e lhe deem um advogado, deixem que ele 
se defenda." Kapoor não apenas dedicou 
seu mais novo trabalho ao chinês, como 
também sugeriu que museus e galerias do 
mundo todo fechassem por um dia como 
forma de protesto. Ações mais diretas pela 
libertação de Ai foram presenciadas em 
Hong Kong, onde uma passeata chegou 
a reunir 2 mil pessoas, e a polícia deteve 
pichadores que pintavam a imagem do 
artista em muros da cidade. 

A repressão a ativistas na China ganhou 
novos contornos a partir de fevereiro. En-
tidades de defesa dos direitos humanos 
dizem que o regime, preocupado com 
possíveis efeitos dos movimentos pró-
democracia no mundo árabe, ampliou 
a repressão contra qualquer tipo de dis-
sidência interna. Advogados, jornalis-
tas, blogueiros e artistas estão entre os 



principais alvos da mais recente onda de 
prisões. Nos últimos três meses, a Anistia 
Internacional tem denunciado semanal-
mente detenções arbitrárias, geralmente 
sem nenhum tipo de acusação formal. Em 
um dos casos, os advogados Tang Jitian, 
Jiang Tianyong e Teng Biao foram presos 
em fevereiro, quando trabalhavam pela 
libertação de um preso político. Ficaram 
detidos por quase 90 dias e hoje seguem 
em prisão domiciliar ou sob vigilância 
constante. A situação fez com que o go-
verno dos Estados Unidos fizesse suas 
mais duras críticas a Pequim desde que 
Barack Obama chegou à Casa Branca. Em 
uma entrevista à revista The Atlantic, a 
secretária de Estado Hillary Clinton disse 
que o regime chinês está preocupado com 
o avanço de ideais democráticos e tenta 
"parar a história". "Eles não vão conseguir, 
mas tentarão segurar pelo maior tempo 
possível" afirmou. 

Ai Weiwei chegou a acreditar que a China 
estivesse próxima da abertura, mesmo que 
lenta. Ao trocar Nova York por Pequim, em 
1993, para ficar perto do pai doente, ele inje-
tou modernidade na arte chinesa e inspirou 
uma nova geração de artistas no país. Par-
ticipou da concepção do estádio Ninho do 
Pássaro, o maior símbolo das Olimpíadas 
de 2008, com a esperança de que os Jogos 
levassem o país a um relaxamento político. 
A realidade foi bem diferente. Ele renegou 
o projeto do estádio, recusou pedidos de 
ser fotografado ao lado da construção e 
criticou duramente o evento. "Na cerimô-
nia de abertura, vimos esse festival global 
manipulado em nome de um nacionalismo 
estreito. Qualquer um que se importe com 
a verdade deve evitar não a política, mas 
as mentiras olímpicas", escreveu Ai em um 
artigo publicado em 2008. 

Desde então, ele continuou denuncian-
do ações autoritárias e a falta de transpa-
rência do governo, seja em textos ou por 
meio de metáforas de suas instalações. Sua 
prisão mostra que o regime chinês teme a 
força de sua arte tanto quanto o avanço da 
democracia perto de suas fronteiras. 
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