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Slavs and Tatars, Dear 1979, Meet 1989, 2011. 
Madeira, tapetes e publicações. 70 x 270 x 320 cm.
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Slavs and Tatars (2006) é um coletivo de artistas produtores de uma grande quantidade de

projetos que incluem publicações, instalações e eventos teóricos, sempre focados em explorar

o legado histórico de países eslavos, do Cáucaso e da Ásia Central. Eles utilizam,

frequentemente, a sátira e a ironia como armas para ressaltar os vários estereótipos culturais

sobre a região. O projeto Dear 1979, Meet 1989 (2011) que apresentamos na Sala dos Pomares

durante a exposição Apropriações, Variações e Neopalimpsestos (2018), esteve também presente

na 8ª Bienal do Mercosul – Ensaios de Geopoética em 2011. São duas estruturas de camas (river

beds) encontradas em casas de chás (chai-khanehs). Ocasionalmente, os visitantes puderam

tomar chá branco e chá vermelho, simbolizando as duas grandes narrativas geopolíticas do

século XX e XXI, o islamismo e o comunismo. Além disso, as camas contém uma série de

publicações do seu projeto 79.89.09 (2011), que é a reunião de publicações relacionadas à

revolução iraniana de 1979 e ao movimento Solidariedade, na Polônia, de 1989. O recorte de

tempo abarcado pela obra e os fatos políticos discutidos nela, prolongam-se até os dias atuais,

o que abre a possibilidade de releituras e de ressignificações, que no atual contexto da

pandemia de COVID-19, impõe a questão sobre intenso processo de globalização econômica e

cultural, que vem ocorrendo desde a segunda metade do século XX, onde o fluxo ininterrupto

de pessoas e mercadorias ultrapassa fronteiras, o que impede o controle sanitário de

epidemias, que ainda, porventura, tenhamos que enfrentar no futuro, tensionando as

históricas disputas geopolíticas entre ocidente e oriente em nosso planeta.

Proposta de atividade

Para as séries iniciais: 

Pesquise sobre as lendas do oriente e da sua região. Faça um desenho e um resumo sobre o

conteúdo pesquisado e compartilhe com os colegas.

Para as séries finais:

O coletivo Slavs and Tatars, em uma de suas linhas de pesquisa para a produção de seus livros

e trabalhos, estuda as duas grandes narrativas do século XX: o islamismo e o comunismo.

Pesquise na internet sobre o sindicato Solidariedade, um movimento de trabalhadores da

Polônia, muito atuante nos anos 1980, considerado um dos principais responsáveis pela

derrubada dos regimes socialistas no leste europeu ao final da mesma década e no início dos

anos 1990.



Em que medida este acontecimento específico, o fim das experiências socialistas na Europa,

ainda reverberam na contemporaneidade? Sobre as duas grandes narrativas, o islamismo e

comunismo, mencionadas pelo grupo Slavs and Tartars, sugerimos a leitura de dois livros: A

Casa da Sabedoria, de Jonathan Lyons, apresenta um grande panorama sobre a influência

decisiva que os povos árabes imprimiram no ocidente em diversas áreas do conhecimento,

nas ciências, nas artes e nos costumes, como por exemplo, a introdução durante a alta idade

média na Europa, do astrolábio, do ábaco e do alambique. Já a obra, A oposição no “socialismo

real”, de Fernando Claudín, aponta os principais antecedentes históricos no leste europeu,

que levaram ao fortalecimento de uma oposição formada por trabalhadores, intelectuais e

religiosos, que posteriormente será a principal responsável pela derrubada dos regimes

socialistas daquela região.

Para todos:

Em diversos momentos históricos, a relação entre oriente e o ocidente foram tensionadas,

seja por razões políticas e culturais, seja por motivações econômicas. Atualmente, a tensão

ressurge, com acusações contra a China, tendo em vista, ter ocorrido em seu território o

aparecimento da COVID-19. Enquanto educadores e cidadãos, como podemos contribuir para

esclarecer os efeitos sociais perversos da segregação e da xenofobia nessas primeiras

décadas do século XXI?
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*No período de distanciamento social, a FVCB inicia o projeto Rede Virtual de Ensino de Arte. Com o intuito de lançar questões que
circundam esta nova realidade que estamos vivendo no nosso cotidiano, elaboramos um material de apoio para educadores, das mais
diversas áreas. A partir do olhar de nossa equipe, indicaremos semanalmente uma obra presente no Acervo da Fundação, juntamente com
uma proposta de atividade a ser pensada e realizada em conjunto com seus estudantes à distância. Convidamos vocês, educadores, a
construírem conosco novas propostas de atividades e a compartilharem os registros destas através das hashtags #EducativoFVCB  e
 #FVCBemRede.


