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Faz parte da missão do Museu Oscar
Niemeyer proporcionar experiências transformadoras e diálogos entre público e arte.
Neste contexto, trazemos aos nossos visitantes a exposição “Mens Rea: a Cartografia do
Mistério”, do artista visual Mac Adams.
Um dos fundadores da Arte Narrativa
(Narrative Art), movimento artístico originado em Nova York nos anos 1970, que cria
uma trama a partir da correlação entre imagens, textos ou objetos, Adams é um dos
nomes mais importantes no cenário artístico
contemporâneo.
Sua obra desperta a curiosidade e tem a
capacidade de colocar o espectador dentro
dela, numa interação contínua que enriquece
e faz pensar.
Ao provocar o espectador a questionar o
papel da sociedade perante histórias desconcertantes, retira-o de sua zona de conforto. Com reflexos premeditados, incita-o
a interrogar a veracidade de elementos que
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transitam entre a realidade e a ficção, despertando dois instintos fascinantes: o desejo
de ver e as inquietações por ter visto.
Com a realização da exposição de um artista
tão notável quanto Mac Adams, o MON confirma a sua política cultural e a sua vocação
social de contribuir para a democratização
da cultura. Ao buscar sensibilizar as pessoas
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“Relação” parece-me ser o termo mais
apropriado para definir as obras de Mac
Adams, apresentadas pela primeira vez ao
público brasileiro na exposição Mens Rea¹: a
cartografia do mistério. Compreende-se aqui
o termo tanto como a narração de uma história ou relato de um fato, quanto a cumplicidade de sinais, pistas e traços que resultam
na construção de uma fina trama.
Através de uma obra produzida por meio de
distintas formas de expressão como fotografia, escultura e instalação, Mac Adams incita o
público à vivência de uma dupla experiência
artística: enquanto somos o observador de
uma cena, tornamo-nos o contador da nossa
própria história.
Realizada na década de 80, a série Tragédias
Pós-Modernas é uma resposta do artista à
realidade que via suceder em decorrência das
políticas econômicas de Margaret Thatcher e
Ronald Reagan no Reino Unido e nos Estados
Unidos. O reflexo das cenas espelhadas nos
objetos cromados evoca-nos também as

sombras projetadas por dramas silenciosos
e conflitos cada vez mais destrutivos e selvagens, cujas imagens nos alcançam como
sombras espectrais, flutuando pelo nosso
cotidiano. O fundo infinito das cores, que nos
remete a utópicos comerciais convencionais,
mostra-nos como um espaço neutro existe
apenas no desejo de possessão dos observadores (da sociedade) e, ao mesmo tempo, nos
questiona: onde estávamos enquanto meninos eram obrigados a portar fuzis no Líbano?
O que fazíamos durante os bombardeios que
deixaram cidades inteiras em ruínas? E o que
fazemos agora?
Se a série Tragédias Pós-Modernas é marcada por uma luz que não se deixa abater,
privando-nos de qualquer penumbra, o trabalho de Mac Adams construído em torno
da sombra aborda, por meio de esculturas e
fotografias da série Espaços Vazios, a narração que habita o tempo/espaço entre cada
objeto, denominado pelo próprio artista como
“vazio narrativo”.
As esculturas aguardam a luz que as desmaterializa para terem as suas silhuetas projetadas no espaço, finalmente compreendidas.
Seria o significado uma condição transitória

temporária, controlada apenas pelo reconhecimento de arquétipos socialmente arraigados?
Nas situações criadas a partir de códigos
distintos que vão da projeção de sombras,
tomadas como realidade no Mito da Caverna
de Platão, ao reflexo perverso da vida em
uma sociedade marcada pela efemeridade,
narcisismo e hedonismo, a densidade poética resultante é o encontro entre as sombras
projetadas pelos objetos, conscientemente
Através do parque, 1975 | Série Mistérios | Fotografia

escolhidos pelo artista, e a cultura visual de
cada observador.
Nos dípticos da sua emblemática série
Mistérios, Adams nos conduz pelos cenários
de diversos crimes, deixando, no entanto, o
caso sempre indecifrável. Aqui o artista desconstrói a promessa epistemológica da história de detetive, frustrando a ideia de que
o mistério será resolvido. A satisfação do
significado é adiada em prol do prazer da
especulação. Interrogando a veracidade dos
elementos que transitam entre a realidade e
a ficção, o espectador é constantemente confrontado com dois instintos: o desejo de ver e
as inquietações por ter visto.
No entanto, se Mac Adams provoca a imaginação, é também para melhor se esquivar das armadilhas da percepção. Para a
primeira exposição da sua obra na América
Latina, o artista apresenta a instalação in situ
Cartografia de um crime. Em um mundo onde
somos diariamente testemunhas do processo
de gentrificação dos grandes espaços urbanos, a reflexão de Mac Adams não se limita
à “gentil” alteração da composição de um
determinado espaço físico. É, sobretudo, um
tributo à memória. Ele questiona o poder das

imagens e destaca a maneira como o seu significado pode ser alterado e controlado.
As imagens e instalações da presente exposição cristalizam as reflexões do artista sobre
as tensões e contradições da nossa sociedade, impressionam por sua contemporaneidade desconcertante e trazem-nos ainda
a desconfortável sensação de “déjà-vu”. A
ficção é uma porta de entrada rumo a um
questionamento e crítica social. Em tempos
em que a alteridade é inexistente e pós-verdade é eleita a palavra do ano pelo Oxford
Dictionaires, Adams faz-nos testemunha
ocular em uma sociedade contemporânea
marcada, em diversas partes do mundo, pela
desmemória e pelo apagamento de vozes.
Deixa-nos a liberdade para nos tornarmos
testemunha, voyeur ou até mesmo cúmplice
do crime e nos alerta para a necessidade de
enxergar o que não se vê.
Luiz Gustavo Carvalho
Curador

1. Mens rea: termo latino que significa literalmente
“espírito criminoso”. Intenção que precede o ato criminoso.
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