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trilhas abertas
Olá! Seja bem-vindo(a) à Casa de Eva e a esse material que chamamos de Trilhas Abertas!
Convidamos você a conhecer um pouco mais sobre os trabalhos da exposição EPRY NEN MAG, do
Coletivo Kókir.
Na primeira parte, você poderá ler o texto escrito por Alessandra Simões, nos fazendo desaprender
para aprender em um percurso pelos Caminhos do Mato para o qual o Coletivo Kókir nos aponta e
nos convoca!
Depois você encontrará alguma imagens da exposição para que possa refletir sobre as
ressignificações dos objetos indígenas junto às suas origens.
E durante toda esta trilha aberta, vamos pensar na proposta de fazer uma “re-volta”, ou seja, pensar
a volta às origens nos surpreendendo com elas por meio da arte contemporânea.
Com esse material pretendemos alimentar o desejo da fome (“kókir”) de reconhecer e aprender com
os povos originários e com as criações feitas por e com indígenas no contexto contemporâneo ;
atualizando conceitos e desnaturalizando preconceitos.

EPRY NEN MÁG
CAMINHOS DO MATO
Para o povo Kaingang a palavra Kókir é sinônimo de fome. O termo, que nomeia o coletivo artístico de Sheilla Souza e Tadeu Kaingang, nos leva às
dimensões reais e simbólicas da fome, impostas por uma sociedade que sucumbe às forças devastadoras do capitalismo. Temos fome real, mas temos
fomes de outras naturezas. Temos “kókir” de justiça, alegria, bondade, beleza, luta e pertencimento. Temos “kókir” de bem-viver.
Precisamos retornar à abundância e ancestralidade da terra, porém uma volta que deve ser feita à maneira como o próprio Kókir definiu: pela “re-volta”.
O jogo linguístico desvela a urgência do retorno às origens. Esta “re-volta” foi trançada pelo amor. Sheilla e Tadeu se uniram para compartilhar vida e
arte, consagrando a ideia tão comum aos povos originários de que não existe divisão entre o real e o estético. Certa vez, em um encontro com os
Guarani Nhandewa, Tadeu recebeu o nome Awa Djembowyty e Sheilla, Kunhã Werawydju.
Assim, o coletivo Kókir transita entre as estratégias da arte contemporânea e as cosmo-percepções das comunidades originárias. São ações coletivas e
compartilhadas, que articulam artistas, não artistas, indígenas de diversas etnias, não indígenas; estratégias de ocupação de territórios urbanos e
indígenas para debater o direito, a etnografia e a política dos espaços; proposições altamente conceituais, mas que abarcam a compreensão e o prazer
da forma e da contemplação; usos de tecnologias e novas mídias para falar de ancestralidade; trânsitos entre objetos e fazeres prosaicos, como as
cestarias Kaingang, que revelam a generosidade estética da vida cotidiana. São obras sinestésicas, que reivindicam todos os sentidos para a consumação
da experiência estética, superando o “império do olhar” da tradição hegemônica ocidental.
Sobretudo, o trabalho deste coletivo pode ser compreendido dentro do panorama da “virada decolonial” no sistema da arte contemporânea, momento
decisivo e inédito para a cultura ocidental. Esta revolução quer acabar com a exígua representatividade de pessoas pobres, negras, indígenas, periféricas,
não binárias, entre outras, nos lugares centrais que regem este sistema, inclusive em seus espaços de poder e decisão. É uma virada que aponta para a
urgente necessidade de reparação frente ao sistemático apagamento de experiências e memórias não eurocêntricas. Se não sabemos mais como seguir
em frente diante da catástrofe da modernidade, devemos voltar a nossas origens, como diria um provérbio iorubá. Sheilla e Tadeu encontraram o
caminho de volta, retornando às trilhas abertas por seus ancestrais Kaingang, e por indígenas de outras etnias da Abya Yala que participam de suas
co-criações. Eles agora generosamente compartilham este retorno conosco, fruidores de suas obras. Sua “re-volta” contribui significativamente para esta
outra história da arte, realmente mundial, e não “universalmente” ocidental. Esta nova história terá em seus compêndios os saberes dos abuelos e
abuelas de nossas aldeias. Seu mais novo capítulo versará sobre a “re-volta” daqueles que têm fome de abundância e vida.
Alessandra Simões

A pesquisa realizada por Sheilla Souza e Tadeu dos

Santos Kaingang no Coletivo Kókir inicia-se em 2016
com
a
realização
do
sítio
específico
“Sustento/Voracidade” _ este e os demais trabalhos do
coletivo são resultado de criações compartilhadas com
povos indígenas de várias partes do Brasil e da América
Latina, buscando problematizar os espaços destinados
às criações feitas por e com indígenas no contexto
contemporâneo.
O debate sobre o lugar destinado às exposições
indígenas geralmente realizadas em museus
etnográficos é ampliado nas ações do coletivo. Para
além do museu, nas propostas do coletivo, a arte dos
povos originários vai das galerias ao nome de ruas,
como a intervenção Rua Kaingang, realizada em
Maringá (PR), na qual pela ação do coletivo junto à
Associação Indigenista –ASSINDI – Maringá, o nome
Kaingang foi destinado a nomear uma rua da cidade.
A linguagem da fotografia e do vídeo são usadas como
registro das performances e mídia da expressão
artísticas.

convocações
pensamentos óbvios para que possamos nos espantar

que povos indígenas eram os primeiros habitantes da terra em que você vive?
o que você tem na sua casa ou na sua vida da cultura indígena?
Proposição 1:
seu bairro tem alguma rua com nome indígena?
(se não tem, escolha uma, observe-a e a nomeie com uma palavra ou nome
indígena)

Subterrânea 1, 2022
Sheilla Souza
Colagem Digital
40 x 40 cm

Táhn/ Azul, 2022
Sheilla Souza
Colagem Digital
40 x 40 cm

palavras
não existia escrita para os indígenas, era tudo oral, era a palavra dita, então existia música

que palavra indígena você conhece?
você sabe escrevê-la?
que som ela tem?
Proposição 2:
busque uma palavra do vocabulário de um povo indígena!
agora faça uma sonoridade com ela.
por fim, pense como você pode fazer uma re-volta com ela.
Para esta atividade você pode usar como referência o Diccionario
anonymo da Lingua Geral do Brasil, uma publicação anônima de
1896, republicada por Julio Platzmann.

antropofagia da reforma: conceito criado pelo Coletivo Kókir
para refletir sobre a Semana de Arte Moderna a partir de uma
perspectiva política, étnica e histórica.
Além da re-volta, propõe nosso pensamento sobre:
- as relações com o espaço urbano
Como o espaço urbano olha para o indígena e como o
indígena olha para o espaço urbano?
- as manualidades artesãs e artísticas dentro do universo
digital
Quais são as quebras de estereótipo? Como se constroem as
camadas de experiência do artista indígena que apropria-se da
tecnologia como linguagem, até para rever os suportes
tradicionais, a exemplo do corporal?
Fé e pé, rastros que desenham outros mundos, 2020
Tadeu Kaigan
Colagem digital
60 x 60 cm

conceito de artista:
artesãos ou artistas?
que tal artesanistas!

novas construções:
como ressignificar objetos e
modos de fazer tradicionais?

é preciso desaprender para aprender com alteridade

Proposição 3:
pegue um objeto qualquer – desconstrua-o (ainda que
mentalmente!) e faça as relações deste com a natureza
obs: este é um dos caminhos para se fazer uma re-volta

Goj Tãhn / águas azuis, 2021
Série Uma história dentro do cesto
Coletivo Kokir, Florêncio Rekayg Fernandes, Juia Tremi e povo Kaigang
Pintura sobre Cesto Kaigang
50 cm x 60 cm x 70 cm

Contemporaneidade
(...) O mergulho é a
imersão na ancestralidade,
encontro com parentes na
viagem da volta e não de
volta, porque não
queremos voltar ao
passado. O que temos é
urgência no hoje, agora,
do reconhecimento tão
adiado na cultura
brasileira, dos ancestrais
originários.
Mergulho nas águas azuis/Goj Tãhn, 2021
Série Uma história dentro do cesto
Coletivo Kokir, Florêncio Rekayg Fernandes, Juia
Tremi e povo
Kaigang da Terra Indígena Ivaí
Colagem Dital. Edição: Kevin Morais
90 x 132 m

organicidade: é preciso ver
a mostra como um todo;
sentir a relação com o
tempo da natureza

Plantacidade, 2018
Tadeu Kaigang
Colagem Digital
40 x 40 cm
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https://youtu.be/EG0awnz7Dno\

Produção Audiovisual

E aqui estão outras trilhas para seguir este caminho do mato e fazer uma re-volta:
Munduruku, Daniel. Crónicas Indígenas para rir e refletir na escola. Ed. Moderna, 2020.
Selvagem – ciclo de estudos sobre a vida é uma experiência de relacionar conhecimentos a partir de perspectivas
indígenas, acadêmicas, científicas, tradicionais e de outras espécies.
Selvagem Ciclo: Ciclo de estudos sobre a vida é uma experiência de relacionar conhecimentos a partir de
perspectivas indígenas, acadêmicas, científicas, tradicionais e de outras espécies. Concebido por Anna Dantes,
orientado por Ailton Krenak, produzido por Madeleine Deschamps e realizado por um coletivo que envolve
parceiros, apoiadores, participantes e público. Possui rodas de conversas, publicação de cadernos e livros, ciclos
de leituras e conteúdos audiovisuais (conversas online, vídeos e bate-papos).
http://selvagemciclo.com.br/
https://aei.art.br/aire/portfolio/cerimonia-quatro-ventos/
https://kaingangkrenak.marilia.unesp.br/index.php/dicionario/acervo-de-palavras/

Este material foi produzido como parte do projeto "Casa de Eva: manutenção e conexões",
contemplado no EDITAL PROAC EXPRESSO DIRETO Nº 40/2021 "FOMENTO DIRETO A ESPAÇOS CULTURAIS E CRIATIVOS"

