Isaac Julien reflete sobre identidade e sexualidade
em exposição individual no Inhotim
‘Looking for Langston: I Dream a World’, considerada um marco do Novo Cinema
Queer, foi aberta ao público em maio, na Galeria Praça. Educativo Inhotim vai
realizar, em junho, visitas mediadas na exposição
Em um trabalho que une poesia e imagem, Isaac Julien parte de uma
exploração lírica sobre o mundo privado do poeta, ativista social,
romancista, dramaturgo e colunista afro-americano Langston Hughes
(1902 - 1967) e seus colegas artistas e escritores negros que formaram
o Renascimento do Harlem – movimento cultural baseado nas
expressões culturais afro-americanas que ocorreu ao longo da década
de 1920 – para refletir sobre identidade e sexualidade. Trata-se de
Looking for Langston (1989), em cartaz na exposição Looking for Langston:
I Dream a World, na Galeria Praça, no Instituto Inhotim.
A mostra traz ao público o filme, na íntegra, fotografias realizadas
durante as gravações, e ainda documentos e storyboard. Looking for
Langston é uma das obras mais icônicas da carreira de Isaac e um marco
do que a escritora e crítica americana B. Ruby Rich chamou de Novo
Cinema Queer, que traz uma relação direta entre as imagens imbuídas
de referências históricas da fotografia afro-americana em preto e branco
de 1920 e a cultura queer dos anos 1980.
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A investigação sobre personalidades proeminentes do século 20, como
Langston, é uma constante na obra de Isaac Julien. O artista se debruça
sobre a vida destas figuras a fim de revisitar as narrativas históricas
oficiais. No caso de Hughes, Julien faz uso da ficção para refletir e
questionar o aspecto heteronormativo sobre a qual sua figura foi
construída, e também para desmistificar o estereótipo do homem
homossexual, negro e americano que, na década de 1920, não podia se
expressar como gostaria. “É uma tentativa de preencher as lacunas da
história com uma ficção”, diz Douglas de Freitas, curador do Inhotim.
Logo após o lançamento da obra em 1989, Greg Tate, escritor e crítico
americano, descreveu o filme como o “primeiro a considerar a condição
histórica de ser negro, gay, silenciado e incompreensível”.
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Isaac Julien, Stars (Looking for Langston
Vintage Series), 1989/2017.
Foto: cortesia do artista e Victoria Miro

A exposição ‘Looking for Langston: I Dream a
World’, de Isaac Julien, na Galeria Praça,
Instituto Inhotim. Foto: Brendon Camois
Clique aqui para acessar mais imagens
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Informações gerais
Funcionamento Inhotim
Horários de visitação
De quarta a sexta-feira, das 9h30 às 16h30, e aos sábados, domingos e
feriados, das 9h30 às 17h30
Entrada R$ 50 inteira (meia-entrada válida para estudantes identificados,
maiores de 60 anos e parceiros). Crianças de até cinco anos não pagam
entrada.
Localização
O Inhotim está localizado no município de Brumadinho, a 60 km de Belo
Horizonte (aproximadamente 1h15 de viagem). Acesso pelo km 500 da
BR381 – sentido BH/SP. Também é possível chegar ao Inhotim também
pela BR-040 (aproximadamente 1h30 de viagem). Acesso pela BR-040 sentido BH/Rio, na altura da entrada para o Retiro do Chalé.
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Opções de transporte regular:
Transfer – a Belvitur, agência oficial de turismo e eventos do Inhotim,
oferece transporte aos sábados, domingos e feriados, partindo do hotel
Holiday Inn Belo Horizonte Savassi( Rua Professor Moraes, 600,
Funcionários, Belo Horizonte).
Veja mais informações sobre o transfer clicando aqui
Ônibus Saritur – saída da Rodoviária de Belo Horizonte de terça a
domingo, às 8h15 e retorno às 16h30 durante a semana e 17h30 aos fins
de semana e feriados. R$ 41,50 (ida) e R$ 37,15 (volta).
Loja
A loja do Inhotim, localizada na entrada do Instituto, oferece itens de
decoração, utilitários, livros, brinquedos, peças de cerâmica, vasos, plantas
e produtos da culinária típica regional, além da linha institucional do
Parque. É possível adquirir os produtos também por meio da loja online.
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