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A pungente prática artística de Jonathas 
de Andrade tira proveito das possibilidades 
visuais e narrativas de meios como a instala-
ção, a fotografia, o filme e a escultura,  
e baseia-se em processos de pesquisa profun-
damente colaborativos. A sua reflexão  
contínua tem vindo a especular sobre as defi-
ciências das utopias, ideais e cosmovisões  
que a modernidade tardia produziu, especial-
mente no contexto da América Latina,  
e mais especificamente do Nordeste brasileiro, 
onde o artista nasceu, vive e trabalha.  
Os trabalhos que resultam dessa reflexão ten-
dem a invocar sentimentos e ideias que  
oscilam entre a nostalgia, o erotismo e a críti-
ca histórica e política como ponto de partida 
para a abordagem subjetiva de questões  
como o trabalho e a identidade, feita quase 
exclusivamente através da representação  
do corpo masculino.

Embora a presença do corpo masculino tenha 
vindo a ocupar um lugar central na prática  
de Andrade ao longo dos anos, ele nunca foi 
entendido como uma investigação ou um  
tópico em si mesmo, mas antes como ferra-
menta para questionar outros assuntos.  
olho – faísca procura corrigir isso ao inverter 
essa premissa e focar-se no papel que  
os homens, os corpos deles em todo o seu 
esplendor erótico e os seus locais de encontro 
clandestinos tiveram na construção de um 
olhar homoerótico profundamente ambíguo, 
repleto de nuances, e por vezes conflituoso 
e contraditório.
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Embora a exposição tenha como eixo central  
a afirmação do olhar homoerótico e o modo 
como este é produtor de desejo, ela não  
se furta a questões como a do trabalho, classe  
e educação. É através da observação dos  
homens, da ânsia dos seus corpos e do seu 
toque, que se sugere uma posição política 
muito delicada e frágil. Embora os trabalhos 
expostos estabeleçam com os homens que 
apresentam uma relação assente na diferença, 
seja de classe, raça ou mesmo orientação 
sexual, é o desejo que permite a Andrade olhar 
para estes homens nos olhos e submeter-se, 
ele mesmo, aos olhares que lhe são devolvidos, 
estabelecendo uma troca intensa que é tanto 
um lugar de fragilidade e exposição como  
de provocação e coragem. Quem ocupa  
que posição permanece uma incógnita,  
e é nessa ambiguidade que se torna possível 
ao artista ensaiar um comentário sério sobre 
questões sociais relevantes sem nunca cair  
na armadilha de certos clichés, como o  
do homem rude e bruto da classe operária.

olho – faísca é a primeira exposição 
monográfica de Jonathas de Andrade em 
Portugal. Apresenta uma seleção de trabalhos 
que tanto pretendem ser temáticos como 
monográficos, percorrendo toda a carreira  
do artista e permitindo ao público conhecer  
e familiarizar-se com uma das mais idiossin-
cráticas e interessantes práticas artísticas 
contemporâneas da América Latina. A exposi-
ção tem curadoria de João Mourão e Luís Silva 
e é uma coprodução do maat com o CRAC 
Alsace, em França, onde foi apresentada no 
verão de 2022.



Jonathas de Andrade (Maceió, 1982) vive  
e trabalha em Recife. É um dos mais importan-
tes artistas brasileiros da sua geração, tendo 
feito exposições individuais em instituições 
como a Pinacoteca de São Paulo, The Power 
Plant (Toronto), o New Museum (Nova Iorque) 
ou o MASP – Museu de Arte de São Paulo. 
Participou em diversas bienais e exposições 
coletivas em instituições de renome em  
todo o mundo. O seu projeto Com o coração  
saindo pela boca foi desenvolvido para  
o Pavilhão do Brasil na mais recente edição  
da Bienal de Veneza.



Programação
João Pinharanda

Curadores
João Mourão
Luís Silva

Produção
Ana Fryxell
Nuno Fernandes Paula

Coordenação editorial
Nuno Ferreira de Carvalho

Design expositivo
Nathalia Duran

Design gráfico
Márcia Novais

Pintura mural
Madalena Guerreiro
Daniela Rocha

Montagem
Maria Torrada 

Montagem audiovisual
GGS Productions

Apoio técnico
Versátil Partilha

Construção
J.C. Sampaio Construções

Transportes
Starmuseum

Seguros
Hiscox 

Produção gráfica
Logotexto

Tradução
Gonçalo Gama Pinto

Revisão
Manuel Alberto Vieira

Impressão
Louresgráfica

maat – Museu de Arte,
Arquitetura e Tecnologia
Av. Brasília, Belém
1300-598 Lisboa

+351 210 028 130
+351 210 028 102
maat@edp.pt

Consulte o nosso site  
para mais informações
www.maat.pt
ext.maat.pt

  
@maatmuseum
#maatmuseum



2

3

58

7

109

6

4

1



1
Procurando Jesus, 
2013
Pintura mural, fotografias 
sobre placa de cobre, caligrafia 
sobre placas de acrílico, 
bandeja com tâmaras, caixa 
de madeira; dimensões totais 
variáveis

Enea Righi Collection

2
Maré, 2014
Impressões UV sobre 
contraplacado de sumaúma 
e ácer, caligrafia, fio de cobre; 
dimensões totais variáveis

Coleção Teixeira de Freitas

3
Achados e Perdidos, 
2020
Fatos de banho, barro cozido; 
dimensões totais variáveis

Cortesia de Galleria Continua; 
Galeria Nara Roesler

Durante uma residência na Fundação 
Darat Al Funun em Amã, na Jordânia, 
Jonathas de Andrade reuniu 20 fotogra-
fias de homens locais. Foi depois 
para as ruas de Amã questionar diferen-
tes pessoas sobre qual dos homens 
retratados seria o melhor candidato 
a uma representação mais realista de 
Jesus Cristo. Embora a narrativa principal 
da peça gire em torno da necessidade 
de uma representação mais precisa 
do messias cristão, torna-se inevitável 
uma reflexão ambígua e latente sobre 
a beleza masculina e a ilicitude do olhar 
homoerótico masculino.

Apresentada como uma espécie de 
tabela de marés, e utilizando uma ruína 
junto ao mar como pano de fundo, este 
trabalho cruza a influência da subida e 
descida do mar, as diferentes fases da 
lua e o desejo sexual. Regista o número 
de homens que usou o edifício abando-
nado para encontros sexuais clandesti-
nos durante um ciclo lunar completo de 
28 dias, como se reagissem à força 
atrativa concertada entre a lua, o mar e 
os seus próprios instintos.

Na última década, Jonathas de Andrade 
colecionou fatos de banho masculinos 
que foram abandonados ou esquecidos 
em balneários de clubes de natação 
em Recife. À medida que a coleção foi 
crescendo, Andrade encomendou 
a vários ceramistas que esculpissem 
partes do corpo masculino em diferen-
tes posições. As esculturas de barro 
cozido foram agrupadas em pares e 
grupos, e depois vestidas com os fatos 
de banho esquecidos, sugerindo nalguns 
casos proximidade, noutros encontros 
sexuais explícitos. Embora os balneários 
sejam lugares comummente usados para 
encontros sexuais anónimos entre 
homens, e colecionar roupa interior ou 
desportiva usada seja uma atividade 
fetichista frequente, este trabalho dá 
início a um diálogo explícito, e por vezes 
terno, sobre questões de imagem 
corporal, masculinidade, amor e intimi-
dade na comunidade queer masculina.



4
O Clube, 2010
Impressões digitais sobre 
papel Hahnemühle Photo Rag  
308 g/m2; 4 impressões,  
105 × 80 cm cada

O clube oferecia também uma outra 
vida, poderosíssima; clandestina, porém 
muito evidente. Não era preciso falar 
muito; essa era uma das vantagens, 
falava-se pouco; as coisas aconteciam 
instintivamente, um simples olhar.

Sonhei que o mar chegava até ao clube; 
chegava atravessando vários quilóme-
tros, e todo o pátio ficava inundado; 
era maravilhoso flutuar sobre aquelas 
águas; nadava e nadava; olhando para 
o teto daquele lugar salgado, secreto, 
embebido; sentindo o cheiro da água 
que continuava avançando numa 
enorme corrente.

O mar engole um homem todos os dias. 
E sim, havia algo de proibido no clube. 
Porém, uma vez ultrapassado aquele 
golpe de periculosidade, imersos em sal 
e coragem, gozavam cada instante como 
se fosse o último, em brinde à liberdade. 
Experimentei então uma necessidade 
irresistível de chegar até ao mar.

Nosso povo e nossa tradição nunca 
puderam tolerar a grandeza nem a 
dissidência. O clube sempre me fizera 
pensar que o que nos mantinha salvos 
da loucura era a possibilidade de chegar 
ao mar, entrar na água e nadar. Uma 
espécie de conspiração secreta, tomba-
da pelo esquecimento. Juntos. E tem 
sido sempre assim.

O Alagoas Iate Clube abriu em 1964 
em Maceió, a cidade natal de Jonathas 
de Andrade, e foi encerrado na década 
de 90. O clube situava-se entre duas 
das praias da cidade e avançava sobre 
o mar. Nos seus tempos áureos, acolhia 
a alta sociedade de Alagoas. Ao mesmo 
tempo, por baixo do clube, pescadores 
locais procuravam peixe e outros 
homens usavam o mesmo local para 
encontros sexuais casuais. O título 
de cada uma das quatro imagens é a 
reformulação de um excerto da aclamada 
autobiografia de Reinaldo Arenas, Antes 
que Anoiteça, aprofundando-se assim 
a investigação das atividades secretas 
e clandestinas que decorriam debaixo 
do Clube Náutico.
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O Peixe, 2016
Filme 16 mm transferido para 
vídeo HD; 38 min

Collection Pinault

6
Cartazes para o 
Museu do Homem 
do Nordeste, 2013
Impressões digitais montadas 
em K-line, suportes, anotações 
sobre acetato transparente, 
retroprojetor, anúncios de jornal 
emoldurados; dimensões totais 
variáveis

Coleção Maria e Armando 
Cabral

7
O Levante,  
2012–2013
Vídeo monocanal, cor, som; 
8 min

Thyssen-Bornemisza Art 
Contemporary Privatstiftung

Uma vila piscatória fictícia, situada 
no litoral nordeste do Brasil, onde 
os homens seguram e abraçam os peixes 
até estes morrerem nos seus braços, 
constitui a narrativa principal do filme. 
O abraço afetuoso que acompanha a 
morte do animal é atravessado por uma 
ambígua sequência de gestos de ternu-
ra, violência e dominação. Por baixo 
desta superfície, contudo, escondida 
à vista de todos, uma outra narrativa 
torna-se progressivamente impossível 
de ignorar: a forma como a câmara olha 
para esses homens, os seus corpos 
molhados, os seus músculos, os seus 
olhos, não é diferente da forma como 
a investigação etnográfica devora os 
seus sujeitos. A ambiguidade dá lenta-
mente lugar ao desejo explícito. Uma 
ereção é brevemente vislumbrada, uma 
nádega revela-se discretamente, e 
um bíceps fletido reflete a luz dourada 
do sol sobre a bronzeada pele molhada.

Partindo do Museu do Homem do 
Nordeste, um museu etnográfico criado 
em Recife, no final da década de 1970, 
pelo escritor e sociólogo Gilberto Freyre, 
a instalação inclui uma série de hipotéti-
cos cartazes para o museu, bem como 
documentação adicional que revela 
as estratégias utilizadas pelo artista. 
Ao abordar homens da classe operária 
nas ruas de Recife ou ao colocar anúncios 
em jornais locais pedindo a homens que 
se deixassem fotografar para os cartazes, 
Jonathas de Andrade estabeleceu uma 
relação extremamente ambígua com 
esses homens, os seus corpos e a identi-
dade que lhes foi pedida que represen-
tassem, através do olhar antropófago e 
homoerótico da lente da máquina 
fotográfica.

Este vídeo documenta a primeira 
Corrida de Carroças no centro do Recife, 
no nordeste do Brasil. Uma vez que 
são proibidos animais rurais no centro 
da cidade, os homens que os usam como 
meio de transporte são tornados invisí-
veis aos olhos da lei e excluídos do 
centro da cidade. A corrida procurou, 
portanto, torná-los momentaneamente 
visíveis, enquanto o vídeo os retrata 
como seres físicos em intensa atividade 
física, exercendo controlo sobre os 
seus animais e carroças, competindo 
e querendo vencer a corrida.



Colecionar e arquivar têm sido estratégias 
artísticas recorrentes de Jonathas de 
Andrade, e esta exposição é disso exemplo 
explícito. Essa pulsão arquivística serve 
para explorar o potencial que uma coleção 
tem de evocar narrativas sobre o mundo, 
o eu e o modo como estes dois se relacio-
nam. O estatuto destas narrativas, sejam 
elas ficcionais, reais, ou ambas, permanece 
intencionalmente ambíguo e cabe sempre 
ao espectador subtrair delas sentido.  
Olho – Faísca apresenta uma dessas 
coleções, uma série de 68 peças de roupa 
interior masculina pertencentes aos 
amantes que o artista teve ao longo dos 
anos. Provavelmente a coleção mais 
pessoal que o artista alguma vez utilizou, 
esta peça coloca-o numa situação inédita 
de exposição e fragilidade, revelando a sua 
necessidade de ligação, proximidade e 
intimidade, e permitindo-lhe simultanea-
mente reclamar a sua identidade enquanto 
homem gay e a sua pertença à comunida-
de queer.

Jogando com a linguagem dos guias 
DIY ou manuais de instruções de mobiliá-
rio, 2 em 1 apresenta dois carpinteiros que 
transformam duas camas de solteiro numa 
de casal. De uma forma muito didática, 
seguindo todos os passos do processo 
onde se inclui uma extensa documentação 
visual dos homens durante o trabalho e o 
acesso ao plano da transformação, o 
visitante é confrontado com a incerteza 
daquele empreendimento, que subtilmente 
sugere a possibilidade de uma relação 
entre os dois homens e a sua construção 
de um espaço para o desejo e a intimidade.

Para esta peça, Jonathas de Andrade 
reuniu 120 uniformes ou camisas de 
trabalho suados. Cada camisa foi doada, 
trocada ou comprada a trabalhadores 
que o artista conheceu ao acaso na rua 
ou enquanto começavam ou acabavam 
o seu dia de trabalho. Cada camisa, e a 
coleção como um todo, está permanente-
mente impregnada de fluidos corporais, 
cheiros e resquícios dos corpos dos 
homens ao fim de um dia de trabalho. 
Apresentadas como um grande grupo 
de formas antropomórficas, as camisas de 
trabalho fazem lembrar uma comuni- 
dade, uma assembleia ou até mesmo uma 
manifestação. Mas também, por causa dos 
odores masculinos da transpiração que 
emanam, é inevitável que as camisas não 
sugiram a tensão inerente a uma noção 
específica de masculinidade e virilidade.

8
Olho – Faísca, 2023
Roupa interior masculina, vidro 
acrílico, plástico, madeira 
pintada, metal; dimensões totais 
variáveis 
 

9
2 em 1, 2010
Fotografias, prateleiras de 
madeira e impressões digitais 
sobre papel vegetal; dimensões 
totais variáveis

Cortesia de Galeria Nara Roesler

10
Suar a Camisa, 2014
Camisas, madeira; dimensões 
totais variáveis

Collegium / Adrastus Collection

18/01 → 30/04/2023
guia de 
visita


