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El proper 11 de març inaugurem Recado da Mata, la quarta exposició de Caio Reisewitz a Galeria Joan Prats, on presentem
11 fotografies, un vídeo i un àudio.
Caio Reisewitz ha fet moltes de las fotografies reunides en aquesta exposició com una resposta a la lectura dels llibres de dos
grans pensadors i líders indígenes que treballen avui a Brasil: A queda do céu [La caiguda del cel], de Davi Kopenawa en
coautoria amb Bruce Albert, i Ideias para adiar o fim do mundo [Idees per a posposar la fi del món], d’Ailton Krenak. El títol
d'aquesta exposició, a més, manlleva el títol del prefaci que l'antropòleg Eduardo Viveiros de Castro va escriure per al llibre de
Kopenawa i Albert, qui al seu torn al·ludeix al conte “O recado do morro” [“El missatge del turó”], de João Guimarães Rosa. En
el conte, un rodamón i un ermità adverteixen a la població de la regió sobre el missatge que diuen haver rebut del propi Morro
da Garça (Turó de Garça): en un grup de set homes, un d'ells seria assassinat a traïció. En el prefaci, Viveiros de Castro
reprèn la idea d'una mort imminent anunciada per la naturalesa; ara ja no per la veu del turó, sinó per la veu de la selva. La
selva ens adverteix que està sent exterminada per l’home i, aquest missatge de la natura, és el que Caio Reisewitz ha intentat
mostrar-nos en les seves fotografies.
Una de les obres més recents en aquesta exposició és Ambé, el títol de la qual, com el dels altres treballs exposats (a excepció
de Penedo), fan referència a un topònim d'origen tupí. Ambé és el nom d’una comunitat rural a 80 km del centre de Macapá, en
Amapá, però també significa, a la regió amazònica, el que és aspre, crespat, rugós. Com en la gran majoria dels treballs de
Reisewitz, en aquesta fotografia, no distingim presència humana. Només veiem una espessa brolla de branques, troncs i fulles
característiques de la selva amazònica. No obstant això, no distingir la presència humana en la selva no significa que estigui
deshabitada. El topònim indígena ens recorda que, per als amerindis, la selva sempre està plena d'una multiplicitat d'éssers
invisibles per a nosaltres (...) A l’enganxar fragments de diferents fotografies, superposar-les i tornar a fotografiar-les amb
manipulació de color, donant-li un tint blavós a l'escena, Reisewitz crea, a Ambé, un ambient irreal, gairebé espectral, com si
mostrés una imatge d'un somni o una visió d'un xaman, en la qual, sense veure als éssers invisibles de la selva, intuïm la seva
presència. (...)
Sempre preocupat per l’explotació desenfrenada de la natura per part de l’home i les seves nefastes conseqüències, Caio
Reisewitz, a fotografies com Tipioca i Upurupã, troba la manera de fer aquest missatge encara més eloqüent, més visible,
superposant, sobre la imatge de la selva, part de l'arquitectura del Palau del Planalto (seu del poder executiu federal del
Brasil), que podem albirar com un fantasma o una aparició, surant amenaçadorament. No hem de perdre de vista que aquesta
exposició es realitza en un moment en què el govern de l'actual president, Jair Bolsonaro, és còmplice admès de la major
devastació mai imposada a l'Amazones i al Pantanal de la història recent, amb la desforestació havent arribat al seu nivell més
alt des de 2008, a més de promoure repetits atacs contra la població indígena, contra els seus territoris i drets garantits per la
Constitució de 1988. En els últims dos anys, diverses ciutats brasileres, fins i tot al Sud-est i Sud, han estat cobertes durant
dies i dies pel fum de les fogueres. Ja no era només un missatge, sinó un fort crit de socors de la selva.
Caio Reisewitz (São Paulo, 1967) viu i treballa a São Paulo. És un dels fotògrafs més importants de Brasil, ha centrat la seva
obra en la difícil relació entre la natura i les persones. Entre les seves exposicions individuals recents destaquen: Biblioteca,
Museo de Antioquia, Colòmbia (2018); Altamira, Pinacoteca do Estado de São Paulo (2017); Ingenios de hoy, Photoespaña,
Museo de Albacete (2016); Disorder, Maison Europeénne de la Photographie, París i Florestas, favelas e falcatruas, Huis
Marseille Museum voor Fotografie, Amsterdam (2015); Caio Reisewitz, ICP - International Center of Photography, Nova York
(2014). Ha participat a La Biennale de l’Image Tangible, París (2018); a la Guangzhou Image Triennial (2017); a la biennal de
Curitiba, Brasil (2015 i 2013); a la biennal Daegu Photo, Corea del Sud (2014), al projecte LARA Latin American Roaming
Artist, Colòmbia (2013), a la biennal de Nanjing (2010), a la Bienal del Fin del Mundo d’Ushuaia, Argentina (2009 i 2007), a la
biennal de Venècia (2005) representant al Brasil, i a la biennal de São Paulo (2004). La seva obra ha estat exposada a centres
d’art internacionals, com Beijing Minsheng Art Museum, Beijing; Phoenix Art Museum, Arizona; Gropius Bau, Berlín; Cisneros
Fontanals Art Foundation, Miami; MARCO, Vigo; CAAC, Sevilla; MUSAC, León; Museu de Arte Contemporanea de Goiás,
Goiania; Museu de Arte Moderna da Bahia, Bahia; Casa da Imagem, OCA, São Paulo; CCBB, Rio de Janeiro i Grand Palais,
París; entre d’altres.
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