
o 48

Maria Hermínia Donato 

A 

ALQUIMIA 

DE  

THEASTER 

GATES

Theaster Gates, 
cortesia do artista 

Foto: Chris Strong



O outono desnuda as árvores e proclama a chegada do 
inverno em Londres. 
 
E num sábado de sol outonal fui ver a exposição  
Theaster Gates: A Clay Sermon (Theaster Gates: um ser‐
mão de argila), na Galeria Whitechapel.  
 
A mostra faz parte do projeto ambicioso “The Question 
of Clay” (A Questão da Argila) dedicado à prática de 
cerâmica de Gates, e envolve algumas das principais ins‐ 
tituições culturais da cidade: na Galeria White Cube, 
em Mayfair, com ”Oh, The Wind Oh, The Wind” (Oh, O 
Vento Oh, O Vento), exposição de cerâmicas produzidas 

durante a residência artística na Fundação Archie Bray 
(Montana, USA); e nas galerias do Departamento de 
Cerâmica do Museu Victoria e Albert, com “Gates: 
Slight Intervention#5” (Gates: Ligeira Intervenção # 5), 
trabalho realizado após dois anos de pesquisa.  
 
O projeto termina no próximo ano com a criação do 
Pavilhão da Galeria Serpentine, que será comissionado 
pela primeira vez a um artista. Anteriormente, só ar‐
quitetos eram convidados. 
 
Há alguns anos, assisti Gates falando numa conferência 
organizada pelo Departamento de Cerâmica  da Uni‐

Panorâmica da exposição                                                                                                                                                     Foto: Cortesia Whitechapel Gallery 
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versidade de Westminster (Londres), onde  refletia 
sobre a relação dinâmica entre o artista e o público, 
sobre a necessidade da arte ser socialmente inclusiva 
e como sua prática em cerâmica se estendeu a outros 
projetos abrangendo planejamento, revitalização  
urbana e ativismo. 
 
Acompanho a sua trajetória profissional com admi‐
ração por termos uma afinidade com argila – para 
Gates, parece que o barro é uma filosofia. Quanto mais 
se aprende sobre o material, mais se entende sua 
filosofia – e pelo seu trabalho de revitalização do South 
Side de Chicago, uma área demográfica predominante‐
mente afro‐americana, abandonada até a criação  
do The Dorchester Project por Theaster Gates  junto à 
comunidade da área. 
 
A EXPOSIÇÃO  
Logo na entrada, vemos duas vitrines onde Gates faz 
uma seleção de cerâmicas justapondo objetos antigos 
históricos de coleções públicas e privadas ao lado de 
seu próprio trabalho. Duas tigelas de porcelana  da di‐
nastia  Song, um tijolo em terracota decorado com um 
cavalo a galope, e uma tigela do Irã do século XII, sele‐
cionados por suas ligações comerciais. 
 
Outros objetos mostram seus vínculos com a es‐
cravidão e o racismo. Potes de tabaco, souvenirs racial‐
mente ofensivos da coleção “negrobilia”: caricaturas 

fabricadas para ornar os ambientes domésticos dos 
brancos. Me chamou a atenção uma biscoiteira repre‐
sentando a figura da Mammy (mamãe) toda esmaltada 

Vitrines                                  Fotos: Cortesia Whitechapel Gallery 
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de branco, como se o branqueamento diminuísse o 
conteúdo racista do objeto. 
 
Na mesma vitrine está uma obra de David Drake, tam‐
bém conhecido como Dave the Potter (Dave, o oleiro), 
escravo da Carolina do Sul que escrevia poemas nas 
suas cerâmicas, numa época em que a alfabetização de 
escravos era ilegal.  Algumas das peças vêm da própria 
coleção de Gates, e esses objetos contam histórias de 
comércio global, opressão racial, espiritualidade e ce‐
lebração negra, intercalados com obras da cerâmica 
britânica, japonesa e americana – tigelas de Bernard 
Leach, de Lucie Rie e  Ruth Duckworth. 
 
Para Gates, a prática do artesão envolve "pensar com 
as mãos", é um complemento necessário para o estudo 
da arte, história e filosofia. "Se você unir arte contem‐

porânea e artesanato terá o melhor de dois mundos 
realmente incríveis", afirma o artista. 
 
Theaster Gates se refere ao seu método de trabalho 
como “crítica por meio da colaboração".  O foco  está 
na disponibilidade de informações e na fertilização de 
ideias, nas colaborações. Suas exposições investigam 
temas de raça e história por meio de escultura, insta‐
lação, música e performance. Ele se interessa pela 
crítica da prática social, economias compartilhadas e a 
questão dos objetos em relação ao pensamento 
político e cultural. 
 
Afro‐Ikebana (2019) apresenta um molde de bronze de 
uma máscara africana colocada na parede acima do 
vaso de cerâmica com um único ramo de flor colocado 
em cima de um tatame. 

Theaster Gates, Afro-Ikebana, 2019                                         Foto: White Cube (Theo Christelis)
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Ao longo de duas décadas,  o artista vem criando es‐
culturas "Afro‐Mingei", onde incorpora elementos 
japoneses com a cultura da África e sua diáspora. 
Mingei é um movimento de artesanato popular no 
Japão, aqui unido com o Movimento de Artes Negras 
nos Estados Unidos.   
 

Gates estudou cerâmica em Tokoname (Japão). Na sua 
volta a Chicago, e sem sucesso em vender suas obras, 
resolveu criar performances como “Plate Convergence”  
(Convergência de placas), onde o público se reunia para 
comer “soul food” (alimento da alma, comida afro‐
americana). Ali, num espaço para interações e conver‐
sas em torno da comida dos negros,  apresentou sua 
cerâmica como obra de Shoji Yamaguchi, um mestre 

oleiro japonês que, após sobreviver ao bombardeio de 
Hiroshima, muda para o Mississippi, casa com com uma 
ativista negra e cria um estilo de cerâmica único, mis‐
turando técnicas asiáticas e afro‐americanas.  
 
A magia das performances se tornaram um “must” a 
ser visto no mundo da arte de Chicago, e o Projeto 
Dorchester Industries, departamento de design do 
artista, é financiado em parte pelas vendas. 

Theaster Gates, escultura Afro-Mingei            
Foto: Cortesia Whitechapel Gallery 

Theaster Gates, Future Walls, 2015-16 
Foto: White Cube (Theo Christelis)



Em seu novo filme, A Clay Sermon (um sermão de 
argila), Theaster Gates oferece um sermão musical 
com membros de seu conjunto vocal, The Black 
Monks. E mistura elementos da música gospel com 
a improvisação da música jazz, explorando temas 
de trabalho artesanal e espiritualidade. 
 
Filmado na Fundação Archie Bray para as Artes 
Cerâmicas, em Montana, inclui imagens de Gates na 
fábrica de tijolos abandonada e do arquivo de cerâmi‐
cas e performances, mostrando conexões entre a co‐
munidade e a solidariedade da música religiosa negra 
americana com a fabricação de cerâmica. 
 

Theaster Gates, Religious Alchemy, 2016-2018 
Foto: White Cube (Theo Christelis)

Panorâmica da exposição                                                                                                                                                    Foto: Cortesia Whitechapel Gallery 
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Na galeria superior da Whitechapel, a série Brick 
Reliquaries (Relicários de Tijolo) – 2020 mostra a 
transformação dos materiais sob a alta temperatura 
do forno. Pura alquimia! 
 
A galeria é povoada por esculturas e vasos feitos por 
Theaster Gates na residência da Fundação Archie Bray 
no início de 2021, além de outros trabalhos realizados 
nos últimos três anos, evidenciando o seu interesse 
pela tradição das cerâmicas africana, oriental e ociden‐
tal. A influência do ceramista americano Peter Voulkos 
(1924‐2002), com seus vasos de grande escala, masculi‐
nos e totalmente voltados para a ação do gesto, é 
visível nas cerâmicas de Gates. 
 
Outro aspecto marcante nas obras de Gates são os su‐
portes que complementam e se tornam parte das 
cerâmicas pela escolha dos materiais: madeira, pedra, 
cimento e tijolos reciclados reforçam a noção de 
preservação crítica, que é a capacidade de entender o 
que resta de uma coisa que está em ruínas em relação 

às necessidades de um momento posterior. Como você 
leva isso adiante com base em uma nova necessidade?  

 
BIOGRAFIA 
Theaster Gates nasceu em 1973 em Chicago, onde vive 
e trabalha. É professor da Universidade de Chicago no 
Departamento de Artes Visuais e na Harris School of 
Public Policy, onde atua como conselheiro  para ino‐
vação cultural e conselheiro do reitor. 

 
Talvez os projetos mais ambiciosos de Gates sejam suas 
entidades de prática social em Chicago, incluindo 
Dorchester Art and Housing Collaborative (DAHC), 
Chicago Arts and Industry Commons, The Stony Island 
Arts Bank, Rebuild Foundation e B.A.R.  (Retiro do 
Artista Negro).  Muitos desses projetos usam prédios 
abandonados em Chicago como locais de transfor‐
mação e reunião da comunidade em uma tentativa de 
reverter as tendências de fragmentação social e 
econômica na cidade. 

Da esquerda para a direita: Theaster Gates, Vessel e Chorus                                   Fotos: Cortesia Whitechapel Gallery
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A obra Mend Piece for London (Remendar peças para Londres) 
é baseada na tradição japonesa de kintsugi, a arte de conser‐
tar cerâmica quebrada usando laca misturada com metais 
preciosos como ouro e prata. O processo mostra a quebra 
como uma parte importante da história de um objeto.  
 
Ono apresentou este trabalho pela primeira vez como Mending 
Piece I em sua exposição individual de 1966 na Indica Gallery, 
Londres. Esses trabalhos baseados em instruções, estabele‐
ceram Ono como uma figura importante no desenvolvimento 
do Fluxus e da arte conceitual. 
 
Os visitantes da Whitechapel Gallery são convidados a respon‐
der a esta instrução do artista, música e ativista Yoko Ono: 
Mend carefully (Emendar com cuidado)   
Think of mending the world (Pense em emendar o mundo)  
 At the same time. (Ao mesmo tempo.) 
 

 
SERVIÇO: 
WHITECHAPEL GALLERY, LONDRES 
Theaster Gates: A Clay Sermon 
www.whitechapelgallery.org/exhibitions/theaster‐gates‐a‐
clay‐sermon/ 
Até  9 de janeiro de 2022 
 
Yoko Ono: Mend Piece 
www.whitechapelgallery.org/exhibitions/yoko‐ono‐mend‐
piece‐for‐london/ 
Até  2 de janeiro de 2022 

TAMBÉM NA WHITECHAPEL GALLERY, 
YOKO ONO MEND PIECE

Yoko Ono, Mend Piece           Fotos: Maria Herm;inia Donato
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