
A exposição do artista Icaro Lira inaugurará no dia 6 de outubro de 2015 na galeria 
Central, curada por Marta Ramos-Yzquierdo. Em ela serão mostrados os trabalhos mais 
recentes da pesquisa sobre os movimentos migratórios originados pela “seca” que 
começaram no Ceará a fins do século XIX.  
 
Natural da cidade de Fortaleza, Icaro tem desenvolvido nos últimos seis anos varias linhas de trabalho nos que 
analisa a vigência dos atos políticos históricos, através do trabalho documental, arquivista, arqueológico e de ficção. 
A união dessas disciplinas permite recriar fatos e criar relações com a atualidade politico social, deixando ao 
espectador compor sua própria leitura com a união de imagens – já sejam apropriadas como as das fotos antigas ou 
provenientes da câmera do artista –, objetos, sons, vídeos e textos: livros, recortes de jornal, anotações e ensaios 
ou escritos de ficção encarregados a colaboradores.   
 
Com estruturas similares a pequenos museus, sobre tudo esses museus de cidades do interior, Icaro tem 
investigado diversos fragmentos da historia brasileira como as de Canudos, projeto com o que participou na Bienal 
de Bahia de 2014, ou a formação do bairro de Bom Retiro, com seu Museu do Estrangeiro instalado na Oficina 
Cultural Oswald de Andrade em 2015.  
 
Na primeira individual que terá lugar na Central Galeria de São Paulo, Lira estende essas ultimas pesquisas no 
território de sua terra, o Ceará, recorrendo as duas linhas que marcaram os trânsitos migratórios dos retirantes 
desde a década de 1840, marcados por o evento climático da “seca”. As leis e decisões dos governos e os poderes 
oligárquicos e religiosos converteram esse estado de sequia em um laboratório de novas medidas higiénicas, 
comportamentais, médicas e de controle da população, cujos efeitos são percebidos e repetidos até hoje. Os 
retirantes, pessoas que tinham abandonado suas terras e procuravam comida e trabalho na capital, eram assim 
tratados como pessoas “non grata” ao ser elementos que disturbavam a imagem de progresso, beleza e 
modernidade que o estado procurava. A luta e o confronto foram o realidade continua entres essas medidas 
disciplinares e as tentativas, usos e normas surgidos organicamente entre os milhares de pessoas que sofreram 
essa tecnologia do controle dos padrões bio-políticos.  
 
Com essas premissas duas linhas de ordenamento foram criadas: a dos campos de concentração que seguiam a 
linha do trem ao interior e a dos envios de trabalhadores da borracha nos navios que subiam pelo rio em direção à 
Amazônia. O artista está viajando durante os meses de julho e agosto em essas duas direções: de Manaus a 
Fortaleza, e de Fortaleza a Crato (no sul do sertão cearense), e lugar do campo de concentração mais afastado), 
realizando ele mesmo essa viagens vendidas como chance de entrada no sistema, mas que unicamente serviram  
para continuar fora de lugar, fora das “oportunidades” da modernidade. Durante esses trânsitos tem se estabelecido 
um diálogo continuo com a curadora Marta Ramos-Yzquierdo, para a reflexão sobre as migrações, suas paisagens 
(física e sociais) e sua construção histórica.  
 
Os documentos, correspondências e peças nascidas durante essa ultima viagem no trem serão o núcleo principal 
da exposição. A união de olhares polissêmicos – os registros e depoimentos durante a viagem, do artista, da 
curadora e outros convidados -  trarão assim um percurso pela historia, memoria e vida dessas “inserções que 
excluem”.  
 


