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Forças conservadoras e autoritárias ocupam o estado, a cultura e a arte. O centro de São Paulo é um campo de batalha
de contradições: a população que vive nas ruas cresce exponencialmente, assim como a especulação imobiliária e
os infinitos novos centros comerciais e condomínios fechados. No país que mais mata travestis e transgêneros, a
comunidade LGBTQI+ realiza a maior parada de orgulho do mundo.
Gentrificação e ruína, celebração e tragédia; os paradoxos proliferam em um território constituído através da opressão
sistemática de corpos não-hegemônicos. Contudo, em prédios ocupados e vagões superlotados ainda ecoam antigos
cantos de libertação, gestos de resistência que atravessam vielas escuras e pistas de dança esfumaçadas, quando
imaginações dissidentes, racializadas e despossuídas compartilham visões de um mundo porvir.
Para desafiar fantasias de destruição conservadoras neste momento distópico, a exposição reúne seis novas instalações;
imagens, gestos e processos que exploram (n)o que podemos (nos) transformar para resistir. Instituindo a metamorfose
como estratégia coletiva de sobrevivência, das ruínas elas concebem futuros utópicos, rebeldes e plenos. Aliada a uma
série de programas públicos e gratuitos com filmes, conversas e performances, a exposição pretende converter-se em
um espaço temporário de encontro, troca e formação de alianças para o aqui e agora.

O dia antes da queda é uma exposição realizada através do edital aberto da Apexart. Para mais informações, visite
https://apexart.org/aidar.php ou envie um email para elizabeth.larison@apexart.org.

Clarissa Aidar é uma artista e escritora de São Paulo. Seu trabalho explora a criação de identidades fluídas e alianças improváveis para
confrontar a vigilância do estado e a comodificação de subjetividades.
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