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ARTISTAS MASCULINOS NEGROS NA ARTE CONTEMPORÂNEA
BRASILEIRA.
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Resumo: O atual artigo pretende dialogar a respeito das diferentes visões sobre
o artista negro na contemporaneidade, levando em conta seus locais de origens,
sua formação e apresentação de seus trabalhos e temáticas. Buscaremos
compreender revisando a forma como o artista visual sendo homem negro era e
é visto no contexto da sociedade brasileira que envolve pensar sobre as
discriminações étnica-racial ou de cor, de classe e de orientação sexual. Após a
apresentação biográfica e formativa dos artistas selecionados, apresentamos e
observamos como o conceito de masculinidade é apresentado em no meio da
arte e das produções dos artistas presentes na pesquisa. Visamos progredir no
processo de entendimento da subjetividade masculina negra brasileira ao
abordar as trajetórias e obras de artistas como No Martins, Sidney do Amaral,
Antônio Obá, Eder Oliveira e Robinho Santana. Propomos a reflexão sobre as
diversas manifestações que representam essa produção artística negra
considerando que desde o período da escravidão esse homem esteve impedido
de excluído de sua subjetividade, dignidade, identidade e humanidade.

Palavras-chave: Masculinidades negras. Artistas Visuais Negros. Arte
Brasileira. Arte Contemporânea. Homem negro.

1. Introdução
A discussão pretende criar um debate e colocar em dialogo os caminhos da
representação e entendimento do artista negro no contexto histórico, social e
artístico. Com intuito de promover uma melhor compressão da sua atuação e
romper com pensamentos e ideias errôneas em relação ao homem negro que o
inferiorizam e o colocam, muitas vezes, em situação de marginalização, por isso,
fica evidente que a mudança deve ocorrer de forma a trabalhar o respeito, e
reconhecimento em relação a sua visibilidade, história e cultura.
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2. Objetivo
Promover diálogos sobre os olhares e sentidos a respeito do artista masculino
negro na arte contemporânea, discutindo o conceito de masculinidade mesclado
a outras temáticas que o circulam como por exemplo sexualidade. Para um
entendimento e reflexão sobre diversos estereótipos que o envolvem, e assim
promover uma mudança no cenário de invisibilidade desses corpos negros e de
sua produção.
3. Metodologia
Foram efetuadas pesquisas biográficas sobre os artistas presentes no artigo,
Levantamentos históricos, leitura de textos e livros, pesquisas e análise das
temáticas dos trabalhos e sua importância de representação relacionados as
trajetórias do artista negro do campo das artes visuais e sua visibilidade no brasil.
4. Resultados
Após o levamento de todas as informações e dados de pesquisa, pode-se notar
que o artista negro no campo das artes visuais no período contemporâneo ainda
não obtém a visibilidade e reconhecimento, levando em conta os inúmeros
problemas como opressões e o preconceito estrutural, tornasse dificultosa a
forma de expressão desses corpos negros no brasil, partindo de pontos
históricos e artistas que sucederam a ele percebesse que a necessidade de
abordar essa temática.
5. Conclusão

Portanto, com o conhecimento obtido na pesquisa e ao contexto a qual está
sendo relacionado que no caso e a contemporaneidade tem o propósito de
destacar a importância da busca por essas referências e a após as pesquisas a
respeito de masculinidades negras no âmbito das artes visuais na atualidade fica
evidente a importância e necessidade de abordar esse assunto que é tão
invisibilizado na sociedade que é o conhecimento sobre esses artistas
masculinos negros e sua produção.
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