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Exposição apresenta pela primeira vez na América Latina fotografia
documental sobre a resistência das mulheres belarussas no combate à última

ditadura da Europa

Belarus: A democracia tem rosto de mulher

Exposição multimídia: fotos, dois documentários e uma videoinstalação
no Espaço Cultural Renato Russo, Brasília

21 de setembro a 31 de outubro de 2021

Vadzim Zamirouski. 13 de setembro de 2020. Minsk, Avenida Peramojtsau (dos Vencedores).
Uma jovem enfrenta a polícia de choque.



Exibida pela primeira vez no Brasil, Belarus: A democracia tem rosto de mulher evidencia a
incrível resistência das corajosas mulheres belarussas no combate ao regime autoritário de
Lukashenka, que está no poder há 27 anos. A exposição traz imagens das manifestações
pacíficas e da solidariedade nacional que ocorrem neste país localizado no Leste Europeu onde
vivem 9,5 milhões de habitantes. Iniciativas semelhantes a esta exposição foram realizadas em
outros países ao redor do mundo: Alemanha, Reino Unido, EUA, França, Países Baixos, Rússia,
Polônia, Suécia, Ucrânia, Estônia, Lituânia e Montenegro.

Em agosto de 2020, centenas de milhares de pessoas saíram às ruas para protestar, exigindo
eleições justas e transparentes. As razões para os protestos em massa, em Belarus, foram as ações
criminosas das autoridades belarussas durante a campanha presidencial, falsificações grosseiras
das eleições presidenciais, estatisticamente comprovadas, violência excessiva das forças de
segurança belarussas contra civis, incluindo assassinatos e tortura sistemática de detidos. O
enorme descontentamento do povo também foi provocado pelas ações inadequadas das
autoridades belarussas durante a epidemia de coronavírus e pelo agravamento da situação
socioeconômica do país, na ausência de reformas.

Exposição

A exposição terá como foco o trabalho de cinco talentosos nomes da fotografia belarussa. Suas
fotos retratam a atmosfera de um povo resistindo pacificamente às forças autoritárias, da

Iryna Arakhouskaya. 19 de setembro de 2020. Detenções durante a Marcha das Mulheres, em Minsk. Policiais do
batalhão de choque levam uma mulher para o camburão.



criatividade dos protestos, da força e compaixão das mulheres belarussas, da dignidade do
espírito do povo.

A exposição conta a história do despertar de uma nação face à crueldade e desumanidade das
forças policiais especiais, que agem anonimamente em nome de uma ditadura. As forças
policiais, ao invés de servir para proteger os cidadãos, estão matando e torturando-os. E eles
fazem isso com seus rostos cobertos por máscaras,procurando, desta forma, encobrir seus crimes.
A violência policial sem precedentes e a repressão política contra o povo belarusso, captadas nos
trabalhos exibidos permitirão ao público refletir sobre as consequências da postura apolítica da
sociedade e a permissividade das forças de segurança.

A exposição apresenta fotos dos seguintes nomes da fotografia belarussa, a maioria dos quais foi
forçada a deixar suas casas e fugir de Belarus devido às perseguições do governo e repressão a
jornalistas:

Aliaksandr Sayenka
Carolina Poliakova
Iryna Arakhouskaya
Vadzim Zamirouski
Yulia Savvich

Uma instalação artística criada pelo artista e fotógrafo belarusso, Andrey Anro, e dois
documentários - “As irmãs de protesto” e “Gaudeamus” também serão exibidos como parte da
exposição. O objetivo é imergir o público na tragédia humanitária que está acontecendo que
começou em agosto de 2020, em Belarus. Dentro da exposição, haverá um elemento interativo -
a reprodução de uma cela de prisão belarussa, onde visitantes poderão escrever cartões-postais
que serão submetidos à censura antes que cheguem até uma prisioneira política, em Belarus. Há
mais de 650 pessoas reconhecidas como prisioneiras políticas no país.

A exposição Belarus: A democracia tem rosto de mulher mostra a importância dos ideais de
liberdade: a liberdade de votar e de escolher, os valores da solidariedade e da dignidade. Acima
de tudo, motiva a ter coragem para defender seus valores e seus direitos. A realização da
exposição se tornou possível graças ao apoio da Embaixada da Polônia no Brasil e ao
crowdfunding entre amigos e famílias, e pessoas que não são indiferentes à iniquidade que
acontece em Belarus.

Para saber mais sobre a exposição, acesse o nosso site e outras redes sociais:



Website (biografias das fotógrafas e dos fotógrafos): https://www.mostrabelarus.com/
Instagram: https://www.instagram.com/belarusinbrazil/
Facebook: https://www.facebook.com/BelarusInBrazil

Sobre a Galeria
O Espaço Cultural Renato Russo 508 Sul, abrange salas, galerias e teatros com perfis variados
para receber apresentações artísticas e culturais de diferentes linguagens. A história do Espaço
Cultural Renato Russo inicia no ano de 1974, quando galpões que abrigavam a sede extinta da
Fundação Cultural do Distrito Federal – e também funcionavam como depósitos–
transformaram-se no Teatro Galpão. Em 1975, o diplomata Wladimir Murtinho – então à frente
da Secretaria de Educação e Cultura – se entusiasma com as possibilidades do espaço. Em 1977,
foi ampliado e rebatizado como Centro de Criatividade, que incluída, além do Teatro Galpão, o
Galpãozinho e as galerias de arte. Já com o nome Espaço Cultural 508 Sul, o local passou por
reformas e, após quatro anos fechado, foi reaberto em 1993, com fortalecida vocação para
formação na área das artes. Em janeiro de 1999, em homenagem ao líder da banda Legião
Urbana, o local ganha o nome de Espaço Cultural Renato Russo e se consolida ainda mais como
parte essencial da formação artística e cultural da juventude do Distrito Federal.

Informações gerais:
Espaço Cultural Renato Russo
Rua Crs 508 s/n - Asa Sul
Brasília - DF, 70351-515, Brazil

Mostra dos documentários:
9 de outubro, às 16h00 As irmãs de protesto
Duração: 45 min
Classificação: 12 Anos
São monólogos de mulheres com backgrounds diferentes que formam a experiência comum de
uma mulher belarussa que não está pronta para permanecer em silêncio quando é privada de seus
direitos básicos.

16 de outubro, às 16h00 GAUDEAMUS
Duração: 46 min
Classificação: 12 Anos
O documentário mostra como os estudantes belarussos, em vez de aprender uma profissão, lutam
pelo direito de viver em um país livre e pacífico.
Haverá um limite de assentos disponíveis.

O ingresso:
Entrada gratuita
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