
'Quem partiu é o amor de alguém': artistas do
DF fazem homenagem aos povos indígenas e
lembram mortes pela Covid-19
Performance, apresentada pela 4ª semana consecutiva, foi junto ao Teatro Nacional,
no centro de Brasília. Objetos indígenas lembraram óbitos que afetam etnias.

Por Larissa Passos, G1 DF
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DISTRITO FEDERAL

há 3 meses

"Quem Partiu é Amor de Alguém", veja vídeo com 4º ato dos artistas do Distrito Federal
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Um grupo de artistas do Distrito Federal se reuniu, no início da noite desta segunda-

feira (22), para homenagear os povos indígenas do país afetados pela pandemia do

novo coronavírus. A performance "Quem morreu é o amor de alguém" ocorreu pela

quarta semana consecutiva na capital (saiba mais abaixo).

Desta vez, uma vigília silenciosa foi organizada junto ao gramado do Teatro Nacional

Claudio Santoro, prédio projetado em 1958 pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Balões

vermelhos foram colocados junto aos blocos de concreto, representando as vidas

perdidas (veja acima vídeo produzido e editado pela equipe do projeto).

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/oscar-niemeyer/


Indígena participa de performance "Quem partiu é o amor de alguém", em homenagem aos mortos pela Covid-19 — Foto:
Larissa Passos/G1

Segundo os artistas, a homenagem pretende reforçar a importância do atendimento

de saúde para os povos indígenas do Brasil.

"Onde quer que estejam, nas aldeias ou nas cidades, queremos
oferecer visibilidade às suas reivindicações."



Teatros Nacional Claudio Santoro, em Brasília, recebeu balões vermelhos para lembrar as mais de 50 mil mortes pela
Covid-19 no Brasil, até esta segunda-feira (22) — Foto: Larissa Passos/G1

Quem partiu é o amor de alguém

Criado pelo diretor de teatro Hugo Rodas, que agregou representantes da cadeia

produtiva da cultura no Distrito Federal, o evento aconteceu pela primeira vez no dia

1º de junho, na Rodoviária do Plano Piloto.

A segunda performance, no dia 8, foi no Museu Nacional da República. Já a terceira, na

segunda-feira passada, teve como cenário a Catedral de Brasília.

Vestidos de branco, artistas do DF prestaram homenagem aos mortos pela pandemia do novo coronavírus — Foto: Larissa
Passos/ G1

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/06/01/em-homenagem-aos-mortos-pela-covid-19-artistas-se-reunem-no-centro-de-brasilia.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/06/08/artistas-fazem-homenagem-aos-mortos-pela-covid-19-no-museu-da-republica-em-brasilia.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/06/15/quem-partiu-e-o-amor-de-alguem-grupo-de-artistas-do-df-faz-homenagem-aos-profissionais-que-atuam-na-linha-de-frente-da-covid-19.ghtml


Nesta quarta performance, os artistas, vestidos de branco, seguraram ramos de

árvores, bandeiras e chocalhos para representar uma "floresta viva". Junto ao Teatro

Nacional, eles cantaram músicas típicas dos povos indígenas, em homenagem às

vítimas do coronavírus.

Depois, todos ficaram em silêncio e projetaram o número de mortes pela Covid-19 no

Brasil. Nesta segunda-feira (22) até o começo da tarde, eram 50.737 vidas perdidas.

Sobre pernas de pau e carregando uma tocha, artista se destaca durante performance "Quem partiu é o amor de alguém",
em Brasília — Foto: Larissa Passos/ G1

A Covid-19 e os povos indígenas

De acordo com Articulação de Povos Indígenas do Brasil (Apib), até o último dia 1º

de junho, em 78 povos, o Brasil contabiliza 1.809 indígenas infectados pela Covid-19.

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/22/brasil-tem-50737-mortes-por-coronavirus-mostra-consorcio-de-veiculos-de-imprensa-atualizacao-das-13h.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/01/18-mil-indigenas-sao-infectados-por-covid-19-em-78-povos-no-brasil-diz-organizacao.ghtml


A organização civil apontava ainda 178 mortes até o dia 31 de maio.

Performance "Quem partiu é o amor de alguém" homenageia indígenas mortos pela Covid-19 no Brasila — Foto: Larissa
Passos/ G1

Coronavírus: Senado aprova projeto que prevê medidas para tentar proteger

indígenas
·

Indígenas estão em situação de vulnerabilidade crítica·

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/16/coronavirus-senado-aprova-projeto-que-preve-medidas-para-tentar-proteger-indigenas.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/23/81-mil-indigenas-estao-em-situacao-de-vulnerabilidade-critica-em-caso-de-exposicao-a-covid-19-diz-estudo.ghtml


"Quem partiu é o amor de alguém", artistas do DF se reúnem em frente ao Teatro Nacional para homenagear vítimas da
Covid-19 — Foto: Larissa Passos/ G1

CORONAVÍRUS

VÍDEOS: Coronavírus: perguntas e respostas

VACINA: testes estão em andamento pelo mundo; SIGA as novidades

Manual das máscaras: como fazer, como usar e a importância do uso

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/videos-perguntas-e-respostas/playlist/videos-coronavirus-perguntas-e-respostas.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/14/mascaras-contra-o-coronavirus-veja-orientacoes-de-como-fazer-quem-deve-usar-e-qual-a-importancia-do-uso.ghtml


Como se prevenir do coronavírus?

Saiba quais os sintomas do coronavírus e quando procurar um médico

Veja o que é #FATO ou #FAKE sobre o coronavírus

Leia mais notícias sobre a região no G1 DF.

Após a performance, os artistas ficaram em silêncio e projetaram o número de mortes

pela Covid-19 no Brasil - são 50.737 mortes.

Leia mais notícias sobre a região no G1 DF.

 

Veja também

BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL
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Mais do G1

Fantástico

Caso Robinho: Fantástico explica 'escuta ambiental' que gerou provas contra jogador

Provas condenaram Robinho em primeira instância, na Itália, por violência sexual contra uma
mulher embriagada. Veja quais são os próximos passos na Justiça.

18 de out de 2020 às 22:37

Próximo

Blog do Valdo Cruz

Chico Rodrigues diz a senadores que dinheiro na cueca era para
pagar funcionários
Em mensagem a colegas, ex-vice-líder do governo afirma que escondeu as cédulas 'num ato de
impulso' ao ser acordado pela PF.

Há 1 hora — Em Blog do Valdo Cruz

Cenas de aglomeração

Cantora Mariana Fagundes faz show
para multidão em meio à pandemia
Governo do Pará diz que fiscalização cabe ao
município. Prefeitura diz que protocolos de
segurança foram cumpridos.

Em Pará

💔

Luan Santana e Jade Magalhães se
separam após 12 anos

https://g1.globo.com/politica/blog/valdo-cruz/post/2020/10/19/chico-rodrigues-diz-que-dinheiro-que-pf-encontrou-na-cueca-dele-era-para-pagar-funcionarios.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/10/19/cantora-faz-show-para-multidao-em-cidade-no-para.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/10/19/cantora-faz-show-para-multidao-em-cidade-no-para.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2020/10/19/jade-magalhaes-anuncia-termino-com-luan-santana-preciso-aceitar-e-seguir-em-frente.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2020/10/19/jade-magalhaes-anuncia-termino-com-luan-santana-preciso-aceitar-e-seguir-em-frente.ghtml


separam após 12 anos
'Preciso aceitar e seguir em frente', escreveu ela em
post nas redes sociais. Casal estava noivo.

Em Pop & Arte

TV Rio Sul realiza live sobre Outubro
Rosa na segunda-feira
Jornalista Amanda Nonato vai comandar um bate-
papo pela internet com um médico oncologista.
Transmissão será a partir das 18h.

Em Sul do Rio e Costa Verde

Vídeo mostra homem oferecendo
cerveja para filhote de cachorro em
Curitiba; Polícia Civil investiga crime
de maus-tratos
Na manhã desta segunda (19), a equipe da DPMA foi
até a residência do casal para cumprir um mandado
de busca e apreensão e resgatar o animal, mas
descobriu que eles mudaram de endereço.

Em Paraná

17 seg

Mais de 88 mil latas de cerveja são
apreendidas na BR-050 em Uberaba
Carga era transportada sem nota fiscal. O G1 entrou
em contato com o Grupo Heineken no Brasil,
responsável pela Amstel.

Em Triângulo Mineiro
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VEJA MAIS

Sementes 'misteriosas' são enviadas
pelos Correios para moradores de
outras cidades baianas
Novos casos foram registrados em Teixeira de
Freitas, Paulo Afonso, Gongogi e Conceição do Coité.
Doutora em ciências agrárias da Adab faz alerta;
confira.

Em Bahia

3 min

Eleições 2020: Duas a cada 10
candidaturas a prefeituras do RN
são de mulheres
Apesar de representarem 52,8% do eleitorado,
mulheres têm apenas 33,9% do total de candidaturas
registradas na Justiça Eleitoral.

Em Eleições 2020 no Rio Grande do Norte
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