
Carrie Mae Weems
(Portland, 1953)



TEXTOS (KITCHEN TABLE)
http://sgtnate.com/agreeable-carrie-mae-weems-kitchen-table-series/kitchen-table-round-
carrie-mae-weems-kitchen-table-series-marble-butterfly-leaf-4-seats-white-modern-trestle-
medium-chairs-carpet-flooring/

OBRA COMPLETA
http://carriemaeweems.net/work.htm
l

TATE SHOT
https://www.youtube.com/watch?v=pPDInpNoO5
0

SOBRE CARRIE
https://www.slideshare.net/MichelleMazzuchi/michellethesispapercarriemaeweem
s



Quero dizer simplesmente que, seja na arte ou na política, minha 
principal preocupação é com a condição e com o lugar das 
pessoas afro-americanas em nosso país.

Carrie Mae Weems



Carrie Mae Weems

Jim, If You Choose 

to Accept, the 

Mission is to Land 

on Your Own Two 

Feet

(fotografia PB, 

texto)

1990 



Carrie Mae Weems nasceu em 1953 em Portland, Oregon e é 
uma artista multimídia que trabalha com textos, vídeos e, 
principalmente, fotografia. 

[segue]



Carrie Mae Weems

Portrait of a 

Woman Who Has 

Fallen from Grace 

and into the Hands 

of Evil

(fotografia PB, 

texto)

1988 



Em sua obra, aborda racismo, sexismo, relações familiares, de 
classe e conflitos de poder. Suas fotografias vão desde retratos 
íntimos, envolvendo familiares e pessoas da comunidade, 
chegando a obras poderosas, que traduzem amplamente a 
experiência afro-americana.

[segue]



Carrie Mae Weems

da série 

Sea Islands 

(fotografia PB, 

texto)

2003 



No início de sua trajetória, a opção pela fotografia documental era 
francamente engajada quanto ao desejo de Carrie de dar 
visibilidade à situação dos negros na sociedade norte-americana.

[segue]



Com o tempo, como ocorre com outros artistas fotógrafos, a 
interrogação do que é ou não real na imagem documental, acabou 
levando a artista a experimentar outros recursos em que a 
participação do texto e da imagem revelam um elemento 
inconfundível, que potencializaria a emergência de um dos 
elementos mais preciosos de seu trabalho: a voz de Carrie Mae 
Weems.



(fragmentos traduzidos do texto: 
Carrie Mae Weems, MATRIX 115, abril 1991

https://4eg99614zvx21of7ql3apu8c-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2011/06/Matrix-115.pdf)



Family Pictures and Stories

(Série de fotografias PB, 1981-82)



Carrie Mae Weems, da série de fotografias, Family Pictures and Stories, (1981-82) 



Carrie Mar Weems, da série de fotografias, Family Pictures and Stories, (1981-82) 



Carrie Mae Weems

da série

Family Pictures 

and Stories

(1981-82) 



Carrie Mae Weems, da série de fotografias, Family Pictures and Stories, (1981-82) 



Carrie Mae Weems, da série de fotografias, Family Pictures and Stories, (1981-82) 



Carrie Mae Weems

da série

Family Pictures 

and Stories

(1981-82) 



Carrie Mae 
Weems

da série

Family Pictures 

and Stories

(1981-82) 



Carrie Mae Weems, da série de fotografias, Family Pictures and Stories, (1981-82) 



Carrie Mae Weems, da série de fotografias, Family Pictures and Stories, (1981-82) 



Ain't Jokin'
(1987-1988)

http://www.artbook.com/9788862084628.htm
l

https://www.nytimes.com/2016/04/05/t-magazine/art/carrie-mae-weems-kitchen-table-
series-book.html



WHAT ARE THE THREE THINGS

YOU CAN'T GIVE A BLACK PERSON?

(*Quais são as três 
coisas que você não 
pode dar a um negro?
R: Um olho escuro, 
um beiço gordo e um 
trabalho)



LOOKING INTO THE MIRROR, THE BLACK WOMAN ASKED,

"MIRROR, MIRROR ON THE WALL, WHO'S THE FINEST OF THEM ALL?"

THE MIRROR SAYS, "SNOW WHITE, YOU BLACK BITCH,

AND DON'T YOU FORGET IT!!!"

(*A MULHER NEGRA 
PERGUNTA:
"ESPELHO, 
ESPELHO MEU, 
QUEM É A MAIS 
LINDA DE TODAS?"
O ESPELHO 
RESPONDE, 
"BRANCA DE NEVE, 
SUA NEGRA 
CADELA, , E NÃO SE 
ESQUEÇA DISSO!!!”)



WHEN ASKED WHAT HE WANTS TO BE WHEN HE GROWS 
UP, THE BLACK BOY SAYS,"I WANT TO BE A WHITE MAN

CAUSE MY MAMA SAY, 'A NIGGER AIN'T SHIT.'"

(*Quando 
perguntaram pro 
garoto negro o que 
queria ser quando 
crescesse, ele 
respondeu:
“Quero ser um homem 
branco, pois minha 
mãe diz que um negro 
é uma bosta”)



BLACK MAN WITH WATERMELON

(*Na época da 
escravidão, os negros 
que eram libertos, 
cultivavam, vendiam e 
se alimentavam da 
melancia, por isso a 
fruta passou a ser 
usada em piadas 
racistas, mas também, 
foi assumida pela 
comunidade negra 
como símbolo de sua 
independência e 
liberdade”)



BLACK WOMAN WITH CHICKEN

(*Em 1915, a Kuklux 
Klan divulgou um filme 
em que atores negros 
ocupam o Congresso 
americano, exibindo 
modos grosseiros e 
inaceitáveis: uns estão 
com os pés sobre a 
guarda das poltronas, 
outros bebem e dizem 
palavrões, outros 
estão comendo frango 
frito”. A partir dali, o 
alimento popular 
passou a participar 
das piadas racistas no 
sentido de: “vejam no 
que dá, dar liberdade 
de voto aos negros”)



THE KITCHEN TABLE SERIES
(1990)





Logo no início, ela percebeu que não podia contar 
com outras pessoas para fazer as fotos que 

queria ver. Em seu trabalho seminal The Kitchen 
Table Series (1990), ela se debruça sobre raça, 
classe e gênero em uma narrativa que envolve a 
vida doméstica, uma história em curso, na qual 

ela aparece como protagonista. 

[segue]





As fotografias em PB são apresentadas alternadamente com 
textos. Nas imagens, a artista aparece em sua mesa de cozinha, 

sozinha ou na companhia de outros pessoas. Sentadas sob uma 

lâmpada pendente, as pessoas jogam cartas, conversam ou se 

abraçam, denotando as mais diversas situações comuns. Todos 

são negros.





Não, na verdade, ela fuçou, fuçou o dia todo; ele não valia nada, nem um homem, 
ele era, mas um idiota que não acharia saída nem de uma sacola de papel 
molhada. Ela detonou com ele o dia inteiro e, o dia inteiro, ele foi engolindo, 
engolindo, até explodir. Antes de ela se dar conta do que acontecia ou de correr 
para a porta, ele a pegou pelos pés virou-a de ponta cabeça, segurou-a pelo lado 
de fora da janela do prédio de sete andares e disse: “Vê se fala merda agora, 
desgraçada!” 























Ela andou juntando suas coisas, largando de mão, se mudou 
para a cidade vizinha por uns tempos, precisando descansar, 
ficar parada, querendo um homem sólido, que encarasse a luta 
com uma mulher valente. Um homem que não se importasse 
com seu jeito ousado, seus vários talentos, sua gargalhada 
alta, suas tantas opiniões e sua esperança que já ia 
murchando. 



Ele tinhas olhos grandes de diamantes e seus dentes 
brilhavam como ouro, mas, por alguma razão, muitas não o 
queriam, embora ele lhes contentasse a alma. Ele precisava de 
uma mulher que não se importasse de abandonar a sombra e a 
água fresca, que fosse capaz de tocar um arado, tocasse a 
vida com ele, lado a lado.



Eles se encontraram sob o céu luminoso e cristalino dos poentes de Agosto e 
Setembro. Eram ambos educados, gente criada a milho dos campos do Mississipi. 
Ambos amavam peixe frito, os prados, amavam blues, jazz e Carmen Jones. Ele era 
um homem do mundo, poupado pela vida. Ela era curtida pela vida; embora não 
fosse temperamental, com certeza, era plenamente adulta. 









No fundo, estar sozinha não era um problema. Mas já havia passado um tempo. Aos 38, 
ela se sentia plena como uma mulher e queria  compartilhar isso novamente com um 
homem que pudesse lidar com todos os seres que a compunham. Mas isso ficaria para 
mais tarde. Por enquanto, ela estava na solidão, e não era da conta de ninguém o que 
fazia. “Sente-se aí e conte os seus dedos/O que você pode fazer?/Ah, garota, você cumpriu 
sua parte. Já é tempo de você saber que a única coisa com que pode contar são as gotas 
de chuva,derramadas sobre essa garotinha triste.”

https://www.youtube.com/watch?v=kabRx5uW8P
M





















From Here I Saw What 
Happened and I Cried

(28 obras, fotografia e textos. 68 x 56 cm cada imagem

1995)

https://www.khanacademy.org/humanities/global-culture/identity-body/identity-body-
united-states/v/weems-from-here-i-saw-what-happened



Carrie Mae Weems

From Here I Saw What 
Happened



Com “From Here I Saw...” Carrie Mae Weems revela como, ao 
longo da história, a fotografia tem desempenhado um papel 
fundamental na produção de estereótipos e no apoio ao racismo e 
à injustiça social.

[segue]



(Fotografia colorida, 
texto em jato de areia 

sobre vidro)



A instalação é composta de antigas fotografias (apropriadas por 

ela) de escravos no Sul dos Estados Unidos e outras fotografias 

de africanos e afro-americanos dos séculos XIX e XX que a artista 

encontrou em arquivos de museus e universidades.

[segue]



Carrie Mae Weems

A Ngroide Type

(um tipo negróide)



Entre as fotografias, encontram-se daguerreótipos encomendados 
em 1850 pelo naturalista suíço Louis Agassiz, que viajou pelo Sul 
dos Estados Unidos com um fotógrafo encarregado de retratar os 
escravos.

[segue]



Carrie Mae Weems

An Atrhopological Debate

(um debate antropológico)



Agassiz pretendia usar esses retratos como evidência visual para 

apoiar suas teorias sobre a inferioridade racial dos africanos e 

preparar uma taxonomia dos tipos físicos existentes entre a 

população escrava.

[segue]



Carrie Mae Weems

& A PHOTOGRAPHIC 
SUBJECT

(e um tema fotográfico)



"Quando olhamos para essas imagens", disse 
Weems, "estamos observando as maneiras pelas 
quais a Anglo-américa - a América branca - se viu 
em relação ao sujeito negro. Eu queria intervir 
naquilo, queria dar voz a um conteúdo e a sujeitos 
que, historicamente, não tinham voz”.

[segue]



Weems fotografou e ampliou essas imagens e as 
imprimiu através de filtros coloridos. Sobre a 
escolha do uso do texto, a artista diz: "Eu tento 
aprofundar uma consciência, que seja crítica, a 
respeito do modo como essas fotografias foram 
concebidas". “Espero proporcionar àquelas 
pessoas outro nível de humanidade e outro nível 
de dignidade suprimido das imagens originais”.

[traduzido inglês Moma.org:

https://www.moma.org/learn/moma_learning/carrie-mae-weems-from-

here-i-saw-what-happened-and-i-cried-1995]



Carrie Mae Weems

YOU BECAME 
MAMMIE, MAMA,

MOTHER & THEN, 
YES,

CONFIDANT – HA

(Você se tornou, 
“mãezinha”, “mamãe”, 

“mãe” e, claro, 
confidente - hã!)



Carrie Mae Weems

DESCENDING THE 
THRONE

YOU BECAME FOOT 
SOLDIER & COOK

(tendo descido do trono, 
vocês se tornou soldado 

raso e cozinheiro)



Carrie Mae Weems

YOU BECAME UNCLE 
TOM

JOHN & CLEMENS' JIM
(Você se tornou, “Tio 

John”, “O Jim da John 
and Clemens”)



Carrie Mae Weems

DRIVERS

(Cavaleiro)



Carrie Mae Weems

RIDERS &
MEN OF LETTERS

(Cavaleiro e homen de 
letras)



Carrie Mae Weems

YOU BECAME A 
WHISPER

A SYMBOL OF A 
MIGHTY VOYAGE

& BY THE SWEAT OF 
YOUR BROW

YOU LABOURED FOR 
SELF

FAMILY
& OTHERS

(VOCÊ SE TORNOU 
UM SUSSURRO,

UM SÍMBOLO DE UMA 
travessia PODEROSA

E deu o SUOR DO SEU 
rosto para a

SELF FAMILY
& OTHERS)



Carrie Mae Weems

FOR YOUR NAMES 
YOU TOOK

HOPE & HUMBLE

(Vocês trouxeram para 
os seus nomes 
Esperança & 
Humildade)



Carrie Mae Weems

BORN WITH A VEIL
YOU BECAME ROOT 

WORKER
JUJU MAMA

VOODOO QUEEN
HOODOO DOCTOR

(Nascido com um véu,  
vocêse tornou “raizeira”

Juju Mama
Rainha Vodu

Curandeira Hoodoo)



Carrie Mae Weems

SOME SAID YOU 
WERE THE SPITTING 

IMAGE
OF EVIL

(há quem diga que você 
era a imagem cuspida 

do diabo)



Carrie Mae Weems

YOU BECAME 
PLAYMATE

TO THE PATRIARCH

(você se tornou a 
companheira de 
brincadeiras do 

patriarca)



Carrie Mae Weems

AND THEIR 
DAUGHTER

(e sua filha também)



Carrie Mae Weems

YOU BECAME AN 
ACCOMPLICE

(você se tornou 
cúmplice)







Carrie 
Mae 

Weems

YOUR 
RESISTANCE 
WAS FOUND 

IN
THE FOOD 

YOU PLACED
ON THE 

MASTER’S 
TABLE - HA 



Carrie Mae Weems

YOU BECAME
THE JOKER'S JOKE &



Carrie Mae Weems

ANYTHING
BUT WHAT YOU WERE

HA



Carrie 
Mae 

Weems

SOME 
LAUGHED
LONG & 
HARD & 
LOUD



Carrie Mae Weems

YOU BECAME BOOTS,
SPADES & COONS

(Você se tornou 
BOOTS,

SPADES & COONS)



Carrie Mae Weems

IN YOUR SING SONG
PRAYER YOU ASKED

DIDN'T MY LORD
DELIVER DANIEL?

(no seu canto da igreja, 
você perguntou:

O Senhor advertiu 
Daniel? )



Carrie Mae Weems

RESTLESS AFTER
THE LONGEST 

WINTER
YOU MARCHED &

MARCHED &
MARCHED

(sem descanso, depois 
daquele longo inverno, 

você marchou & 
marchou & marchou)



Carrie Mae Weems,  
OTHERS SAID "ONLY 

THING A NIGGAH
COULD DO WAS SHINE 

MY SHOES"

(há quem diga: a única 
coisa que um negro pode 

fazer é lustrar meus 
sapatos)



Carrie Mae Weems

AND I CRIED







SEA ISLANDS

(38 fotografias PB, 12 
textos,12 pratos de 

cerâmica. 1992)



Enquanto estudava folclore na pós-graduação, em 
Berkeley, Carrie Mae se interessou pelos costumes e 
práticas religiosas dos habitantes das ilhas costeiras da 
Georgia e Carolina do Sul, praticantes do Gullah, uma 
cultura única nos EUA. 

[segue]



Carrie Mae Weems

Da série:

Sea Islands

(vista da instalação)

2003



Carrie Mae Weems. Série  Sea Islands, (vista da instalação). 2003



Carrie Mae 
Weems

Da série:

Sea Islands

(fotografias em PB
textos)

2003



Considerada a mais africana das comunidades os EUA, 
devido ao isolamento físico das ilhas e a sua população 
negra majoritária, os moradores conservaram muitos 
aspectos da cultura africana desde o período da 
escravidão. 

[segue]





Ambiente natural, arquitetura,  costumes, ritos e 
narrativas locais povoam a série de imagens, textos e 
cerâmica, sublinhados pela voz coloquial da narradora e 
pela montagem flutuante, em pequenos arquipélagos.

[segue]



Através dos hábitos e paisagens locais, Weems extrai um 
dos testemunhos da diáspora africana no Sul dos 
Estados Unidos uma herança cultivada pela comunidade 
que persistente em contraste com o que, muitas vezes, 
foi apagado dos principais relatos históricos.

[traduzido inglês: https://www.telfair.org/weems/ ]

https://www.telfair.org/weems/


Carrie Mae Weems

Da série:

Sea Islands

(fotografias em PB
textos)

2003



Carrie Mae Weems

Da série:

Sea Islands

(fotografias em PB
textos)

2003





“Quando você se muda para uma nova casa, deve 
remover os velhos espíritos, lavando em volta das 
janelas e portas com água e vinagre. 

Pode, contudo, evitar a entrada de novos espíritos 

colocando sal e pimenta na soleira e batente de 

portas e janelas. Pintar as vistas das portas e 

janelas em azul espanta feiticeiros e velhas bruxas 

outros maus espíritos. Forre as paredes de sua 

casa com jornal, quando uma velha bruxa se 

aproximar da sua casa, comece a ler as notícias e 

ela irá embora. Se você não souber ler, bem, a 

coisa está feia. Mas folhas de jornal atadas a uma 

antena também farão o serviço.

Coloque arroz nos quatro cantos da casa para 

atrair a sorte e um copo de água em um dos cantos 



Carrie Mae Weems

Da série:

Sea Islands

(fotografias em PB)

2003



Carrie Mae Weems

Da série:

Sea Islands

(fotografias em PB)

2003



Carrie Mae Weems

Da série:

Sea Islands

(fotografias em PB)

2003



“Numa noite de maré alta, um barco trazendo um 
carregamento de negros de Ebo (Ibo) aportou na Ilha de 
St, Simons. Mas os homens se recusaram a serem 
vendidos como escravos e se deram as mãos e, juntos, 
começaram a recuar, de costas, em direção à água, 
cantando: “a água nos trouxe, a água nos levará”. Todos 
se afogaram, porém, até hoje, quando a brisa do mar 
sopra sobre os pântanos, você pode ouvir o tilintar das 
correntes e o eco do canto dos homens, vindo lá das 
terras de Ibo.”



Carrie Mae Weems

Da série:

Sea Islands

(fotografias em PB)

2003



Carrie Mae Weems

Da série:

Sea Islands

(fotografias em PB 
e textos)

1992



Carrie Mae Weems

Da série:

Sea Islands

(fotografias em PB)

2003



MUSEUMS

(2006)

http://superselected.com/art-carrie-mae-weems-collection/



Carrie Mae Weems

Da série:

Museus

(fotografias em PB)

2006 



Carrie Mae Weems

Da série:

Museus

(fotografias em 
PB)

2006 



Carrie Mae Weems

Da série:

Museus

(fotografias em 
PB)

2006 



Carrie Mae Weems

Da série:

Museus

(fotografias em 
PB)

2006 



Carrie Mae Weems

Da série:

Museus

(fotografias em 
PB)

2006 



Carrie Mae Weems

Da série:

Museus

(fotografias em 
PB)

2006 



Carrie Mae Weems

Da série:

Museus

(fotografias em 
PB)

2006 


