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Contra os clichés 
multiculturalis-
tas, a curadora 
Marta Mestre 
constrói uma 
exposição que 
quer mostrar 
uma América 
Latina que fala 
dos paradigmas 
de lá. Feita a 
partir de 18 
colecções 
portuguesas, 
começa nos anos 
quentes das lutas 
contra as 
ditaduras.

S
e quisermos começar pelo 

princípio talvez a melhor 

porta de entrada na expo-

sição Potência e Adversida-

de — Arte da América Latina 

nas Colecções em Portugal 

seja o Pavilhão Branco. Comissaria-

da por Marte Mestre para a Lisboa 

Capital Ibero-Americana de Cultura, 

uma das curadoras portuguesas que 

nos últimos anos mais tem trabalha-

do o Brasil (e no Brasil), é neste edi-

fício do Museu de Lisboa em que 

vislumbramos a natureza a partir 

do interior que se começa a deline-

ar o início desta história — os anos 

70. E curiosamente (ou talvez não) 

o passado parece tão contemporâ-

neo como o presente.

Logo à entrada, encontramos três 

volumes de O Capital, de Karl Marx, 

parcialmente queimados. O gesto 

de Horacio Zabala é de 1976 e o ar-

O passado é tão 
contemporâneo

Isabel 
Salema
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produção artística dos anos 1970 até 

hoje —, capaz de escapar ao exótico, 

ao tropical, ao samba do crioulo doi-

do, como se diz no Brasil, que per-

mite falar de tudo.

Os anos 70, continua a curadora, 

são uma matriz muito interessante 

para algumas questões que agora 

voltam a ser colocadas: “Questões 

como a agenda feminista, queer ou 

racial, por exemplo, começaram 

nesse momento. Os anos 70 também 

já enunciavam alguns impasses dos 

modelos económicos que só vão ser 

entendidos depois do crash de 

2008.” A crítica institucional — ao 

Estado, aos museus, ao mercado — 

mobiliza nesta época um grande 

número de artistas relacionados 

com a desmaterialização da arte, em 

que se procura superar a ideia de 

objecto ou de disciplinas artísticas. 

“É um momento em que a ideia de 

‘contracultura’, marginal, dissiden-

te, é muito presente”, despontando 

problemáticas “pós-modernas” e 

“pós-coloniais”.

Talvez a obra artística que melhor 

simbolize este período seja a do bra-

sileiro Hélio Oiticica, autor da famo-

sa Tropicália, que já nos anos 60 

convoca conceitos como “antiarte”, 

“apropriação” e “ambiente”, “um 

misto de radicalidade e marginali-

dade que desafia as histórias canó-

nicas e eurocêntricas”. Tropicália 

destrói os estereótipos que a Europa 

e os EUA têm do Brasil para depois 

os voltar a usar à sua maneira, ci-

tando a arquitectura das favelas nos 

anos quentes das lutas sociais contra 

a ditadura, entre araras e areia da 

praia.

Mas na exposição, numa selecção 

de 40 artistas e mais de 80 obras 

instalada nos pavilhões Branco e 

tista conceptual argentino chamou 

à sua obra La Interpretación de los 

Sueños. Cruzando duas obras fun-

dadoras da modernidade, Zabala 

reflecte sobre as influências, cons-

cientes e inconscientes, voluntárias 

e involuntárias, que sofremos em 

relação ao cânone europeu e norte-

americano.

Para a curadora, também podiam 

estar aqui outras obras de Zabala, 

como aquelas dedicadas às prisões 

na mesma década de 70, que cru-

zam sentidos reais e metafóricos, 

falando dos limites puramente ex-

pressivos da arte, mas também dos 

limites políticos, de censura, impos-

tos aos artistas. “Era importante 

pegar numa década em que todo o 

cone da América Latina está debai-

xo de ditaduras e mostrar como é 

que os artistas, muitos a partir do 

exílio, reagiram à opressão e à vio-

lência políticas. A cronologia das 

práticas conceptuais de artistas da 

Argentina, do Brasil ou do Chile 

mostra uma relação muito maior 

com o activismo político. Em rela-

ção às geografias, entendi que a dé-

cada de 70 é muito rica em relação 

às propostas feitas a partir dos pa-

radigmas de lá. Relacionam-se com 

os mesmos problemas conceptuais 

mas trabalham-nos de outra manei-

ra. A contemporaneidade acontece 

em vários lugares.”

Respondendo a uma proposta que 

lhe chegou através das Galerias Mu-

nicipais da Câmara de Lisboa, a cura-

dora tem a missão de mostrar a arte 

da América Latina através do colec-

cionismo português. Marta Mestre 

olhou para 18 colecções privadas e 

públicas, com diferentes gostos e po-

líticas de aquisição, e procurou cons-

truir uma narrativa circunscrita — a 

Obras de Marepe e Magdalena 
Jitrik (foto grande), Waltercio 
Cladas (em cima), Leonoir 
Antunes e Lydia Okumura 
(à esquerda)

“Era importante 
pegar na década em 
que todo o cone da 
América Latina está 
debaixo de ditaduras 
e mostrar como é 
que os artistas, 
muitos a partir do 
exílio, reagiram à 
opressão e à 
violência políticas”
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Preto, é apenas possível mostrar três 

fotografias de Oiticica — três registos 

que fez de um amigo —, do espólio 

de um coleccionador privado, uma 

vez que nenhum dos grandes mu-

seus portugueses, públicos ou pri-

vados, dispõe de obras de um dos 

mais originais artistas do século XX, 

a quem um conjunto de museus 

norte-americanos, entre os quais o 

Whitney (Oiticica esteve exilado em 

Nova Iorque), acaba de dedicar uma 

retrospectiva, a primeira a fazer 

uma itinerância pelos EUA, escreve 

a New York Review of Books.

Não há obras nas colecções insti-

tucionais deste artista “liminar”, mas 

Marta Mestre acrescenta que tam-

bém não encontrou de Artur Barrio, 

o português radicado no Brasil a 

quem foi atribuído o Grande Prémio 

EDP Arte 2016. As obras de Barrio 

que vemos na exposição, tal como 

as de Oiticica, pertencem à Colecção 

de Paulo Pimenta. São a documen-

tação que o artista produziu para 

Trouxas Ensanguentadas (1970), uma 

obra em que distribui misteriosos 

objectos manchados com fluidos hu-

manos num parque urbano de Belo 

Horizonte, criando uma das suas “si-

tuações” em que sinaliza a violência 

da ditadura brasileira.

É curioso, acrescenta Marta Mes-

tre, porque se a Fundação Gul-

benkian apresenta logo em 1993 a 

primeira exposição de Hélio Oiticica 

em Portugal — hoje considerada pio-

neira para a divulgação do artista a 

nível mundial, à época pouco conhe-

cido na Europa e nos EUA —, poste-

riormente não trata de inserir ne-

nhuma obra na sua colecção. A Fun-

dação de Serralves, segundo a 

comissária, que remontou uma Tro-

picália na exposição inaugural do 

museu em 1999, também não com-

prou obras de Oiticica, embora o 

museu do Porto tenha um trabalho 

“programático e continuado” na 

apresentação de artistas neoconcre-

tos e conceptuais brasileiros, tendo 

organizado algumas das primeiras 

antológicas de alguns destes artistas 

fora do Brasil, como as dedicadas a 

Cildo Meireles (1996) e Lygia Clark 

(1998).

O problema de Marta Mestre, que 

até recentemente trabalhou no Ins-

tituto Inhotim em Minas Gerais e já 

tinha passado pelo Museu de Arte 

Contemporânea do Rio de Janeiro, 

é que várias destas colecções, de 

certa forma, reflectem uma relação 

muito estreita entre o multicultura-

lismo e as lógicas capitalistas de ex-

pansão do mercado internacional 

de arte, explicada por autores como 

Homi Babba, escreve a curadora no 

catálogo. No caso da arte brasileira 

coleccionada em Portugal, coinci-

dindo com as comemorações dos 

centenários dos Descobrimentos e 

com os anos de euforia económica, 

resulta numa “fixação de clichés, 

relativamente ao seu lado ‘intuitivo’, 

‘antropofágico’ e ‘tropical’”. 

É à volta destas comemorações 

de 2000 que é vista uma nova gera-

ção de artistas — de Adriana Varejão 

a Ernesto Neto, passando por Bea-

triz Milhazes —, mostrando a maior 

parte das colecções, especialmente 

as privadas, “as directrizes do mer-

cado da arte, em que os artistas mais 

internacionalizados prevalecem”. 

Ficam de fora, explica ao Ípsilon, 

“trabalhos e artistas especialmente 

importantes para entender a cons-

tituição do momento ‘contemporâ-

neo’, pós-colonial e descolonial. 

Penso que esse exercício de confron-

to com a narrativa hegemónica da 

arte europeia, portuguesa, ainda 

passa à margem das programações 

e políticas de aquisição das institui-

ções em Portugal”.

Além de Oiticica e de Barrio, a pes-

quisa da curadora não encontrou 

nas colecções, por exemplo, artistas 

como Lygia Clark, Paulo Bruscky, 

Wlademir Dias-Pino (Brasil), Marta 

Minujín, Alberto Greco (Argentino), 

Ulises Carrión (México), Beatriz Gon-

zález (Colômbia) ou Cecilia Vicuña 

(Chile). É que, acrescenta Marta Mes-

Como diz a 
psicanalista 
brasileira Suely 
Rolnik, citada pela 
curadora, “é preciso 
hoje desenterrar os 
futuros contidos nos 
anos 70 como 
resposta activa e 
crítica ao momento 
presente”

Marta Mestre ao lado da obra de 
Waltercio Cladas, Olhos de 
Água (2008), Colecção 
Gulbenkian. Em baixo, obras de 
Rosângela Rennó e de Jac 
Leirner

ceptual”, como lhe chama Marta 

Mestre, é mostrado através de 60 

obras de 30 artistas. O título da ex-

posição (Potência e Adversidade — 

Arte da América Latina nas Colecções 

em Portugal) evoca a precariedade 

defendida por Hélio Oiticica como 

símbolo de acção no mundo, citan-

do um texto do artista sobre a Nova 

Objectividade brasileira, em que es-

te diz que “da adversidade vive-

mos”, do embate.

É agora que podemos olhar para 

a série Vulgo de Rosângela Rennó 

(Brasil), pertencente à Fundação 

Ellipse, ou para o trabalho de Juan 

Araujo (Venezuela), da Colecção Tei-

xeira de Freitas: “Ao mesmo tempo 

que o discurso do modernismo está 

a ser enunciado o discurso do euge-

nismo está muito presente.” No cen-

tro da sala do Pavilhão Branco, entre 

as duas obras, encontramos o traba-

lho de Jac Leirner (Brasil), da série 

Corpus Delicti, feito de objectos rou-

bados durante viagens de avião, que 

veicula a ideia de transgressão.

A exposição trata de um período, 

os anos 60 e 70, e a sua revisitação, 

numa proposta complexa, reconhe-

ce a curadora — “daí que nos seja 

mais fácil entender a arte brasileira 

pelo seu lado tropical, solar...” —, 

optando, deliberadamente, por “um 

tom mais rebaixado, não gritante”. 

“Tentei mostrar trabalhos que pu-

dessem não trazer essa euforia. Os 

próprios artistas da América Latina 

também se ressentem desses clichés 

do exótico.”

Recentemente, escreve Marta 

Mestre no ensaio que revisita as ex-

posições sobre arte da América La-

tina feitas em Portugal nas últimas 

décadas, vemos mais individuais 

que “têm em comum uma fortuna 

crítica desatrelada do quadro geo-

gráfico e cultural de origem dos ar-

tistas”. A ideia multiculturalista “dá 

lugar à afirmação de poéticas auto-

rais” e a mobilidade dos artistas 

sobrepõe-se “à ideia de identidade 

e de nacionalidade”.

tre, “a recepção da arte de geogra-

fias ditas periféricas no contexto 

internacional da arte não é acompa-

nhada, na maioria dos casos, de um 

esforço intelectual de desconstrução 

das narrativas eurocêntricas”. O 

multiculturalismo (ou o intercultu-

ralismo) “autoriza” a diversificação, 

incluindo alguns artistas até aí arre-

dados, mas nem sempre no mesmo 

pé de igualdade.

Embora a exposição não pretenda 

fazer “uma crítica ao multicultura-

lismo” e “à sua vinculação ao impul-

so do mercado”, procura contraba-

lançar certas perspectivas que te-

mos sobre a América Latina, “que 

ficaram abafadas nos anos 90 e 

2000, mas que voltam agora fruto 

da crise das instituições que vemos 

actualmente em vários países do 

continente”. Como diz a psicanalis-

ta brasileira Suely Rolnik, citada 

pela curadora, “é preciso hoje de-

senterrar os futuros contidos nos 

anos 70 como resposta activa e crí-

tica ao momento presente”.

Depois do núcleo histórico, que 

inclui alguns dos nomes já citados, 

mas também autores como Ana 

Mendieta, Lydia Okumura ou o por-

tuguês Ângelo de Sousa (premiado 

na Bienal de São Paulo de 1975), “es-

te desdobramento do legado con-


