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Inserida na programação de Passado e Presente – Lisboa, Capital Ibero-
-americana de Cultura 2017, e exposta no Pavilhão Branco e no Pavilhão Preto, 
Potência e Adversidade apresenta-nos obras maioritariamente de países Latino-
-americanos pertencentes a coleções portuguesas,  ajudando a desconstruir 
pensamentos institucionalizados sobre a produção artística da América Latina.

Ao diálogo proposto pelo coordenador geral da programação 
no âmbito da Capital Ibero-americana de Cultura de 2017, António Pinto 
Ribeiro, juntou-se o olhar da curadora da exposição, Marta Mestre, que 
selecionou mais de 80 obras de artistas de diferentes países para apresentar 
a multiplicidade de caminhos formulados e as diferentes visões artísticas sobre 
as realidades sociais e políticas de finais do século XX, marcadas por muitos 
governos repressivos.  É esse um dos objetivos da programação da Capital 
Ibero-americana de Cultura 2017 e é esse também o papel dos equipamentos 
culturais da cidade de Lisboa: apresentar, debater e relacionar realidades, 
valorizando a dimensão transversal da Cultura e construindo uma cidade 
aberta às culturas de outros e à compreensão de si própria. 

Para além de singular, esta é uma exposição de grande dimensão, não 
só pelos dois espaços que ocupa – Pavilhão Branco (Galerias Municipais) e no 
Pavilhão Preto (Museu de Lisboa) – mas também pelo período temporal que 
abarca e pelo número de artistas, cerca de quarenta, que inclui.

Agradeço às Galerias Municipais, responsáveis pela apresentação desta 
exposição, e a  todas as pessoas e instituições que contribuíram para a sua 
realização.

Catarina Vaz Pinto
Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa

Marepe, Rio Fundo, 2004 
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A eleição pela União das Cidades Capitais Ibero-Americanas que resultou na 
iniciativa Lisboa Capital Ibero-americana da Cultura (CIAC), em 2017, veio, em 
boa hora, permitir aprofundar e consolidar muitas das linhas de programação 
e pensamento que a EGEAC tem vindo a desenvolver nos espaços culturais 
que gere e a programação cultural de espaço público que promove na cidade.

Fugindo a uma essencialização de um espaço imaginário ou físico 
condicionado pela geografia, este contributo procurou dar continuidade à 
ideia do direito à opacidade, reivindicado por Édouard Glissant, permitindo 
que autores, criadores e ideias “estrangeiras” a um pretenso universo 
enriquecessem o debate e a programação.

Também assim – e de acordo com a Carta Programática da CIAC – 
foi possível desenvolver temáticas que em muitos casos extravasam aqueles 
que seriam os temas expectáveis, proporcionando, por exemplo, chaves de 
discussão para uma reflexão crítica sobre o tema dos afrodescendentes, (um 
debate urgente e necessário em Portugal), as diásporas ou mesmo sobre as 
politicas de imigração que, tanto na Europa como nos Estados Unidos, têm 
afetado migrantes “latinos” e não só.

Poderá parecer paradoxal lembrar tudo isto a propósito de uma 
exposição assumidamente focada numa movimentação geográfica concreta 
– a inclusão de obras de artistas da América Latina em coleções portuguesas 
– mas as questões que ela suscita, designadamente a denúncia das políticas e 
atitudes repressivas, nas palavras da sua curadora, dificilmente poderiam ficar 
circunscritas a esse espaço geográfico.

A proposta lançada pelas Galerias Municipais a Marta Mestre, a que 
se associou o Museu de Lisboa juntando dois belíssimos espaços expositivos, 
o Pavilhão Branco e o Pavilhão Preto, cumpre, pois, os fundamentos desta 

Horacio Zabala, La Interpretacion de los Sueños, 1975
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programação, que mais do que um olhar nostálgico lança pistas que nos 
ajudam a confrontar o presente e a imaginar possíveis futuros comuns.

A exposição Potência e Adversidade - Arte da América Latina nas Coleções 

em Portugal torna também acessível ao grande público coleções particulares, até 
aqui desconhecidas, fomentando novas zonas de cooperação interinstitucional 
e de partilha de memória comum.

Resta-me congratular e agradecer à direção e às equipas das Galerias 
Municipais e do Museu de Lisboa, assim como a todas as outras entidades e 
individualidades envolvidas, a articulação de esforços que suscitou novas linhas 
de investigação sobre os acervos, dando visibilidade acrescida a artistas e 
temas que têm tido menos expressão no contexto português. 

Joana Gomes Cardoso
Presidente do Conselho de Administração da EGEAC

Hélio Oiticica, Raymundo Colares and his books, Dobragens e Mondrian, 1972
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Na programação de Passado e Presente – Lisboa, Capital Ibero-americana de 

Cultura 2017 os objectivos continham um subentendido. Tratava-se de partir 
para a realização das actividades, fosse qual fosse o género artístico, – o cultural 
e a área de trabalho – fazendo previamente um trabalho de levantamento do 
que em Lisboa já existia de memórias e testemunhos sedimentados de origem 
latino-americana.

O conhecimento empírico dos cidadãos de Lisboa e dos estudiosos dos 
arquivos diz-nos que, desde a expansão, existiram vários processos criadores 
destas memórias e testemunhos – por transferência, deslocação, migração ou 
aquisição – os quais resultaram em que a componente social, religiosa, literária, 
visual, gastronómica e botânica de Lisboa contenha, hoje, marcas, vestígios 
e normas de convivialidade originários daqueles territórios, como também 
aspectos tensionais. Afinal, trata-se do resultado de duas globalizações – a 
primeira iniciada com a expansão marítima e a segunda, contemporânea das 
tecnologias de comunicação, com a globalização dos mercados e a massiva 
circulação de pessoas e bens iniciada na década de setenta do século passado.

A exposição «Potência e Adversidade» é exemplar deste processo 
de aquisição e migração. A curadora Marta Mestre reuniu um conjunto de 
colecções de obras de arte e, tendo como retaguarda o ano de 1970, realizou 
um levantamento e uma selecção de um conjunto de obras no universo 
coleccionista nacional de configuração ibero-americana, de acordo com o seu 
projecto curatorial. 

O conjunto das obras expostas nesta exposição revela interessantes 
aspectos colaterais à dimensão curatorial, que muito têm a ver com o 
processo de aquisição das obras pelos coleccionadores presentes, pela 
tipologia de contactos e trocas existentes nos circuitos das artes visuais entre 

TRAVESSIAS ATLÂNTICAS

António Pinto Ribeiro
Outono de 2017

Vista da exposição | Exhibition view. Eugenio Dittborn, Cildo Meireles e | and Damián Ortega
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as Américas Latinas, Portugal e Espanha1. A selecção define também o gosto 
dos coleccionadores, os seus conhecimentos ou desconhecimentos sobre a 
criação artística nas cidades envolvidas, a curta história da relação entre as 
instituições portuguesas e latino-americanas, no que às artes dizem respeito 
e, até, se pode afirmar que, a partir desta exposição, se pode fazer uma 
história das mentalidades. Como bem diz o texto da curadora neste catálogo 
a «história dos contactos» é recente, esparsa, com destaque para a relação 
Portugal-Brasil, tendo assumido apenas uma dimensão mais importante a 
partir de 2000, no âmbito de um conjunto de exposições realizadas a pretexto 
das Comemorações do «Achamento do Brasil». Haverá ainda que acrescentar 
a edição da Feira de Arte de Lisboa de 2004, onde pela primeira vez estiveram 
presentes galerias brasileiras e uma galeria moçambicana. Podemos também 
considerar o protagonismo de que gozam as obras de artistas brasileiros, um 
pouco mais presentes que as dos países seus vizinhos, a partir do pós-guerra, 
muitas delas ainda na esteira do modernismo brasileiro, do concretismo e da 
arte política das décadas de 1970 e 80.

«Potência e Adversidade» é, pois, um excelente exemplo de um campo 
de trabalho que resulta de um coleccionismo português que agora começa a 
expandir-se. 

A este propósito, seria igualmente importante destacar que este é 
também o momento de homenagear aqueles que, apesar de em minoria, foram 
determinantes no processo de colaboração, conhecimento e entendimento dos 
dois lados do Atlântico. São eles o galerista José Mário Brandão, o curador 
Paulo Reis e o crítico Luiz Camillo Osorio.

* Este texto não foi escrito ao abrigo do Acordo Ortográfico

1 Veja-se a este propósito a exposição A Mão-de-olhos-azuis de Cândido Portinari (1903-1962) no 
Museu de Arte Contemporânea – Museu do Chiado

Nicolás Robbio, Três de três, 2009
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AMÉRICA DO SUL / AMÉRICA DO 
SOL / AMÉRICA DO SAL1 

Em 1975, o artista catalão Antoni Muntadas realiza a primeira de muitas 
viagens à América Latina. Munido de um “mapa” do continente, com 
intervenção gráfica da sua autoria, nele se destacavam as palavras “Arte” e 
“Vida” com duas setas apontadas entre si, indicando reciprocidade. 

Segundo o artista, “tratava-se de tentar entender esse continente que 
se via da Espanha como um espaço homogêneo” com “a intuição e convicção 
de que havia uma especificidade em cada país”2. 

Ao longo de dois anos, Muntadas visita o Chile, a Bolívia e o Perú, mas 
é na Argentina, México, Brasil e Venezuela que concretiza “Acción / Situación: 
Hoy. Proyecto a Través de Latinoamérica (1975-1976)”3. Concebida como uma 
ação/instalação, a proposta partia da ideia de “media landscape” [paisagem 
semiótica], integrando o corpo do artista, a participação do público e a 
imprensa do dia, num misto de informação pública e privada4. 

Trinta e cinco anos depois da realização da ação, Muntadas rememora 
as diferentes reações do público local da seguinte forma:

“Na Argentina, o CAYC (Centro de Arte y Comunicación, 
Buenos Aires) [...] teve uma atitude cultural dita correta, pessoas muito 
sensíveis à produção cultural. Na Venezuela foi uma situação social 
muito frívola, as pessoas olhavam-me como se admirassem pinturas 
numa exposição [...]. No México começaram a colocar fogo nos 
jornais durante a ação, em reação às mídias dos jornais. No Brasil, 

1 Referência ao poema “Hip!Hop!Hoover” de Oswald de Andrade, 1928.

2 Laura Buccelato apud Cristina Freire “Muntadas e a Dialética do Museu: Alguns Testemunhos 
Brasileiros” in Muntadas: informação, espaço, controle: Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2011, p. 39.

3 A viagem tem início em Buenos Aires, onde realiza a ação no CAYC, no dia 14 novembro de 1975. 
As demais apresentações sucederam-se da seguinte forma: MAC-USP (São Paulo), 13 de dezembro de 
1975; Museu de Arte Contemporânea de Caracas, 25 de janeiro de 1976; e Museu Universitário de 
Ciências e Artes, México DF, 27 de fevereiro de 1976. Ibidem, p. 41.

4 Idem, p. 39.

Antoni Muntadas, Arte – Vida (Proyecto a Traves de Latinoamerica), 1975 e | and Arte – Vida, 1975

Marta Mestre
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no auditório do MAC (Museu de Arte Contemporânea – USP), as 
pessoas subiram no palco onde eu estava, colocavam a mão no meu 
peito, aproximaram-se de mim, acompanhavam a minha respiração, 
interessavam-se mais pelo elemento humano”5.

Em 1978, pouco antes de viajar de Paris (onde morava na época) para 
o Rio de Janeiro, o artista Artur Barrio6 leu no jornal Le Monde que o Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM), um dos mais importantes da América 
Latina, havia sofrido um grande incêndio. 

O acontecimento devastava a quase totalidade dos acervos e 
interrompia uma programação que, desde 1975, mobilizava toda uma geração 
de artistas a abraçar propostas que investissem no risco, na precariedade 
produtiva e no desafio aos espaços instituídos7.

Dias depois, já no Rio de Janeiro, Artur Barrio, artista selecionado para 
expor naquele ano no MAM, recusa adiar a sua exposição para um momento 
em que o museu tivesse superado o evento traumático e declara realizada a 
sua proposta, ainda que o projecto não tenha saído do papel8. 

*

Aproximar estes dois episódios (estas duas micronarrativas), cuja 
relevância se situa à margem da história oficial, tem como principal objetivo 
atualizar alguns debates dos anos 70, em especial o compromisso de vários 
artistas em inverter a ideia de centro e de periferias e em propor alternativas 
culturais ao mito civilizacional da modernidade ocidental.

5 Entrevista dada a Cristina Freire, realizada em 12 de agosto de 2010, no MAC-USP.

6 Sendo um dos artistas mais representativos no campo da arte experimental brasileira,  Artur 
Barrio tem naturalidade portuguesa (Porto, 1945). Vive no Rio de Janeiro desde 1955. 

7 Referimo-nos à “Área Experimental”, programação realizada no Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro, de 1975 a 1978. Cf. Fernanda Lopes, Área Experimental: lugar, espaço e dimensão do 
experimental na arte brasileira dos anos 70: Figo, Rio de Janeiro, 2013.

8 s.t. [sobre “Projectos realizados e projectos quase que realizados”]. Texto manuscrito, datado e 
assinado, duas folhas, Rio de Janeiro, 01 agosto 1978. (Disponível na pasta pessoal do artista no acervo 
documental do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro). Disponível também em http://arturbarrio-
trabalhos.blogspot.com.br/. Consultado em 30/08/2017.

Se o episódio de A. Muntadas inscreve uma “visão estrangeira” sobre 
um território “desconhecido”, o que torna evidente o quanto a “cena local” 
está sempre atravessada por seus “outros”, o de A. Barrio, por seu turno, 
responde à precariedade institucional com uma proposta “desmaterializada”, 
que transforma a adversidade em potência e nega a ideia de objeto de arte 
para consumo.

Assim como estes, a grande maioria dos artistas desta época 
recusa todo o tipo de clichés culturais associados ao Terceiro Mundo9, à 
“latinoamericanidade” ou aos “trópicos” e propõe novas interpretações da 
realidade do continente. Propostas experimentais inéditas de artistas e coletivos 
da Argentina, Colômbia, Perú, Chile, Brasil, Venezuela ou México reivindicam 
o fim das estruturas de violação do Estado10 e estabelecem conexões entre a 
produção artística e a formação política e ideológica (designada por “Artevida”). 
Conceitos de “anti-arte”, “ambiente”11 e “apropriação”, preconizados já nos 
anos 60 pelo artista brasileiro Hélio Oiticica, visam refazer as relações da arte, 
entre global e local. Um misto de radicalidade e marginalidade que desafia as 
histórias canónicas e eurocêntricas e que insiste na “urgência da colocação 
de valores num contexto universal”, de forma a “superar uma condição 
provinciana estagnatória”, e “o moralismo quatrocentão (de origem branca, 
cristã-portuguesa) – brasil paternal”12.

Efetivamente, os anos 70 são centrais para a exposição “Potência e 
adversidade: a arte da América Latina nas coleções em Portugal” e constituem 
um fio condutor de toda a pesquisa que opta por um olhar histórico e 
circunscrito, de forma a superar a fragmentação intrínseca às diversas coleções 
que existem em Portugal. 

9 Sobre a ideia de “potência da precariedade”, veja-se Glauber Rocha, filmografia e textos Eztetyca da 
Fome (1965) e Estetyka do Sonho (1971). 

10 Em resposta à violência da época, vários artistas realizam trabalhos de denúncia. Veja-se 
particularmente “Sala Escura da Tortura”, trabalho coletivo do Grupo Denúncia (Gontran Guanaes 
Netto/Brasil, Julio Le Parc/Argentina, Alejandro Marco/Uruguai, Jose Gamarra/Espanha/Argentina), 
1973, exposto no Museu de Arte Moderna de Paris, no mesmo ano.

11 Cf. Hélio Oiticica, “Esquema Geral da Nova Objetividade” in Nova Objetividade Brasileira: Rio de 
Janeiro, Museu de Arte Moderna, 1967. 

12 Cf. Hélio Oiticica, “Brasil Diarréia”, 1970.

Marta Mestre AMÉRICA DO SUL / AMÉRICA DO SOL / AMÉRICA DO SAL
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Anos “quentes” de lutas sociais, contra as ditaduras apoiadas pelos EUA 
e a repressão no mundo13, a década de 70 é marcada por uma produção cultural 
inédita, engajada em romper os lugares-comuns habitualmente associados às 
Américas do Sul e Central. Iniciativas como a “arte-postal” e outros espaços 
informais de troca superam a condicionante geográfica e permitem a partilha 
de posicionamentos criativos entre os artistas, bem como a consolidação de 
uma consciência política antiditatorial14. Ao longo da década intensificam-se 
os trânsitos de artistas e intelectuais, muitas vezes relacionados com o exílio, 
e ampliam-se os espaços de contaminação, ou “áreas abertas”15, na América 
Latina, expressão usada pela crítica argentina Marta Traba. 

Esta “inflexão” que ocorre nos anos 70 origina um cenário de efetiva 
flexibilização intercultural e faz despontar problemáticas “pós-modernas” e 
“pós-coloniais” que hoje vemos reacender. Constitui, por isso, uma etapa crítica 
importante que antecede a globalização16 e a entrada do neoliberalismo. 

Ocorre, porém, que o poder disruptivo dos anos 70 vai ser desarticulado 
por força da violência brutal do “Estado”, sendo vencido em várias partes 
do continente. A sua força é “interrompida por sobreposição contínua de 
vários mecanismos, tais como: o apagamento da memória coletiva pelos 
aparelhos do Estado, o esquecimento defensivo assimilado pela sociedade civil, 
a despolitização das subjetividades na sua acomodação dentro de economia 
neoliberal, ou até mesmo a estetização da contracultura”17. 

Revisões históricas mais recentes, especialmente preocupadas em 
“intervir politicamente no processo de neutralização do potencial crítico de 
um conjunto de práticas conceituais que ocorreram na América Latina”18, têm 

13 Os governos militares de longo prazo, com mudança de liderança na maioria dos casos, controlaram 
onze países das Américas do Sul e Central por períodos significativos de 1964 a 1990: Equador, 1963-
1966 e 1972-1978; Guatemala, 1963-1985 (com um intervalo em 1966-1969); Brasil, 1964-1985; Bolívia, 
1964-1970 e 1971-1982; Argentina, 1966-1973 e 1976-1983; Peru, 1968-1980; Panamá, 1968-1989; 
Honduras, 1963-1966 e 1972-1982; Chile, 1973-1990; Uruguai, 1973-1984; Salvador, 1948-1984.

14 Referimo-nos à X Bienal de São Paulo, conhecida como “Bienal do Boicote”, iniciativa que mobiliza 
artistas de todo o mundo contra a ditadura no Brasil, e que se recusam em participar desta Bienal.

15 Cf. Marta Traba, Duas Décadas Vulneráveis nas Artes Plásticas Latino-Americanas – 1950-1970: Rio de 
Janeiro, Paz e Terra, 1977. 

16 Que o século XV iniciou, através da “Modernidade” europeia. Cf. Enrique Dussel, The Invention of 
the Américas. Eclipse of “the Other” and the Myth of Modernity: Continuum Publishing, Nova Iorque, 1995. 

17 “Manifiesto Instituyente / Founding  declaration”, in Red Conceptualismos Sur, março de 2009. 
Disponível em https://redcsur.net/declaracion-instituyente/. Consultado em 30/08/2017.

18 Idem.

demonstrado como alguns destes processos de mudança não se encerraram 
por completo. Pelo contrário, mantiveram-se encobertos durante os anos 
80 e 90, para se manifestarem hoje, reelaborados e ressignificados, com a 
retomada de poderes autoritários e conservadores em diversos países do 
continente americano: Brasil, Paraguai, Venezuela, EUA, entre outros. 

 Neste contexto, o primeiro cuidado da curadoria consistiu em 
ressaltar um ângulo histórico que ainda passa à margem das narrativas 
mais institucionalizadas sobre a América Latina em Portugal. Afasta-se da 
problemática do “multiculturalismo”19 e da “interculturalidade”, e procura 
recentrar o debate a partir das relações entre arte e política dos denominados 
“conceitualismos do Sul” e seus desdobramentos hoje.

Procurando refletir uma dinâmica “passado-presente”, a pesquisa fixou 
dois momentos, que estão presentes em ambos os espaços do Pavilhão Branco 
e do Pavilhão Preto. O primeiro consiste num núcleo histórico composto pelos 
trabalhos de Horacio Zabala (Argentina), Ana Mendieta (México/EUA), Lydia 
Okumura (Brasil), Artur Barrio (Portugal/ Brasil), Antoni Muntadas (Espanha), 
Anna Maria Maiolino (Itália/Brasil), Antonio Dias (Brasil), Ângelo de Sousa 
(Portugal), Cildo Meireles (Brasil), Hélio Oticica (Brasil). Neste reúnem-se 
“histórias” da arte distintas que devem ser medidas com relógios diferentes, 
embora tenham em comum a mesma emergência relativamente à modificação 
dos lugares tradicionais da arte. Desde a proposta de Horacio Zabala, que 
incendeia a obra revolucionaria de Sigmund Freud – A Interpretação dos Sonhos 
–, a Artur Barrio que constrói “trouxas ensanguentas” e as distribui pelo 
espaço urbano, sinalizando a violência da ditadura, ou mesmo Ana Mendieta, 
que realiza uma impressão do seu corpo com sangue, todos estes trabalhos 
apresentam um caráter fortemente experimental para a época.

Em paralelo, constituiu-se um núcleo “contemporâneo”, com cerca de 
30 artistas e 60 trabalhos, que abrange uma multiplicidade de enunciados 
criativos e originais, formulados hoje, em especial os desdobramentos do 
“legado conceptual”. Entendemos por desdobramentos deste legado as 

19 Cf. Walter Mignolo, The Idea of Latin America: Blackwell Publishing, Oxford, 2005; e Gerardo 
Mosquera, “Beyond Anthropophagy: Art, Internationalization and Cultural Dynamics”. Disponível em 
http://www.summeracademy.at/media/pdf/pdf776.pdf. Consultado em 30/08/2017.

Marta Mestre AMÉRICA DO SUL / AMÉRICA DO SOL / AMÉRICA DO SAL
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inúmeras estratégias visuais e discursivas dos artistas com vista a descolonizar, 
deslatinizar, e destropicalizar os discursos sobre a sua produção. A título de 
exemplo veja-se o trabalho de Jac Leirner (1996), feito de objetos furtados a 
companhias de avião e que confirmam materialmente a ideia de transgressão, 
as pinturas de Magdalena Jiktrik (1998-2009), que misturam formalismo 
geométrico com episódios históricos de desobediência civil, ou o conjunto de 
fotografias de Rosângela Rennó (1998), que explora os limites entre o discurso 
da arte e os registos jurídicos do cárcere, apenas para citar alguns. 

Este núcleo, que não se pretende “fechado”, procura expressar os vários 
momentos ou contextos intelectuais da América Latina, à margem do cânone 
ocidental. Estando mais próximo da ideia de convivência e de contaminação, 
e sem uma cronologia linear, neste núcleo são também realizados alguns 
saltos interpretativos, que podem vir a ser considerados “bruscos”. É o caso da 
incorporação de alguns artistas “de fora” do continente que funcionam como 
contrapontos ou “visões estrangeiras” sobre as culturas da “América Latina”, 
sendo igualmente capazes de atestar a influência, imaginária ou efetiva, das 
designadas “epistemologias do Sul” sobre um espectro cultural mais dilatado. 
Neste sentido, integram-se alguns trabalhos específicos de Antoni Muntadas, 
Leonor Antunes, Ignasi Aballi, Lothar Baumgarthen ou Ângelo de Sousa, 
em aproximações mais ou menos diretas. Como exemplo, veja-se o caso de 
Ângelo de Sousa, artista interessado em reformular a matriz construtivista, 
e do qual se expõe, entre outros, um registo audiovisual de “Escultura” 
(1969/70), um dos seis trabalhos que participam da XIII Bienal de São Paulo, 
1975, e concedem a Ângelo o “Prémio Internacional”. Veja-se ainda o caso de 
Lothar Baumgarthen cujo trabalho é profundamente marcado pelas longas 
temporadas em diferentes regiões da floresta amazónica, e donde resulta uma 
reflexão profunda sobre as relações entre natureza e cultura.

Efetivamente, os trabalhos que se reúnem nesta exposição permitem 
evidenciar “pontos de vista críticos” (ou paradigmas “daqui”20, segundo Gerardo 
Mosquera) e recusam ser meras apropriações da cultura internacional. Ainda 
assim o contexto político autoritário dos últimos anos, em diversos países 
da América Latina, está refletido num número significativo de trabalhos em 

20 Gerardo Mosquera, idem. 

exposição, e num particular tom de “fim de festa” visível em algumas propostas 
onde a melancolia contamina as visões de futuro. 

Trabalhos como o de Gabriel Orozco (Toilet Ventilator, 1997, entre 
outros, onde o tempo se consome em lenta e cíclica combustão, sinalizam o 
fim do período glorioso de vinculação entre experimentação” e ativismo social. 
Ecoam ainda a frase de Mário Pedrosa: “a avalanche do mercado de arte 
barrou o nosso otimismo”21. 

Finalmente, de forma a adensar criticamente a noção de identidade 
relacionada com os clichés associados à América Latina (tropicalidade, 
exotismo, subdesenvolvimento, etc.), incluem-se neste catálogo quatro 
participações hors exposição. São elas o texto “Cruzeiro do Sul”, de Cildo 
Meireles, publicado no catálogo de Information (1970)22 e onde o artista assume: 
“não estou aqui representando nenhum país...”, o poema-manifesto de Pedro 
Barateiro – “Today our eyes are closed” – onde se recusa a normactividade 
e a padronização do mundo no contexto da grande narrativa progressista 
da modernidade, um conjunto de imagens de Lydia Okumura (“Appearence”, 
1976), que estabelecem um espaço geométrico, abstrato e virtual, e, finalmente, 
uma imagem da série “Notícias da América” onde Paulo Nazareth prolonga 
os debates sobre poder e hegemonia entre a América Latina e os Estados 
Unidos da América. 

Voltando ao início deste texto, o episódio do incêndio do MAM do Rio 
de Janeiro23 em 1978, ao qual se alude, reveste-se de um simbolismo particular. 
Evoca a suspensão de expectativas e de futuros de toda uma geração de 
artistas que faziam do museu o palco principal das suas experimentações. 

21 Cf. Mário Pedrosa, “Discurso aos Tupiniquins ou Nambás (1976)” in Glória Ferreira, Crítica de arte 
no Brasil – temáticas contemporâneas: Funarte, Rio de Janeiro, 2006. 

22 Information (1970) foi a primeira exposição internacional em que o artista participou, ao lado de 
Artur Barrio, Guilherme Vaz e Hélio Oiticica. Sob curadoria de Kynaston McShine, pode ser considerada 
uma das exposições seminais da Arte Conceitual, em uma perspectiva mais ampla e ancorada nas teorias 
da informação e das mídias, ocorridas no mundo. Portanto, a discussão centrava-se nas questões da 
linguagem e suas aplicabilidades como potentes recursos de comunicação, o que de certo modo passou 
a desconstruir as razões espaciais que advinham da modernidade. Aqui optamos pela versão do texto 
traduzida. 

23 “Incêndio destrói todo acervo do MAM” in O Globo, 9 de julho de 1978. “O Rio de Janeiro perdeu 
ontem o seu Museu de Arte Moderna. Quarenta minutos de fogo, um extintor enguiçado, o atraso dos 
bombeiros e a falta de água consumiram, enquanto a cidade dormia, o acervo da instituição, a sua 
memória moderna e toda uma geração de artistas experimentais jovens, estão de luto”.
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Simboliza a precariedade institucional e patrimonial que, em muitos países, 
ainda se mantém, e, ironicamente, fala sobre a impossibilidade de qualquer 
revolução moderna. Símbolo de uma elite empresarial e económica que 
se esforçava para tornar o Brasil num exemplo de sociedade avançada e 
moderna, o Museu de Arte Moderna consumia-se inevitavelmente em chamas.

De lá para cá, e ultrapassada a euforia da “arte global” tem vindo a 
reacender-se um “impulso de arquivo”. Vários artistas do denominado “legado 
conceitual” procuram, à sua maneira, resistir à construção de uma cultura 
comandada pelo capitalismo financeiro e dedicam-se a práticas artísticas 
particularmente sensíveis às revisões históricas. Como refere Suely Rolnik, 
cabe-nos “desentranhar futuros enterrados no passado”24, através da via 
crítica da adversidade. Confiemos que estes futuros também nos dizem, a nós, 
respeito.

24 Cf. Suely Rolnik, “Geopolítica da cafetinagem”. Disponível em http://www.pucsp.br/
nucleodesubjetividade/Textos/SUELY/Geopolitica.pdf. Consultado em 30/08/2017.

Algumas narrativas e contranarrativas – a arte da América 
Latina nas coleções em Portugal: 1970-2017

Quando questionado sobre a sua relação com Deus, Voltaire terá respondido: 
“nós cumprimentamo-nos, mas não nos falamos”. Esta “evasiva” disfarçada de 
cordialidade descreve a relação próxima e distante, fascinada e desinteressada, 
ora intensa ora descontínua, que Portugal tem estabelecido com as artes 
visuais da América Latina. 

Sem estar completamente de costas voltadas, é assegurada uma 
divulgação mais ou menos regular de artistas portugueses no principal evento 
oficial de arte contemporânea da América do Sul, a Bienal de São Paulo25. 
Porém, no sentido inverso, têm existido iniciativas relevantes26, embora ainda 
esparsas e pontuais. 

Como veremos, se é verdade que, até ao início dos anos 2000, a relação 
com a arte contemporânea dos países da América do Sul e Central é reduzida 
à ação de poucas instituições e ao interesse pessoal de alguns intelectuais, a 
partir dessa data assistiremos a uma nova direção cultural, mas sobretudo 
política e económica, em relação à América Latina, e em especial ao Brasil. A 
consolidação de Portugal na União Europeia vai determinar, neste momento, 
relações de novo tipo, dentro de uma nova estrutura política e económica, 
neoliberal e global. 

Desta forma, duas ordens de questões cabem ser colocadas. A 
primeira relativamente ao esforço intelectual de Portugal em proporcionar 
debates atualizados ao nível da produção teórica e artística da América 
Latina, nomeadamente, a divulgação de autores e críticos incontornáveis 
deste continente no mesmo plano de receção de autores europeus ou norte-
-americanos. A segunda ordem de questões, decorrente da primeira, relaciona-
-se com a formulação “pós-colonial” daquilo que entendemos por “arte 

25 Sobre a presença portuguesa na Bienal de São Paulo, cf. Lígia Afonso, “Dias de saída: a representação 
portuguesa nas bienais de São Paulo (1951-2004)” in Working Papers – Series 2016: Instituto de História 
da Arte/ FCSH/ Universidade Nova de Lisboa, 2016.

26 Cf. Renata Ribeiro, “A arte contemporânea da América Latina vista na Fundação Calouste 
Gulbenkian. Um recorrido por exposições”. Disponível em http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/13515.
pdf. Consultado em 28/08/2017. Cf. Delfim Sardo, “O espaço elástico: relações luso-brasileiras no 
campo da arte contemporânea” in Camões: revista de letras e culturas lusófonas, n.º 21, setembro 2012.

Marta Mestre AMÉRICA DO SUL / AMÉRICA DO SOL / AMÉRICA DO SAL



24 25

contemporânea”, em especial, como “descrevemos” hoje a nossa expressão 
artística, decorrente de termos sido um país historicamente colonizador na 
América Latina, e não só. 

Como refere o historiador Michel Asbury, “a chegada da arte das 
chamadas regiões periféricas para o cenário mundial não é em primeiro lugar 
o resultado do esforço intelectual levado a cabo para desmantelar os poderes 
hegemônicos. Em vez disso, o que ocorreu foi uma significativa mudança na 
estrutura económica e política do mundo, que permitiu que isso acontecesse”27. 

De forma a consolidar e alimentar criticamente a curadoria de “Potência 
e adversidade...”, realizou-se uma pesquisa documental e bibliográfica centrada 
nas actividades culturais relacionadas com a arte contemporânea da América 
Latina (essencialmente as exposições de artes visuais e os programas públicos) 
nas principais instituições públicas e privadas em Portugal, desde os anos 
70 até hoje. Um panorama amplo sobre cerca de quarenta décadas (mais 
um overview do que um estudo académico), e que procura ressaltar algumas 
chaves de leitura face aos acontecimentos relatados. 

De saída, podemos identificar duas “perspetivas” distintas – com 
pontos de contacto entre si – sobre a arte contemporânea da América 
Latina. Uma perspetiva “monográfica” relacionada com a História da Arte, 
e uma perspetiva “transdisciplinar”, influenciada pelos “Estudos Culturais”. 
Várias vezes concomitantes, se a perspetiva “monográfica” tende a abordar 
determinada produção artística contemporânea, “periférica” ou não, à luz dos 
desenvolvimentos da história da arte ocidental (a saber, o arco que vai das 
“vanguardas históricas” ao “pós-moderno”, no séc. XX e XXI), a “perspetiva 
transdisciplinar” trata as artes visuais em confronto com outros “paradigmas” 
culturais, muitas vezes à luz de outras disciplinas (antropologia e sociologia, 
por exemplo) e cruzando temáticas contemporâneas como “emigração”, 
“mobilidade”, “diáspora”, etc. Se a primeira subentende que as artes visuais 
possuem “especificidades” próprias da disciplina e o seu pendor “patrimonial” 
tem contribuído directamente para o desenvolvimento das coleções de arte 
contemporânea em Portugal, a segunda tem tido maior expressão em 

27 Michael Asbury, “The uroborus effect – Brazilian contemporary art as self-consuming” in Third Text: 
n.º 114, vol. 26, janeiro 2012, Londres. Tradução da autora.

actividades com assinalável componente teórica (ciclos de cinema, seminários, 
cursos, “lições”, publicações, sites, etc.). 

Balouçando entre estas duas perspetivas, cabe destacar três momentos 
da relação das instituições culturais em Portugal com as artes visuais de alguns 
países da América Latina (pelo histórico colonial, o Brasil ganha uma maior 
expressão).

Um primeiro momento, de 1971 até ao final dos anos 90, relaciona-se 
com a actividade da Fundação Calouste Gulbenkian, através da revista Colóquio 

Artes e do programa de exposições de arte contemporânea28. Enquanto a 
revista, dirigida pelo historiador da arte José-Augusto França29, constituiu um 
indispensável espaço de trocas com intelectuais do outro lado do continente – 
brasileiros, argentinos, colombianos, mexicanos –, os quais “davam notícias”30 
sobre a produção artística autóctone, especialmente a mais experimental, já 
a programação de artes visuais da Fundação, pela complexidade em produzir 
exposições intercontinentais, é marcada por manifestações esporádicas. 

Ao longo de duas décadas, de 1983 até ao final dos anos 9031, foram 
realizadas apenas quatro exposições individuais: três dos brasileiros Hélio 
Oiticica (em 1993), Manfredo de Souzanetto (1995) e Antonio Dias (1999) e 
uma do argentino Antonio Segui (1995), sendo que duas mostras de coleções 
privadas brasileiras – a col. Gilberto Chateaubriand (1982) e a col. Roberto 
Marinho (1989) – complementaram, com mais alguns artistas, a imagem da 
arte contemporânea do Brasil.

Deste momento, destacamos a figura de Hélio Oiticica e o contexto 
experimental da arte brasileira (abordados pela crítica brasileira Aracy Amaral, 
logo em 1973, na revista Colóquio/Artes), os quais influenciaram iniciativas 

28 Até 1983, ano da abertura do Centro de Arte Moderna, a programação de arte contemporânea 
realizava-se no “edifício-sede”.

29 José-Augusto França foi diretor da revista de 1971 a 1996.

30 A Colóquio/Artes divulgou resenhas de José-Augusto França sobre os livros de Damián Bayon, Marta 
Traba ou Aracy Amaral, e publicou artigos da autoria destes, bem como de Mário Pedrosa, Walter 
Zanini, e Mário Barata. Do conjunto de artigos na revista que versam sobre a arte experimental 
brasileira dos anos 70, destaca-se: “Hélio Oiticica”, Aracy Amaral, 1973; “Carta do Rio”, Mário Barata, 
1973; e “Cartas de São Paulo: Novo comportamento do museu de arte contemporânea”, Walter 
Zanini, 1972. Este último surge acompanhado de imagens da exposição “JAC-Jovem Arte Experimental” 
no MAC-USP. 

31 Período que compreende a criação do Centro de Arte Moderna em 1983, sob direção de Sommer 
Ribeiro, e os primeiros anos da direção de Jorge Molder, nos anos 90.
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importantes da arte contemporânea portuguesa. 
Sendo um assunto que merece maiores desenvolvimentos, refira-se 

a figura de Ernesto de Sousa e o seu interesse genuíno na arte brasileira e 
na divulgação das pesquisas experimentais de alguns críticos32 e artistas. Se 
“entre 1966 e 1969 mostra muita documentação do grupo Hélio, Clark e Pape, 
nas aulas do Curso de Formação Artística”33, em 1969 visita com entusiasmo a 
exposição de Oiticica na Whitechapel34. O conceito de “crelazer”35, ambiente 
vivencial e utópico, perceção criativa do lazer não repressivo ali exercitado 
pelo artista brasileiro, terá seguramente influenciado Ernesto de Sousa na sua 
abordagem experimental à exposição Alternativa Zero (1977).

O “tropicalismo” e as experiências estéticas de Hélio Oiticica configuram 
a primeira exposição individual do artista em Portugal, em 199336, em cuja 
organização participam figuras relevantes, do Brasil e da Europa37. A iniciativa 
envolve várias instituições da época38, sendo hoje considerada pioneira para 
a inscrição da potência discursiva e artística de Hélio Oiticica, à data muito 
pouco conhecido na Europa e nos EUA. 

Embora a exposição de Hélio Oiticica de 93 seja concomitante com a 
afirmação do debate “pós-colonial” em algumas instituições culturais europeias 
e norte-americanas39, a sua ressonância é, julgamos, “pós-moderna”. É 
resultado de um momento de maior compreensão daquilo que são os conflitos 

32 Ernesto de Sousa conhece pessoalmente o brasileiro Mário Pedrosa, bastante próximo ao trabalho 
de Oiticica, tendo publicado sobre a vinda a Portugal do “grande crítico e teórico de arte, ex-presidente 
da AICA e ex-diretor do Museu de Santiago do Chile” in E. de Sousa, “Os trabalhadores e o anonimato” 
in Vida Mundial, n.º 1871, 24 de junho de 1975. Sobre as relações de Ernesto de Sousa com a cultura 
brasileira, veja-se ainda a sua participação na exposição “25 Artistas Portugueses Hoje”, MAC, São 
Paulo, 1981. 

33 Email de Isabel Alves, atual responsável pelo projecto Ernesto de Sousa, à autora. 22/08/2017.

34 Idem.

35 Cf. Hélio Oiticica, “Crelazer” (1969) in Catálogo da Exposição Hélio Oiticica: Rio de Janeiro, 1996. 

36 A exposição realizou-se no “edifício-sede” da Fundação.

37 Leonora de Barros, M. J. Borja-Villel, Guy Brett, Haroldo de Campos, Catherine David, Chris Dercon, 
Luciano Figueiredo, K. Halbreicht, Hélio Oiticica, Lygia Pape, A. Pacquement, José Sommer Ribeiro e 
Waly Salomão assinam os textos do catálogo.

38 A exposição itinerou durante cinco anos, de 1992 a 1997, no Witte de With Center for Contemporary 
Art (Roterdão), Projecto Hélio Oiticica (Rio de Janeiro), Galerie Nationale du Jeu de Paume (Paris), 
Walker Art Center (Mineapolis), Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa) e Fundación Antoni Tapiés 
(Barcelona).

39 Como é exemplo a exposição “Les Magiciens de la Terre”, no C. G. Pompidou, em 1989.

e desafios do espaço pós-moderno da escultura e do lugar singular da arte 
brasileira na 2a metade do século XX, e antecipa muitas das discussões éticas 
e estéticas que marcaram o seu passado recente.

Um segundo momento, que abrange toda a década de 2000, está 
relacionado com a consolidação da nova imagem de Portugal como jovem 
país da União Europeia.

O fim dos anos 90 anuncia um clima de euforia e de crescimento 
económico que se prolonga durante toda a década de 2000. À Culturgest 
e ao Centro Cultural de Belém, inaugurados ambos em 1993, e ao MNAC, 
aberto em 1994, em Lisboa, soma-se o Museu de Serralves40, que abre em 
1999, no Porto. Este investimento dota o país de um conjunto assinalável 
de equipamentos culturais que vão garantir uma maior assiduidade da arte 
contemporânea e, correlativamente, a afirmação de uma nova imagem de 
Portugal. De velho país colonial passa a um país cosmopolita, articulado 
com redes de programação europeias e com políticas culturais da língua 
portuguesa, no mundo global41. 

O programa de “Comemorações dos 500 anos da viagem de Pedro 
Álvares Cabral ao Brasil”, levado a cabo pela Comissão Nacional para as 
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, em 200042, é a iniciativa 
conjunta de Portugal e do Brasil que se destaca neste momento. 

De forma a garantir a visibilidade da aproximação entre os dois países, 
a “Comissão [...] vai articular programas de investimento”43 que apoiam as 
programações das novas instituições. Se o Museu de Serralves no Porto opta por 
exposições de caráter “monográfico”, próximas das suas linhas programáticas 
de pesquisa e apresenta o trabalho de Artur Barrio, António Manuel e Lygia 
Pape, em três exposições individuais44, o Centro de Arte Moderna/FCG e a 
Culturgest, em Lisboa, por seu turno, realizam exposições temáticas de grande 

40 A actividade da Fundação de Serralves remonta a 1989.

41 Cf. “Comunidade de Países de Língua Portuguesa”, fundada em 1996.

42 Em 1998, realizou-se em Lisboa a Exposição Mundial conhecida como “Expo 98”.

43 Carlos Câmara Leme (2000), “Um oceano inteiro para nadar” in Público. Disponível em https://www.
publico.pt/noticias/jornal/um-oceano-inteiro-para-nadar-142934. Consultado em 30/08/2017.

44 Curadoria de João Fernandes, à época subdiretor.
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envergadura, ambas com um pendor “transdisciplinar”45: “Século XX: Arte do 
Brasil” e, especialmente, “Um oceano inteiro para nadar”46.

Desta efeméride resulta o dado inédito de, num só ano, entre Lisboa e o 
Porto, ter sido exposta cerca de uma centena de artistas brasileiros, a grande 
maioria desconhecidos. A imagem contemporânea do Brasil e de Portugal, 
desvinculada do passado de colonizado e colonizador, predomina na fortuna 
crítica que acompanha estas exposições, em especial as de Lisboa.

O Museu de Serralves, pioneiro na apresentação de artistas neo-
concretos e conceptuais brasileiros (na exposição inaugural47 do Museu e nas 
mostras dedicadas à obra de Cildo Meireles, 1996, e de Lygia Clark, 1998)48, 
assinala a “efeméride” de forma independente à narrativa histórica dos 
“Descobrimentos”, através de “uma ocasião única para a divulgação da arte 
brasileira, tratando-se nos três casos da primeira grande exposição antológica 
que os artistas realizam fora do Brasil”49. 

O texto do diretor Vicente Todolí, que apresenta as exposições, é 
particularmente enfático sobre a importância do Brasil, entre o local e o 
global, na formulação de um projecto artístico contemporâneo, e refere-se a 
Portugal como um “contexto particularmente favorável para a apresentação 
da arte brasileira podendo contribuir para a sua divulgação na Europa e no 
mundo”50. Informa também que estas três exposições asseguram “uma linha 
de trabalho que se pretende prosseguir na programação e na colecção do 
Museu”, facto que vem a concretizar-se, logo em 2006, com a exposição de 
Fernanda Gomes, e seguidamente pela sucessão de outros nomes cimeiros (as 
individuais de Barrio, 2012, Cildo Meireles, 2013, Mira Schendel, 2014, e duas 

45 Em especial, a programação da Culturgest era acompanhada por um conjunto de manifestações 
culturais na área da dança, da música, do cinema e do pensamento.

46 “Século XX: Arte do Brasil” (F. C. Gulbenkian) teve a curadoria de Nelson Aguilar, Franklin Pedroso 
e Jorge Molder. “Um oceano inteiro para nadar” (Culturgest) teve a curadoria de Paulo Reis e Ruth 
Rosengarthen.

47 Referência à instalação “Tropicália” de Hélio Oiticica e a “Caixa de Baratas” de Lygia Pape.

48 Referência à exposição coproduzida pela Fundació Antoni Tàpies, MAC − Galeries Contemporaines 
des Musées de Marseille, Fundação de Serralves e Société des Expositions du Palais des Beaux-Arts, 
realizada em 1997 e 1998. O catálogo inclui textos críticos de Guy Brett, Paulo Herkenhoff, Ferreira 
Gullar e Suely Rolnik, assim como textos da artista, biografia e bibliografia.

49 Vicente Todolí, “Três histórias do Brasil em Serralves” in Registros: Artur Barrio: Fundação de Serralves, 
2000, p. 14.

50 Idem.

edições da 31a e 32a Bienal de São Paulo, em 2015 e 2017). 
Destacaríamos o caráter “programático” e continuado de Serralves 

relativamente à divulgação e aquisição de trabalhos de artistas dos anos 60 e 
70, vendo na “crítica ao modernismo” desta geração “a superação do conceito 
de objeto em arte”, etapa incontornável para a arte pós-moderna. 

Contudo, foi a exposição “Um oceano inteiro para nadar” a “grande 
aposta da Comissão”, segundo a imprensa da época51. Inserida no programa 
“Arte e Cultura do Brasil Contemporâneo, uma coprodução da CNCDP e da 
Culturgest, os seus custos repartidos entre ambas as entidades”, aspeto que 
evidencia o caráter comemorativo.

Embora bastante relevante para a divulgação de uma geração mais 
jovem de artistas do Brasil – José Bechara, Adriana Varejão, Rosângela Rennó, 
Leonilson, Ernesto Neto, José Damasceno52, etc. – “Um oceano inteiro para 
nadar” vai ter uma repercussão institucional53 de natureza distinta. Por um 
lado, inaugura na Culturgest um “breve” acervo de “arte contemporânea 
não ocidental”54 sob o “denominador comum” da língua portuguesa (alguns 
países africanos e o Brasil)55. Por outro, marca o início da difusão das 
ideias de “multiculturalismo”56 e “interculturalidade”, no quadro dos debates 
pós-coloniais. Esta linha programática será continuamente desenvolvida 
pelo curador e programador António Pinto Ribeiro através dos seguintes 
programas: “Uma Casa do Mundo” (2000-2004), na Culturgest, “O Estado 
do Mundo” (2006-2007), “Distância e Proximidade” (2008) e “Próximo Futuro” 
(2009-2014), na Fundação Calouste Gulbenkian.

51 Cf. “Um oceano inteiro para nadar” in ArteIbérica, Ano 4, n.º 96, maio 2000.

52 J. Damasceno realiza uma exposição individual na Culturgest/Porto, em 2003.

53 “Desde 2008 que as aquisições estão suspensas, pelo que inexiste uma ideia sobre política de 
aquisição de arte, em qualquer uma das suas expressões”. Email de Miguel Caissotti, atual conservador 
da Culturgest, à autora, em 4/12/2016. 

54 Cf. Bárbara Reis (2004), idem. 

55 “Desde 2008 que as aquisições estão suspensas, pelo que inexiste uma ideia sobre política de 
aquisição de arte, em qualquer uma das suas expressões”. Email de Miguel Caissotti, atual conservador 
da Culturgest, à autora, em 4/12/2016.

56 Cf. comentário de Delfim Sardo sobre o perfil de programação de A. P. Ribeiro: “a perspectiva 
escolhida, o multiculturalismo, é muito importante na curadoria na Europa e nos Estados Unidos”; 
Barbara Reis (2004): “Pinto Ribeiro sai da Culturgest para não se ‘eternizar’” in Público.
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A ideia de revisão do cânone ocidental57 é próxima ao diretor da 
Culturgest à data, António Pinto Ribeiro, que a concretiza, em especial, na 
divulgação, “teórica e reflexiva” 58, de autores importantes dos denominados 
“Estudos Culturais”, tais como Stuart Hall, Nestor Canclini, Homi Bhabha, 
entre muitos outros. 

Diferente de Serralves, a aproximação às artes visuais na programação 
da Culturgest é feita “fora” das especificidades da História da Arte, no 
contexto de “programas com uma vocação não exclusivamente artística mas 
também de pensamento e reflexão”59, os quais são recebidos com alguma 
controvérsia60. 

Como refere António Pinto Ribeiro a propósito de “Um oceano inteiro 
para nadar”, “há situações de tensão, de conflito e de confronto entre técnicas, 
poéticas, linguagens manifestas”61, aspeto que inclusivamente ficou registado 
no catálogo da exposição, que opta em publicar a troca acesa de opiniões 
entre os curadores Ruth Rosengarthen e Paulo Reis.

Deste momento refiram-se também as exposições de Adriana Varejão 
no Pavilhão Branco do Museu da Cidade (Lisboa), em 1998, na Galeria Pedro 
Oliveira (Porto), em 2001, e no C.C.B. (Lisboa), em 2005, que divulgam o 
corpo de trabalho da artista, entre a antropofagia dos azulejos barrocos e 
as virtualidades das saunas. São também “de salientar alguns importantes 
contributos individuais para a divulgação da arte brasileira em Portugal, 
com destaque para o trabalho de relação regular e continuada com o Brasil 
promovido por alguns artistas, como é o caso de Albuquerque Mendes, ou de 

57 “Vi em 1989 a exposição Les Magiciens de la Terre que foi determinante nos meus interesses, pela 
abordagem aos estudos de cultura e pós-coloniais, matérias pouco conhecidas em Portugal na década 
de 80” in “Arriscar aquilo que abre caminhos: entrevista de Marta Lança a António Pinto Ribeiro” 
in Buala, maio 2011. Disponível em http://www.buala.org/pt/cara-a-cara/arriscar-aquilo-que-abre-
caminhos-entrevista-a-antonio-pinto-ribeiro. Consultado em 30/08/2017.

58 Sobre as linhas de atuação da Culturgest na década de 90, A. P. Ribeiro refere: “recentemente estive 
a ler o manifesto programático da Culturgest, escrito em 1992, e as questões da interculturalidade e 
pós-coloniais já faziam parte das linhas orientadoras, ainda que de uma forma muito naif”, idem, ibidem.

59 Cf. Lucinda Canelas (2015), “Programa Próximo Futuro Chega ao Fim” in Público. Disponível em 
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/uma-ponte-com-o-mundo-1706589. Consultado em 
30/08/2017.

60 “Nem todos gostam dos objectos estranhos que passaram na Culturgest – sobretudo a arte 
contemporânea não ocidental –, mas é unânime que Pinto Ribeiro deixou uma marca forte” (Manuel 
Vaz). Cf. Bárbara Reis (2004), idem, ibidem.

61 Carlos Câmara Leme (2000), “Um oceano inteiro para nadar” in Público. Disponível em https://www.
publico.pt/noticias/jornal/um-oceano-inteiro-para-nadar-142934. Consultado em 30/08/2017.

galeristas e curadores como José Mário Brandão”62 e Paulo Reis (Carpe Diem, 
Lisboa). Acrescente-se, do lado brasileiro, o galerista Marcantonio Vilaça que, 
em articulação com galerias portuguesas, vai garantir a comercialização da 
arte do “Brasil contemporâneo” junto a acervos públicos e privados, abrindo 
o mercado brasileiro aos circuitos internacionais.

Sobre o contexto das exposições realizadas em torno do ano 2000 
podemos destacar, como o faz a pesquisadora Maria Manuel Restivo a 
propósito de programas desenvolvidos posteriormente, que não se “encontra 
uma vontade de reformulação ou de reescrever a história colonial portuguesa” 
e do Brasil, e as exposições “esquivam-se às questões ligadas particularmente 
ao passado colonial” 63. 

Vale a pena mencionar, assim, que a receção da arte contemporânea 
brasileira acontece não só como bem cultural, mas muito particularmente 
como “bem de mercado”, e a complexidade artística da nova geração acima 
mencionada vai ficar aquém da operação de internacionalização do mercado 
de arte brasileiro, acabando por fixar clichés culturais que ainda hoje persistem 
dos dois lados do oceano.

Este momento configura o auge do “multiculturalismo”, o discurso 
cultural que formou a base para a expansão do mercado internacional de arte, 
em grande parte impulsionado por um novo tipo de alianças entre o poder 
público e as corporações multinacionais. “Autoriza” pela retórica neoliberal, os 
museus e as coleções privadas diversificam as suas coleções, e muitos artistas 
que se haviam mantido à margem do mercado encontram agora a inclusão, 
nem sempre no mesmo plano de igualdade de receção. 

Um terceiro momento da relação entre Portugal e as produções 
artísticas da América Latina situa-se entre 2007 e o presente, dez anos em 

62 Cf. Delfim Sardo, “O espaço elástico: relações luso-brasileiras no campo da arte contemporânea” in 
Camões: revista de letras e culturas lusófonas, n.º 21, setembro 2012.

63 M. M. Restivo analisa os programas “Próximo Futuro” e “África.Cont”, que se referem a um 
momento posterior à atuação de Pinto Ribeiro na Culturgest. Cf. “O pós-colonialismo e as instituições 
culturais portuguesas: o caso do programa Gulbenkian Próximo Futuro e do projecto África.cont” 
in Buala. Disponível em http://www.buala.org/pt/a-ler/o-pos-colonialismo-e-as-instituicoes-culturais-
portuguesas-o-caso-do-programa-gulbenkian-proxi. Consultado em 30/08/2017.
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que se passa de uma “crise financeira internacional” à recuperação económica 
dos últimos três anos. 

Momento particularmente marcante, com drásticos reflexos para todo 
o setor da cultura, a crise financeira de 2007 desacelerou o mercado de arte 
contemporânea e a programação das instituições culturais, sendo de assinalar 
neste quadro a suspensão das actividades do Ministério da Cultura e da Ellipse 
Foundation64. A crise mundial vai refletir-se em todo o setor cultural, inclusive 
no que toca às lógicas do colecionismo e políticas de acervo institucionais. 

A tendência por “grandes” exposições temáticas sobre a arte brasileira, 
característica do momento anterior, dá lugar a uma maior frequência de 
exposições individuais de artistas de outros países da América Latina, para 
além do Brasil. Acompanhadas de uma nova chave de leitura, exposições tão 
distintas quanto as realizadas pela Ellipse Foundation até 2008, pelo CAV de 
Coimbra, pelo CAM, pelo Museu Berardo ou pelo Museu de Serralves têm 
em comum uma fortuna crítica desatrelada do quadro geográfico e cultural 
de origem dos artistas. De forma sumária, poderíamos dizer que a ideia 
multiculturalista do “Outro” dá lugar à afirmação de poéticas autorais, sendo 
que a mobilidade dos artistas se sobrepõe à ideia de identidade e nacionalidade.

Sem a pretensão de esgotar a complexidade deste momento, por sinal 
bastante recente no horizonte cronológico desta pesquisa, alguns aspetos 
valem a pena ser mencionados. Por um lado, o surgimento de novas instituições 
culturais, não só em Lisboa e no Porto, mas também em Évora, Guimarães ou 
na Madeira e nos Açores, e que contribuem para diversificar as abordagens 
curatoriais e os modelos de gestão (desde iniciativas independentes, como é o 
caso da Kunsthalle Lissabon, até operações de capital privado pertencentes a 
grandes grupos empresariais, como o Novo Banco, com o prémio de fotografia, 
e a EDP, com o MAAT). Por outro, o pendor internacional de coleções 
privadas que se consolidam em Portugal na última década e que estimulma 
a representação da arte da América Latina (entre outras), destronando a 
tendência “nacional” marca do nosso colecionismo privado.

Sendo expectável uma leitura da arte contemporânea junto aos desafios 
do futuro, configurados na vivência urbana das grandes cidades, os sinais de 

64 Cf. Miguel Prado (2012), “Empresa de obras de arte criada por Rendeiro está falida” in Jornal 
de Negócios. Disponível em http://conteudos.sibace.pt/noticias/pdfs/201207240.pdf. Consultado em 
30/08/2017.

esgotamento do rumo neoliberal são evidentes, embora continuem a polinizar 
determinações públicas e privadas em abrir “novos equipamentos”. Em paralelo 
com esta tendência, é visível a vontade de pensar “novas institucionalidades” 
e de questionar o lugar e a função dos objetos nos museus do futuro65. A 
hegemonia do “museu-espetáculo”, como afirmação do neoliberalismo e da 
globalização, parece dissolver-se e dar lugar a interessantes reflexões, as 
quais contribuem para iniciativas reais. A este respeito, diretores de museus 
e curadores apontam para a necessidade de “descolonizar” as coleções e 
proporcionar leituras sobre os acervos próximas às comunidades que deles 
usufruem, o que definitivamente se afastada da ideia de “ranking” de artistas 
em concorrência de preços e protagonismo. Veja-se algumas iniciativas, por 
exemplo, no Museu Reina Sofia (Madrid), de gestão compartilhada de espaços 
de informação, desvinculados da posse material. Uma ideia de “museu ativista”, 
horizontal, não restrito aos acervos66 físicos.

A necessidade de aprofundar destas reflexões deverá ser um eixo 
programático das políticas culturais atuais, as quais procuram acompanhar 
a transformação dos públicos da cultura, especialmente o “turismo cultural” 
de Lisboa e Porto, decorrente do recente impulso da economia portuguesa. 
Algumas questões colocadas já em 2000 a propósito da necessidade de uma 
revisão pós-colonial dos acervos de arte em Portugal são agora um espaço 
fértil para renovar as abordagens museológicas e políticas de acervos de arte. 
Em suma, outras narrativas culturais, vetores políticos e matrizes económicas, 
alternativas à cultura afirmativa do neoliberalismo.

65 Refira-se a programação que, desde 2014, é apresentada no Centro Internacional de Arte José 
de Guimarães, curadoria de Nuno Faria, e que adopta um ponto de vista “pós-colonial” inédito e 
programático. É necessário aguardar mais iniciativas capazes de abordar esta problemática em toda 
a sua complexidade.

66 Refira-se o MNRS, de Madrid, e a iniciativa “Red de conceptualismos del Sur”.
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Vista da exposição | Exhibition view. Nelson Félix e | and Antoni Muntadas
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Vista da exposição | Exhibition view. Leonor Antunes, Lydia Okumura e | and Damián Ortega
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Vista da exposição | Exhibition view. Magdalena Jitrik
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Vista da exposição | Exhibition view. Magdalena Jitrik e | and Marepe
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Vista da exposição | Exhibition view. Juan Araújo, Jac Leirner e | and Rosângela Rennó
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Vista da exposição | Exhibition view. Magdalena Jitrik Mauro Restiffe, W, 2010
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Vista da exposição | Exhibition view. Juan Araujo Carmela Gross, Ilha I, 1995
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Waltercio Caldas, Olhos d’Água, 2008
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Waltercio Caldas, Olhos d’Água, 2008
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► Leonor Antunes (1972)
N: Portugal, Lisboa | VT: Alemanha, 
Berlim; Portugal, Lisboa

Artigas, 2014
Latão, corda de cânhamo | Brass, hemp 
rope
340 x 170 x 5 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de 
Arte Contemporânea, Porto
Aquisição | Acquisition 2014

► Juan Araújo (1971)
N: Venezuela, Caracas | VT: Venezuela, 
Caracas; Portugal, Lisboa

Casa Luis Barragán II, 2010
Óleo sobre cartão | oil on card
40 x 30 cm (35 x 6 cm prateleira)
Col. Teixeira de Freitas

CGAC 26, 2008
Óleo sobre madeira | oil on wood
18 x 27 cm
Col. Teixeira de Freitas
 
CGAC 6, 2007-2008
Óleo sobre madeira | oil on wood
28 x 43 cm
Col. Teixeira de Freitas
 
CGAC 7, 2007
Óleo sobre madeira | oil on wood
18 x 27 cm
Col. SILD
 
CGAC 21, 2007
Óleo sobre madeira | oil on wood
27 x 18 cm
Col. SILD
 
► Artur Barrio (1945)
N: Portugal, Porto | VT: Brasil, Rio de 
Janeiro

SITUAÇÃO T/T, 1 (2ª parte | part 2), 
1970
[Nota do Artista] Trabalho realizado em 

Belo Horizonte, Minas gerais, em 20 de 
abril de 1970. 
LOCAL: em um rio/esgoto, colocação de 
14 T.E. Parque Municipal. 
PARTICIPAÇÃO: do público em geral, 
aproximadamente 5.000 pessoas. 
Este trabalho (colocação dos T.E. no 
local) teve início pela manhã, sendo 
que as cenas registradas comentam 
visualmente oque aconteceu a partir 
das 3 horas (15 hs.), com a afluência/
participação popular e mais tarde com 
a intervenção em princípio da polícia e 
logo apos do corpo de bombeiros __ Os 
Registros foram feitos anonimamente, 
em meio à (da) massa popular, é claro.
[Artist’s Note] Work performed in Belo 
Horizonte, Minas Gerais, on 20 April 
1970. 
PLACE: at a river/sewage outlet, 
placement of 14 bloody bundles at the 
Municipal Park. 
PARTICIPATION: general public, 
approximately 5,000 people. 
This work (the placement of the bloody 
bundles) started in the morning. The 
recorded scenes are a visual commentary 
to what happened from 3 pm on, when 
the public appeared/participated and, 
later, when the police came immediately 
followed by the fire brigade __ obviously, 
the film was shot anonymously from 
amidst the crowd.
Col. P.O.P.

SITUAÇÃO T/T, 1 (2ª parte | part 2), 1970
[Nota do Artista] Trabalho realizado em 
Belo Horizonte, Minas gerais, em 20 de 
abril de 1970. 
LOCAL: em um rio/esgoto, colocação de 
14 T.E. Parque Municipal. 
PARTICIPAÇÃO: do público em geral, 
aproximadamente 5.000 pessoas. 
Este trabalho (colocação dos T.E. no 
local) teve início pela manhã, sendo 
que as cenas registradas comentam 
visualmente oque aconteceu a partir 
das 3 horas (15 hs.), com a afluência/

participação popular e mais tarde com 
a intervenção em princípio da polícia e 
logo apos do corpo de bombeiros __ Os 
Registros foram feitos anonimamente, 
em meio à (da) massa popular, é claro.
[Artist’s Note] Work performed in Belo 
Horizonte, Minas Gerais, on 20 April 
1970. 
PLACE: at a river/sewage outlet, 
placement of 14 bloody bundles at the 
Municipal Park. 
PARTICIPATION: general public, 
approximately 5,000 people. 
This work (the placement of the bloody 
bundles) started in the morning. The 
recorded scenes are a visual commentary 
to what happened from 3 pm on, when 
the public appeared/participated and, 
later, when the police came immediately 
followed by the fire brigade __ obviously, 
the film was shot anonymously from 
amidst the crowd.
Col. P.O.P.

SITUAÇÃO T/T, 1 (3ª parte | part 3), 1970
[Nota do Artista] Trabalho Realizado 
em Belo Horizonte, Minas Gerais, Abril 
de 1970.
MATERIAL: 60 Rolos de Papel Higiênico. 
[Artist’s Note] Work performed in Belo 
Horizonte, Minas Gerais, on April 1970.
MATERIALS: 60 toilet paper rolls 
Col. P.O.P.

Theories Reportages 1969/1975
Col. P.O.P.

► Waltercio Caldas (1946)
N | VT: Brasil, Rio de Janeiro

Olhos d’Água, 2008
Tinta sobre granito, aço inoxidavél e lã | 
Paint on granite, stainless steel and wool
900 x 400 x 800 cm
Col. Museu Calouste Gulbenkian

► Nelson Félix (1954)
N | VT: Brasil, Rio de Janeiro

Série | Series Mapas, 2013
Aguarela, caneta esferográfica, folha de 
ouro | Watercolour, ballpoint pen, gold 
leaf
42 x 28 cm 
Col. P.O.P.

► Carmela Gross (1946)
N | VT: Brasil, São Paulo

Ilha I, 1995
Latão, aço e elástico | Brass, steel and 
rubber band
210 cm (diâmetro | diameter)
Col. Caixa Geral de Depósitos

► Magdalena Jitrik (1966)
N | VT: Argentina, Buenos Aires

Pintura sobre Guitarra, 2009
Óleo sobre madeira | Oil on wood
Dimensões variáveis | Varying dimensions
Col. Teixeira de Freitas 

Sem título | Untitled (Askeaton), 2009
Óleo sobre tela | Oil on canvas
40 x 50 cm
Col. Teixeira de Freitas 

Acontecimientos en Turquia, 2007
Desenho e colagem | Drawing and 
collage
65 x 50 cm
Col. Teixeira de Freitas 

El Primeiro de Mayo, 2007
Desenho e colagem | Drawing and 
collage
65 x 50 cm
Col. Teixeira de Freitas 

Plaza Lorea, 2007
Desenho e colagem | Drawing and 
collage
65 x 50 cm
Col. Teixeira de Freitas 

N Nasceu
VT Vive e trabalha
F Faleceu
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Reconocimiento, respeto, apoyo, defensa, 
2007
Óleo sobre tela | Oil on canvas
50 x 90 cm
Col. Teixeira de Freitas 

Idea de Sociedad, 2005
Óleo sobre tela | Oil on canvas
22 x 33 cm
Col. Teixeira de Freitas 

Movimento 6 hs, 2005
Óleo sobre tela | Oil on canvas
19 x 24 cm
Col. Teixeira de Freitas

Sem Título, 1998
Óleo sobre tela | Oil on canvas 
60 x 38 cm
Col. Teixeira de Freitas 

► Jac Leirner (1961)
N | VT: Brasil, São Paulo

Corpus Delicti, 1993
Almofadas e lençóis de companhias 
aéreas | Pillows and blankets from airline 
operators 
41 x 100 x 35 cm 
Col. Caixa Geral de Depósitos

► Marepe (1970)
N | VT: Brasil, Santo Antonio de Jesus/ 
Bahia

Rio Fundo, 2004
Bóias de borracha, mesas de madeira, 
formica e garrafas com cachaça | Rubber 
buoys, wooden tables, formica and 
cachaça bottles
Dimensões variáveis | Varying dimensions
Col. Holma/ Ellipse

► Ana Mendieta (1948-1985)
N: Cuba, Havana | F: EUA, Nova Iorque

Sem título | Untitled, (Blood Sign # 2 / 
Body Tracks), 1974
Filme 8 de mm transferido para DVD | 
8 mm Film transferred onto DVD, cor | 
colour, Ed. 1/6
Col. Museu Colecção Berardo
 
► Antoni Muntadas (1942) 
N: Espanha, Barcelona | VT: EUA, Nova 
Iorque

The Last Ten Minutes, 1976 
Heliogravura sobre papel | Heliogravure 
on paper 
59,5 x 42,2 cm 
Col. SILD

Arte – Vida (Proyecto a Traves de 
Lationamerica), 1975 
Heliogravura sobre papel | Heliogravure 
on paper 
59,5 x 42,2

Arte – Vida, 1975 
Heliogravura sobre papel | Heliogravure 
on paper
59,5 x 42,2 cm
Col. SILD

Quatro Elementos, 1973 
Heliogravura sobre papel | Heliogravure 
on paper 
59,5 x 42.2 cm 
Col. SILD

Action TV, 1972 
Heliogravura sobre papel | Heliogravure 
on paper 
59,5 x 42,2 cm 
Col. SILD

Cinco Sentidos, 1972 
Heliogravura sobre papel | Heliogravure 
on paper
59,5 x 42,2 cm 
Col. SILD

► Hélio Oiticica (1937 – 1980)
N | F: Brasil, Rio de Janeiro

Raymundo Colares and his books, 
Dobragens e Mondrian, 1972
Fotografia | Photograph
17 x 25 cm (cada | each, conjunto de | 
set of 3)
Col. P.O.P.

► Lydia Okumura (1948)
N: Brasil, São Paulo | VT: USA, Nova 
Iorque

Installation II, Medellin Bienniel, 
Colombia, 1981
Metal, tinta acrílica, grafite e cordão 
sobre parede e piso | Metal, acrylic paint, 
graphite and rope on the walls and the 
floor 
Dimensões variáveis | Varying dimensions 
Col. Rita Freire

► Damián Ortega (1967)
N | VT: México, Cidade do México

Cobra, 2007
Moedas, cesto e motor eléctrico | Coins, 
basket and electrical motor
51,5 x 52 x 88 cm
Col. Teixeira de Freitas

► Rosângela Rennó (1962)
N: Brasil, Belo Horizonte | VT: Brasil, Rio 
de Janeiro

Number: Série | series Vulgo, 1998
Impressão cibachrome lamina | 
Cibachrome lamina print, Ed. 2/3
166 x 120 cm
Col. Holma/ Ellipse

Phoenix: Série | series Vulgo, 1998
Impressão cibachrome lamina | 
Cibachrome lamina print, Ed. 2/3
170 x 120 cm
Col. Holma/ Ellipse

Three Holes: Série | series Vulgo, 1998
Impressão cibachrome lamina | 
Cibachrome lamina print, Ed. 2/3
175 x 120 cm
Col. Holma/ Ellipse

► Mauro Restiffe (1970)
N: Brasil, São José do Rio Prado | VT: 
Brasil, São Paulo

W, 2010
Prova de emulsão de prata | Gelatine 
silver print
206 x 137 cm
Col. Fundação Leal Rios

► Horacio Zabala (1943)
N | VT: Argentina, Buenos Aires

La Interpretacion de los Sueños, 1975
Livros queimados | Burned books 
23,5 x 14,6 x 16,5 cm
Col. Teixeira de Freitas

Exterior – Jardim

► Cildo Meireles (1948)
N | VT: Brasil, Rio de Janeiro

Pertubarão!, 2014
Resina de poliéster e tinta acrílica sobre 
fibra de vidro, aço inox | Polyester resin 
and acrylic paint on fibreglass, stainless 
steel, Ed. 1/3
Dimensões variáveis | Varying dimensions
Col. Fundação de Serralves – Museu de 
Arte Contemporânea, Porto. Doação de 
Paulo Pimenta 2015 | Donation by Paulo 
Pimenta 2015

N Nasceu
VT Vive e trabalha
F Faleceu
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Vista da exposição | Exhibition view. Artur Barrio, Lothar Baumgarten, Cildo Meireles, Damián Ortega e | and Gabriel Orozco
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Detanico & Lain, still de O Mundo Justificado, Alinhado à Esquerda, Centralizado, Alinhado à Direita, 2006



72 73

Vista da exposição | Exhibition view. Raimundo Camillo
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Vista da exposição | Exhibition view. Ignasi Aballí, Anna Maria Maiolino e | and Tunga
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Vista da exposição | Exhibition view. Letícia Ramos e | and Ana Maria Tavares
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Vista da exposição | Exhibition view. Antonio Dias e | and Paulo Nazareth
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Emmanuel Nassar, Série | Series Brasília, 1987
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Ângelo de Sousa, Slides de Cavalete, 1978-79
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Damián Ortega, Moby Dick (Los Angeles), 2005
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► Ignasi Aballí (1958)
N | VT: Espanha, Barcelona

Llistats (Desapariciones), 1997-2005
Impressão digital | Digital print
150 x 105 cm
Col. Holma/ Ellipse

Llistats (Immigrantes), 1997-2004
Impressão digital | Digital print
150 x 105 cm
Col. Holma/ Ellipse

► Lothar Baumgarten (1944)
N: Alemanha, Rheinsberg | VT: 
Alemanha, Berlim; EUA, Nova Iorque

Aquator, 1985
Impressão | Print Ed. 12/35
74 x 104 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de 
Arte Contemporânea

Fish, 1985
Impressão | Print Ed. 22/35
80 x 115 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de 
Arte Contemporânea

Metalle, 1985
Impressão | Print Ed. 12/35
74 x 104 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de 
Arte Contemporânea

Shaiprabowe, 1985
Impressão | Print Ed. 14/35
80 x 114 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de 
Arte Contemporânea

► Manuel Álvarez Bravo (1902 – 
2002)
N | F: México, Cidade do México

Señor de Papantla, 1934-35
Impressão em gelatina e prata | Silver 
gelatine print
24,1 x 17,7 cm
Col. Módulo – Centro Difusor de Arte

► Albino Braz (1893-1950)
N: Itália | F: Brasil, São Paulo

Título desconhecido, data desconhecida | 
Title unknown, date unknown
Grafite sobre papel | Graphite on paper
38,4 x 44.2 cm
Col. Treger / Saint Silvestre em depósito 
no | On deposit at Núcleo de Arte da 
Oliva

Título desconhecido, data desconhecida | 
Title unknown, date unknown
Grafite e lápis de cor sobre papel | 
Graphite and coloured pencil on paper
41,5 x 37,4 cm
Col. Treger / Saint Silvestre em depósito 
no | On deposit at Núcleo de Arte da 
Oliva

► Artur Barrio (1945)
N: Portugal, Porto | VT: Brasil, Rio de 
Janeiro

IdéiaSituação: InterRelacionamento 
SubjetivoObjetivo………….(2002), 2002
11ª Documenta, Kassel, Alemanha | 
documenta 11, Kassel, Germany
Conjunto de fotografias coladas sobre 
cartão | Set of photographs pasted on 
cardboard
Dimensões variáveis | Varying dimensions
Col. P.O.P.

► Raimundo Camilo (1939)
N: Brasil, Ceará

Título e data desconhecidos | Title and 
date unknown (frente/verso | front and 
back)
Caneta de feltro e esferográfica sobre 
papel | Felt tip pen and ballpoint pen on 
paper
26,1 x 36,2 cm
Col. Treger / Saint Silvestre em depósito 
no | On deposit at Núcleo de Arte da 
Oliva

Título e data desconhecidos | Title and 
date unknown (frente/verso | front and 
back)
Lápis de cor e esferográfica sobre papel 

| Coloured pencils and ballpoint pen on 
paper
34,5 x 41,6 cm
Col. Treger / Saint Silvestre em depósito 
no | On deposit at Núcleo de Arte da 
Oliva

Título e data desconhecidos | Title and 
date unknown (frente/verso | front and 
back)
Caneta de feltro e esferográfica sobre 
papel | Felt tip pen and ballpoint pen on 
paper
26,1 x 36.2 cm
Col. Treger / Saint Silvestre em depósito 
no | On deposit at Núcleo de Arte da 
Oliva

Título e data desconhecidos | Title and 
date unknown (frente/verso | front and 
back)
Caneta de feltro e esferográfica sobre 
papel | Felt tip pen and ballpoint pen on 
paper
26,1 x 36.2 cm
Col. Treger / Saint Silvestre em depósito 
no | On deposit at Núcleo de Arte da 
Oliva

► Detanico & Lain (1973 e 1974)
N: Brasil, Caixas do Sul | VT: França, 
Paris

O Mundo Justificado, Alinhado à 
Esquerda, Centralizado, Alinhado à 
Direita, 2006
Animação a preto e branco, s/ áudio | 
Black and white animated film, no sound, 
1’25’’, loop
Col. Fundação Leal Rios

► Antonio Dias (1944)
V: Brasil, Campina Grande Brasil | VT: 
Rio de Janeiro

The invented Country – the birth, the 
death, the life, s/data | undated 
Letra sete sobre cartão | Letterset on 
cardboard
52 x 77 cm (cada | each)
Col. P.O.P.

► Eugenio Dittborn (1943)
N | VT: Chile, Santiago

12th History of the Human face (Dead 
Bone) Airmail Painting #93, 1991
Tinta, carvão, 3 panos de entretela 
sintética | Paint, charcoal and 3 pieces of 
synthetic interlining 
210 x 420 cm
Col. Holma/ Ellipse

► Iran do Espírito Santo (1968)
N: Brasil, Mococa | VT: Brasil, São Paulo

Sem título | Untitled (Buraco de 
Fechadura), 2002
Cristal | Crystal
8 x 4 x 2 cm
Col. Teixeira de Freitas

► Tamar Guimarães (1967)
N: Brasil, Belo Horizonte | VT: 
Dinamarca, Copenhaga 

Casa das Canoas, 2010
Filme 16 mm transferido para digital | 
16 mm film transferred onto a digital 
support 
cor, som | colour, sound, 13’30”
Col. Teixeira de Freitas

► André Komatsu (1978)
N | VT: Brasil, São Paulo

Subterrâneo Branco, 2007
Tijolo, cimento, gesso e tinta acrílica | 
Brick, concrete, plaster and acrylic paint
12 x 25 x 14,5 cm
Col. Teixeira de Freitas

► Anna Maria Maiolino (1942)
N: Itália, Scalea | VT: Brasil, São Paulo

Aos poucos, série | series Fotopoemação, 
1976 
Fotografia digital em preto e branco | 
Black and white digital photograph
, Ed. 1/5 
200 x 68 cm (cada | each 40 x 44 cm) 
Col. P.O.P.

N Nasceu
VT Vive e trabalha
F Faleceu
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► Cildo Meireles (1948)
N | VT: Brasil, Rio de Janeiro

Fio, 1990-95
40 fardos de palha, agulha e fio de ouro 
de 18 quilates (100 m) | 40 hay bales, 
needle and 18 carat gold thread (100 m)
Dimensões variáveis | Varying dimensions 
Col. Holma/ Ellipse

► Juan Muñoz (1953-2001) 
N: Espanha, Madrid | F: Espanha, Ibiza

Oreja, 1984
Escultura em barro pintada a pó de 
grafite | Clay sculpture painted with 
graphite powder
8,2 x 4,7 x 1,9 cm
Col. SILD

► Emmanuel Nassar (1949)
N: Brasil, Capanema/ Paraná | VT: Brasil, 
São Paulo

Série | Series Brasília, 1987
Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas
100 x 100 cm
Col. Albuquerque Mendes

► Paulo Nazareth (1977)
N: Brasil, Governador Valadares | VT: Ao 
redor do mundo

Sem título | Untitled, da série | from the 
series Para Venda, 2011
Fotografia impressa sobre papel de 
algodão | Photograph printed on cotton 
paper, Ed. 4/5 + 2PA
80 x 60 cm 
Col. P.O.P.

► Manuel Ocampo (1965)
N: Filipinas, Cidade Quezon | VT: 
Filipinas, Manila 

The Aesthetizisation of desublimated 
fantasies rendered important by 
unredeemable gestures, 2007
Óleo sobre tela | Oil on canvas
200 x 200 cm 
Col. Museu Colecção Berardo

► Gabriel Orozco (1962)
N: México, Jalapa | VT: México, Cidade 
do México; USA, Nova Iorque; França, 
Paris

Ventilator, 1997
Instalação de 6 ventiladores e papel 
higiénico | Installation with 6 fans and 
toilet paper 
Dimensões variáveis | Varying dimensions
Col. Holma/ Ellipse

► Damián Ortega (1967)
N: México, Cidade do México | VT: 
México, Cidade do México; Alemanha, 
Berlim

Matéria - Energia (Sólido, Líquido e 
Gasoso), 2003
C-Print – Políptico de 3 / trípticos 
| C-Print – Polyptic composed of 3 
triptychs 30 x 46 (cada | each)
Col. Teixeira de Freitas

Moby Dick (Los Angeles), 2005
Vídeo transferido para DVD | Video 
transferred onto DVD / DVD – 9’42”
Dimensões variáveis | Varying dimensions
Col. Teixeira de Freitas

Conducción de Energia/Azucar, 2005
C-print 
40,6 x 50,8 cm (cada | each)
Col. Teixeira de Freitas

► Letícia Ramos (1976)
N: Brasil, Santo Antônio da Patrulha | 
VT: Brasil, São Paulo 

Meteorito I, 2014 
Fotografia, impressão em papel de 
algodão a partir de microfilme | 
Photograph, printed on cotton paper 
from microfilm
Políptico de 5 | Polyptych, 100 x 85 cm 
(cada | each) 
Col. Jaime Prieto

► Nicolás Robbio (1975)
N: Argentina, Mar Del Plata | VT: Brasil, 
São Paulo 

Três de três, 2009
Barbante e prumo de ferro | String and 
iron plumb
180 x 375 cm
Col. Arquipélago – Centro de Artes 
Contemporâneas

► Analia Saban (1980)
N: Argentina, Buenos Aires | VT: USA, 
Los Angeles; Nova Iorque

Photogram with Ruptures: Nail, 2010
Impressão em gelatina de prata, sobre 
papel revestido a resina | Gelatine silver 
print on paper coated with resin
46,5 x 57 x 5,5 cm
Col. de Fotografia Contemporânea do 
Novo Banco

Photogram with Ruptures: Rip, 2010
Impressão em gelatina de prata, sobre 
papel revestido a resina | Gelatine silver 
print on paper coated with resin
46.5 x 57 x 5.5 cm
Col. de Fotografia Contemporânea do 
Novo Banco

► Ângelo de Sousa (1938-2011)
N: Moçambique, Maputo | F: Portugal, 
Porto

Sem título | Untitled (mão), 1976
Filme 8mm transferido para digital | 
8 mm film transferred onto a digital 
support
cor, s/som | colour, no sound, 6’22”
Col. Particular | Private collection

Sombra de Trepadeira, c. 1974
Filme Super 8 transferido para digital | 
Super 8 film transferred onto a digital 
support
cor, s/som | colour, no sound, 3’33”
Col. Particular | Private collection

Uma Escultura (S.N.B.A.), 1972
Filme Super 8 transferido para digital | 
Super 8 film transferred onto a digital 
support 
cor, s/som | colour, no sound, 12’12’’ 
(18 imagens por segundo | frames per 
second)
Col. Particular | Private collection 

Slides de Cavalete, 1978-79
100 Diapositivos 35 mm transferidos 
para digital | 100 x 35 mm slides 
transferred onto a digital support
cor, s/som | colour, no sound
Col. Particular | Private Collection

► Ana Maria Tavares (1958)
N: Brasil, Belo Horizonte | VT:Brasil, São 
Paulo

Coluna com Retrovisor, 1997
Aço inoxidável e espelho | Stainless steel 
and mirror
Altura variável, diâmetro 80 cm | Varying 
height, diameter 80 cm
Col. Caixa Geral de Depósitos

► Tunga (1952 – 2016)
N: Brasil, Pernambuco, Palmares | F: 
Brasil, Rio de Janeiro

Seeding Mermaids, 1987-1998
Fotografia de performance | Photograph 
of the performance
83 x 124,5 cm (cada | each, conjunto de | 
set of 2, série de | series of 4)
Col. P.O.P.

N Nasceu
VT Vive e trabalha
F Faleceu
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Material Documental – Revistas

► Malasartes  
n.3 Abril/Maio/Junho | no.3 April/May/
June, 1976 

Revista trimestral que circulou apenas 
por três edições. A primeira delas 
corresponde aos meses de Set./ Out./ 
Nov. de 1975. A revista tinha sua sede 
no Rio de Janeiro, muito embora a sua 
natureza editorial atendesse a uma 
rede de pensamento contemporâneo 
brasileiro, em especial da produção 
em arte contemporânea. Como é 
referido na sua primeira introdução/ 
carta editorial, a revista afirmava-se 
como uma tomada de posição, com 
especial atenção à memória critica 
brasileira. Em sua primeira edição a 
equipe editorial era formada por: Mário 
Aratanha (Editor Responsável); Bernardo 
de Vilhena; Carlos Vergara; Carlos 
Zílio; Cildo Meireles; José Resende; Luiz 
Paulo Baravelli; Ronaldo Brito; Rubens 
Gerchman e Waltércio Caldas. 

Quarterly magazine which had 
only three issues. The first of which 
corresponds to the months of Sep./
Oct./Nov. 1975 The magazine’s 
headquarters were situated in Rio de 
Janeiro, although it’s editorial nature 
was focused on contemporary Brazilian 
thought, especially in the production 
of contemporary art. As stated in the 
introduction/editorial of the first issue of 
the magazine, the magazine assumed a 
position of dedicating special attention to 
Brazilian critical memory. The first edition 
was produced by the editorial team 
composed of: Mário Aratanha (Main 
Editor); Bernardo de Vilhena; Carlos 
Vergara; Carlos Zílio; Cildo Meireles; José 
Resende; Luiz Paulo Baravelli; Ronaldo 
Brito; Rubens Gerchman and Waltércio 
Caldas. 
Col. MMG

► Arteria 
N. 2 | No. 2, 1977

Revista que circulou de 1975 a 1993, 
editada por Omar Khouri e Paulo 
Miranda, Nomuque Edições, Pirajuí e São 
Paulo (SP), Brasil. 
Dedicada à divulgação de poéticas 
intersemióticas em forma visual e sonora.
Este exemplar é composto por um 
envelope com folhas avulsas e de 
formatos diversos, embalado em bolsa 
plástica com um poema-etiqueta com 
a frase “arte=verba” da autoria de Julio 
Plaza. Contém, entre outros um poema 
ready-made de Zéluiz (“Em caso de 
qualquer irregularidade, seja de falta, 
quebra ou mau acondicionamento, 
queira enviar-nos esta etiqueta junto 
à sua reclamação”), participações de 
Regina Silveira, Omar Khouri, Carlos 
Valero, Edgard Braga. 

This magazine was published from 1975 
to 1993. It was edited by Omar Khouri 
and Paulo Miranda, Nomuque Edições, 
Pirajuí and São Paulo (SP), Brazil.  
It focused on the diffusion of intersemiotic 
visual and audible poetry.
This copy is composed of an envelope 
with separate sheets of paper of different 
formats, packaged in a plastic pouch 
with a poem-label with the sentence 
“arte=verba” (‘art=funds’) by poet Julio 
Plaza. It contains, among others, a 
readymade poem by Zéluiz (‘In case of 
any irregularity, insufficiency, malfunction 
or deficient packaging, please send us 
this label together with the complaint’), 
and contributions from Regina Silveira, 
Omar Khouri, Carlos Valero, Edgard 
Braga. 
Col. MMG

► Ovum 10
“Tucumán Arde: Paradigma de acción 
cultural revolucionaria.” n.9, Dez. 1971. | 
No. 9, Dec 1971 

Fundada pelo poeta visual Clemente 
Padín (Montevideo, Uruguai), em 
1969 a revista OVUM 10 foi uma das 
organizações mais importantes para 
promover e divulgar, na América Latina, 
a “Nova Poesia”, de experimentalismo de 
iconoverbal. Tornou-se imediatamente 
um veículo extraordinário de ativismo 
político e inquietação formal, utilizando 
entre outros recursos uma forte co-
participação do leitor, a incorporação 
sistemática de objetos tridimensional, 
intersensoriais, em suas páginas, 
“Tucumán Arde”, é o número resultante 
do momento culminante da radicalização 
política e artística iniciada no ano de 
1968 (“Itinerário de 68”). Este número 
é tido como um episódio fundador do 
chamado “conceitualismo ideológico” 
que articula arte e política na Argentina 
e no cenário internacional. Seu design 
envolveu um processo complexo de 
pesquisa, como contra-informação e 
campanha de disseminação de massa. 
Suas repercussões imediatas foram 
vastas e verificadas em inúmeros artigos 
de jornal, muitos deles em publicações 
locais e internacionais.

Founded by visual poet Clemente 
Padín (Montevideo, Uruguay) in 1969, 
the magazine OVUM 10 was one of 
the most important organisations for 
the promotion and diffusion of “New 
Poetry”, experimentalism and icono-
verbal assemblages in Latin America. It 
immediately became an extraordinary 
vehicle for political activism and formal 
concern, utilising reader co-participation 
and the systematic incorporation of 
intersensorial, tridimensional objects in its 
pages, among other techniques. 
“Tucumán Arde” is the issue that 
represents the culmination of the political 
and artistic radicalisation which had 
been initiated in 1968 (with “Itinerário 
de 68”). This issue is considered a 

founding moment for the movement 
known as “ideological conceptualism” 
which articulates art and politics in both 
Argentina and at an international scale. 
Its design involved a complete research 
process, including counter-information 
and a mass dissemination campaign. 
Its immediate repercussions were 
huge, attested by countless articles in 
newspapers published at both a local and 
international level.
Col. MMG
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Cruzeiro do Sul
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PEDRO BARATEIRO
Today our eyes are c losed

PAULO NAZARETH
Sem título, da série 
Notíc ias da América
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Southern Cross1

Cildo Meireles

I am here, in this exhibition, to defende neither a career nor any nationality. I 
would rather speak about a region witch does not appear on oficial maps, a 
region called the SOUTHERN CROSS. Its called TORDESILHAS. Its Eastern 
side you know rather well through post cards, pictures, descriptions and books.
I would like, however, to speak from the other side of this border, with my 
head under the Equator line, hot and buried in the ground, the very opposite 
of skycrapers, their roots in the ground, about all constellations. The wild side. 
The jungle in the head, deprived of the brilliancy of intellegence and brains. 
About this people, about the heads of these people, they who searched, or 
were forced, to bury their heads in the ground or in the mud. In the jungle. 
Therefore, their heads within their very own heads. 
A circus: ways of thinking, capabilities, specializations, styles, all ends. What 
remais is what always existed: the ground. The dance to be performed begging 
for rain. And the swamp. And from the swamp worms will be born, and again 
life. Another thing: always believe in rumors. In the jungle there are no lies, only 
very private truths.
The precursors. But who dared to intuit, West of Tordesilhas, other thab its 
own inhabitants? Hard luck on the hippies and their sterilized beaches, their 
disinfected lands, their plastics, their sterilized beaches, their disinfected land, 
their plastics, their emasculated cults and their hysterical intelligence. Hard 
luck on the East. Hard luck on those who compromisse: willfully or not, they 
take the side of the weak ones. Worse for them. For the jungle will grow and 
spread out to cover their sterilized beaches, their disinfected lands, their lazy 
sexes, their buildings, their roads, their earth-works, think-works, nihil-works, 
water-works, conceptual-works and soo n, East of Tordesilhas and in each and 
every East of no matter what region. The jungle will go on spreading itself over 
the Esat of no matter what region. The jungle will go on spreading itself over 
the East ando ver those who compromisse, until all those who have frogotten, 
or no longer know, how to breathe oxygen will die, infected with heath. Cat 
bed.
Within its womb it still bears the shy end of the metaphor: since metaphors 
have no intrinsic value West of Tordesilhas. I tis not that I myself am not 
fond of metaphors: I want someday all works to be looked at na hallmarls, 
as remenrance and evocations or real and visible conquests. And whenever 
listening to the History of this West, people will be listening to fantastic 
legends and fables and allegories. For a peaple who can transform its History 
into fantastic legends and fables and allegories, that people had a real 
existence.

1 Published in the Information exhibition catalog, held at the Museum of Modern Art in New York, 
April 1970.

Cruzeiro do Sul1
Cildo Meireles

Não estou aqui nesta exposição para defender uma carreira e nem uma 
nacionalidade. Ou antes, eu gostaria, sim de falar sobre uma região que não 
consta nos mapas oficiais, e que se chama, por exemplo, CRUZEIRO DO 
SUL. Seus primitivos habitantes jamais a dividiram. Porém vieram outros, e 
a dividiram com uma finalidade. A divisão continua até hoje. Acredito que 
cada região tenha sua linha divisória, imaginária ou não. Essa a que me refiro 
chama-se TORDESILHAS. A parte leste vocês mais ou menos conhecem, 
por postais, fotos, descrições e livros. Mas eu gostaria de falar, do outro lado 
dessa fronteira, com a cabeça sob a linha do Equador, quente e enterrada 
na terra, o contrário dos arranha-céus, as raízes, dentro da terra, de todas 
as constelações. O lado selvagem. A selva na sua cabeça, sem o brilho da 
inteligência ou do raciocínio. É dessa gente, e da cabeça dessa gente, esses 
que buscaram ou foram obrigados a enterrar suas cabeças na terra e na 
lama. Na selva. Portanto suas cabeças dentro de suas próprias cabeças. Os 
circos, os raciocínios, as habilidades, as especializações, os estilos acabam. 
Sobra o que sempre existiu, a terra. Sobra a dança que pode ser feita 
para pedir a chuva. Então pântano. E desse pântano vão nascer vermes, 
e outra vez a vida. Outra coisa. Acreditem sempre em boatos. Porque na 
selva não existem mentiras pessoais. Os precursores. Mas quem ousou 
intuir a oeste de Tordesilhas senão seus próprios habitantes? Azar para os 
hippies e suas praias esterilizadas, suas terras desinfetadas, seus plásticos, 
seus cultos eunucos e suas inteligências histéricas. Azar para o leste. Azar 
para os omissos: tomaram sem querer o lado dos fracos. Pior para eles. 
Porque a selva se alastrará e crescerá até cobrir suas praias esterilizadas, 
suas terras desinfetadas, seus sexos ociosos, suas estradas, seus earth-works, 
think-works, nihil-works, water-works, conceptual-works and so on, o leste de 
Tordesilhas e todo e qualquer leste de qualquer região. A selva continuará se 
alastrando sobre o leste e sobre os omissos até que todos que esqueceram 
e desaprenderam como respirar oxigênio morram, infecionados de saúde. 
Cama-de-gato. No ventre ela traz ainda o acanhado fim da metáfora: 
porque as metáforas não têm um valor próprio a oeste de Tordesilhas. Não 
que eu não goste de metáfora. Quero algum dia que cada trabalho seja visto 
não como um objeto de elucubrações esterilizadas, mas como marcos, como 
recordações e evocações de conquistas reais e visíveis. E que quando ouvirem 
a história desse oeste estejam ouvindo lendas e fábulas fantásticas. Porque o 
povo cuja história são lendas e fábulas é um povo feliz. 

1 Texto publicado no catálogo da mostra Information, realizada no Museu de Arte Moderna de 
Nova York, abril de 1970.
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Lydia Okumura, Appearance, 1975, Serigrafia | Silkscreen, 57,5 x 72,5 cm
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Today our eyes are closed 
 
 
 
This story happened in a country that only sees itself in the dark. 
 
It is for this reason that the country isn’t indicated on geographical 
 
maps: because one can’t see maps in the dark. 
 
In this country, they live with their eyes closed in the midst of 
 
magical precipices. They innocently manipulate dark symbols; 
 
unknowingly, their ignorant lips repeat terrible enchantments, 
 
formulas that are similar to revolvers. 
 
There are reasons to tremble as one watches a family 
 
taking its breakfast in the morning, all without noticing 
 
the unknown that transpires in the red and white 
 
squares of the tablecloth. 
 
At the table, the father asks the child what 
 
she understands to be a mirror. 
 
“A machine,” she answered, “that gives shape to things in 
 
the distance, when placed in a convenient relation to them. 
 
A mirror is a machine that offers us relief outside of ourselves.”
 

 

 
 
 

This story happened in a country that only sees itself in the dark. 
 

It is for this reason that the country isn’t indicated on geographical 
 

maps: because one can’t see maps in the dark. 
 

In this country, they live with their eyes closed in the midst of 
 

magical precipices. They innocently manipulate dark symbols; 
 

unknowingly, their ignorant lips repeat terrible enchantments, 
 

formulas that are similar to revolvers. 
 

There are reasons to tremble as one watches a family 
 

taking its breakfast in the morning, all without noticing 
 

the unknown that transpires in the red and white 
 

squares of the tablecloth. 
 

At the table, the child asks the father what 
 

he understands to be a mirror. 
 

He answers: “It’s like my hand, which doesn’t need to be 
 

placed next to an object in order for me to feel it. 
 

The mystery of the world is the visible, not the invisible.”

Pedro Barateiro, 2010 
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Included in the programme of Past and Present Lisbon – Ibero-American Capital of Culture 
2017 and exhibited in the Pavilhão Branco and the Pavilhão Preto of the Palácio 
Pimenta, Potency and Adversity presents works that originate mostly from countries in 
Latin America found in Portuguese collections and helps to deconstruct institutionalised 
ways of thinking about the artistic production of Latin America.

To the dialogue proposed by António Pinto Ribeiro, the general coordinator of 
programming for the Iberio-American Capital of Culture 2017, the perspective of the 
curator of this exhibition was added. Marta Mestre selected more than 80 works by 
artists from different countries to present the multiplicity of pathways formulated and 
the different artistic visions of social and political realities of the late twentieth century, 
marked by several repressive governments. Presenting, debating and examining different 
realities, valuing the transversal dimension of culture while constructing a city open 
to the cultures of others and to understanding itself: this is one of the programmatic 
objectives of the Ibero-American Capital of Culture 2017 and is also the role of the 
cultural facilities of the city of Lisbon.

 In addition to being unique, this is also a large exhibition, not only in terms of 
the two spaces it occupies – the Pavilhão Branco (Municipal Galleries) and the Pavilhão 
Preto (Museu de Lisboa) – but also in terms of the time period and the roughly forty 
artists it encompasses.

  I thank the Municipal Galleries for their work in this exhibition and all the 
people and institutions that contributed to its accomplishment.

 

Catarina Vaz Pinto
Councillor for Culture at the Lisbon City Council
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The decision of the Union of Ibero-American Capital Cities that led to the initiative 
Lisbon Ibero-American Capital of Culture Initiative (CIAC) in 2017 was a timely 
opportunity to deepen and consolidate several of EGEAC’s programming lines of the 
cultural spaces it manages and the cultural programming of public space it promotes 
throughout the city.

In doing so, we sought to avoid an essentialisation of imaginary or physical 
spaces conditioned by geography, promoting the right to opacity as forwarded by 
Édouard Glissant, thereby allowing artists, creators and ideas “foreign” to a putative 
universe to enrich the debate and programmation.

 This approach also made it possible to explore several themes which, in with 
the CIAC Programmatic Charter, transcended what would normally be expected, 
opening up several fronts for discussion, including for instance a critical reflection on 
people of African descent (an urgent and necessary debate in Portugal), diaspora 
and immigration policies that, both in Europe and in the United States, affect “Latin” 
migrants as others.

Though this may seem paradoxical in the context of an exhibition that is focused 
on a specific geographic movement (the passage of works from Latin American artists 
to Portuguese collections), the issues raised by the exhibition - namely the denunciation 
of repressive policies and attitudes, as forwarded by the curator - are hardly unique to 
this geographical space.

Rather than a nostalgic perspective, the challenge that was presented to Marta 
Mestre by the Municipal Galleries, in association with the Museu de Lisboa, offers clues 
to understanding the present and imagining possible futures in common (bringing 
together in the process two beautiful exhibition spaces, the Pavilhão Branco and the 
Pavilhão Preto).

The exhibition Potency and Adversity - Art from Latin American in the Portuguese 
Collections also makes hitherto unknown private collections accessible to the general 
public, promoting new areas of inter-institutional cooperation and the sharing of 
common memory.

I would like to congratulate and thank the directors and teams of the Municipal 
Galleries and the Museu de Lisboa as well as the other bodies and individuals involved. 
Their coordinated efforts have given rise to new lines of research and have increased the 
visibility of artists and themes until now under-represented in the Portuguese context. 

Joana Gomes Cardoso
Chairwoman of the EGEAC Board of Directors
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ATLANTIC CROSSINGS

António Pinto Ribeiro
Autumn 2017

In Past and Present – Lisbon, Ibero-American Capital of Culture 2017 there was an implicit 
purpose to the objectives of the programme. This meant having as starting point for all 
its activities, regardless of their artistic genre – cultural and work area, an underlying 
activity in the form of a study of the existing remnants of memoirs and testimonies of 
Latin American origin in Lisbon.

The empirical knowledge of the inhabitants of Lisbon and archival research tells 
us that, since the expansion, these memoirs and testimonies underwent various creative 
processes – by transfer, displacement, migration or acquisition – which resulted in the 
social, religious, literary, visual, gastronomic and botanical components of Lisbon today 
showing signs, traces and behavioural norms that originated from those territories, 
as well as areas of tension. After all, it is the result of two globalisations – the first of 
which began with maritime expansion and the second which started in the latter half of 
the last century, involving contemporary communications technology, globalisation of 
markets and mass circulation of people and goods.

The exhibition ’Potency and Adversity‘ is exemplary of this process of acquisition 
and migration. The curator Marta Mestre brought together a group of collections of 
works of art and, with the year 1970 as a cut off point, carried out a survey and 
selected of a set of works of Ibero-American origin present in these collections, in 
accordance with her curatorial project.

The works on show in this exhibition reveal interesting collateral aspects to 
the curatorial dimension, concerning the process of acquisition of the works by the 
represented collectors, based on the typology of existing connections and exchanges in 
the visual arts circuits between Latin America, Portugal and Spain.1The selection also 
defines the taste of the collectors, their knowledge – or lack thereof – about artistic 
creation in the cities involved, the short history of the relationship between Portuguese 
and Latin American institutions with respect to the arts, and it can even raise the 
possibility of using this exhibition to propose a possible history of mentalities. As the 
curator’s text in this catalogue points out, the ’history of contact’ is recent, sparse, 
and reveals an emphasis on the relationship between Portugal and Brazil, having only 
assumed a more important dimension from the year 2000 onwards, in the context of a 

1 In this regard, see the exhibition ‘A Mão-de-olhos-azuis de Cândido Portinari’ (1903-1962) at the 
Museu de Arte Contemporânea - Museu do Chiado.

series of exhibitions that were organised within the framework of the commemorations 
of the ’Discovery of Brazil’. Another significant event was the 2004 edition of the Lisbon 
Art Fair, where Brazilian galleries and a Mozambican gallery were represented for the 
first time. Finally, we can observe the protagonism enjoyed by the works of Brazilian 
artists, somewhat more present than the ones of their neighbouring countries, since the 
post-war era, many of them still on the path of Brazilian modernism, concretism and the 
political art of the 1970s and 80s.

Potency and Adversity is, therefore, an excellent example of a field of work that 
is the result of a Portuguese collectionism that is now beginning to expand. 

In this regard, it is also important to take this moment to honour those who, 
although a minority, were definitive in the processes of collaboration, knowledge and 
understanding between the two sides of the Atlantic. They are: gallery owner José 
Mário Brandão, curator Paulo Reis and critic Luís Camilo Osório.
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In 1975, Catalan artist Antoni Muntadas made the first of many journeys to 
Latin America. He was equipped with a ‘map’ of the continent, supplemented by his own 
graphic additions, on which the words ‘Art’ and ‘Life’ stood out clearly, with two arrows 
between them indicating reciprocity. 

According to the artist, “it was a matter of trying to understand that continent 
which appeared from Spain to be a homogeneous space” with “the intuition and 
conviction that each country had its own peculiar characteristics”2. 

Over a two year period, Muntadas visited Chile, Bolivia and Peru, but it was 
in Argentina, Mexico, Brazil and Venezuela that he accomplished ‘Acción / Situación: 
Hoy. Proyecto a Través de Latinoamérica (1975-1976)’ [Action/Situation: Today. Project 
Through Latin America]3. Designed as a performance/installation, the project was based 
on the idea of ‘media landscape’ [a semiotic landscape], combining the artist’s body, 
public participation and the daily press in a mixture of public and private information4. 

Thirty five years after these performances, Muntadas recalls the reactions of the 
various local audiences in the following manner:

“In Argentina, the CAYC (Art and Communication Centre, Buenos 
Aires) [...] had an apparently correct cultural attitude, with people very sensitive 
to cultural production. In Venezuela, I found a very frivolous social context, 
people looked at me as if admiring paintings in an exhibition [...]. In Mexico, 
they began to set fire to the newspapers during the performance, in response 
to the news reports. In Brazil, in the MAC (Museum of Contemporary Art – 
USP) auditorium, people got up on the stage where I was performing, placed 
their hands on my chest, came close to me, followed my breathing, and took 
more of an interest in the human aspect”5.

1 Reference to the poem ‘Hip!Hop!Hoover’ by Oswald de Andrade, 1928.

2 Laura Buccelato apud Cristina Freire “Muntadas e a Dialética do Museu: Alguns Testemunhos 
Brasileiros” in Muntadas: informação, espaço, controle: Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2011, p. 39.

3 The voyage began in Buenos Aires, where he performed at the CAYC on 14 November 1975. The 
rest of the presentations took place in the following order: MAC-USP (São Paulo), 13 December 1975; 
Caracas Contemporary Art Museum, 25 January 1976; and Science and Arts University Museum, 
Mexico DF, 27 February 1976. Ibidem, p. 41.

4 Idem, p. 39.

5 Interview with Cristina Freire, 12 August 2010 at the MAC-USP.

Marta Mestre
Agosto de 2017
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In 1978, shortly before leaving Paris (where he was living at that time) to travel 
to Rio de Janeiro, the artist Artur Barrio6 read in the newspaper Le Monde that the 
Museum of Modern Art in Rio de Janeiro (MAM), one of the largest in Latin America, 
had suffered a serious fire. 

This event devastated almost all of the collections and interrupted an agenda 
which, since 1975, had mobilised a whole generation of artists to embrace proposals 
which invested in risk, productive precarity and challenging institutional spaces7.

Days later, in Rio de Janeiro, Artur Barrio, who had been selected to exhibit that 
year at the MAM, refused to postpone his exhibition to a time when the museum had 
overcome this traumatic event, and declared his proposal to have been accomplished, 
despite the project not having left the drawing board8. 

*

The main purpose of bringing together these two episodes or micronarratives, 
whose relevance lies beyond official history, is to update a number of debates from the 
1970s, particularly the commitment of certain artists to inverting the idea of centre 
and periphery, and to proposing cultural alternatives to the civilising myth of Western 
modernity.

While Muntadas anecdote inscribes a ‘foreign vision’ onto an ‘unknown’ land, 
demonstrating the extent to which the ‘local scene’ is always penetrated by its ‘others’, 
that of A. Barrio responds to institutional precarity with a ‘dematerialised’ proposal, 
which transforms adversity into potency and denies the idea of the art object as an 
item for consumption.

Just like them, the vast majority of artists in this era refused any kind of cultural 
cliché linked to the Third World9, to ‘Latin-Americanness’ or to the ‘tropics’ and proposed 
new interpretations of the reality of the continent. Unique experimental proposals by 
artists and collectives from Argentina, Colombia, Peru, Chile, Brazil, Venezuela and 

6 One of the most representative artists in the field of Brazilian experimental art, Artur Barrio has 
Portuguese nationality (Porto, 1945). He has lived in Rio de Janeiro since 1955. 

7 We refer here to the ‘Área Experimental’ (Experimental Area), a programme organised at the 
Museum of Modern Art in Rio de Janeiro from 1975 to 1978. See Fernanda Lopes, Área Experimental: 
lugar, espaço e dimensão do experimental na arte brasileira dos anos 70: Figo, Rio de Janeiro, 2013.

8 s.t. [on ‘Projects completed and projects almost completed’]. Manuscript, dated and signed, two 
pages, Rio de Janeiro, 1 August 1978. (Available in the artist’s personal files in the document archive at 
the Museum of Modern Art in Rio de Janeiro). Also available at http://arturbarrio-trabalhos.blogspot.
com.br/. Consulted on 30/08/2017.

9 On the idea of ‘the potency of precarity’, see Glauber Rocha, filmography and texts Eztetyca da Fome 
(1965) and Estetyka do Sonho (1971). 

Mexico called for an end to the oppressive structures of states10 and established 
connections between artistic production and political and ideological education (known 
as ‘Artevida’ [Artlife]). Concepts such as ‘anti-art’, ‘environment’11 and ‘appropriation’, 
advocated in the 1960s by Brazilian artist Hélio Oiticica, aimed to reconstruct the 
relationships of art between global and local scales. A mix of radicalism and marginality 
challenging canonical, Eurocentric histories and insisting upon the “urgency of situating 
values in a universal context”, in order to “overcome a stagnant, parochial condition”, 
and “the fourth centenary moralism (of white, Christian, Portuguese origin) of a 
paternalist Brazil”12.

Indeed, the 1970s are key to the exhibition ‘Potência e adversidade: a arte 
da América Latina nas coleções em Portugal’ [Potency and adversity: Art from Latin 
America in the Portuguese collections] and represent a common thread running 
through a research project which adopts a historical, bounded perspective, in order to 
overcome the fragmentation intrinsic to the various collections which exist in Portugal. 

‘Hot’ years of social struggles against US-backed dictatorships and repression 
around the world13, the 1970s were marked by unprecedented cultural production, 
engaged in breaking down the clichés commonly associated with Central and South 
America. Initiatives such as ‘postal art’ and other spaces for informal exchange 
overcame geographical constraints and allowed artists to share creative stances, 
as well as encouraging the consolidation of an anti-dictatorial political conscience14. 
Throughout the decade, there was increasing movement by artists and intellectuals, 
often linked to exile, and spaces of contamination or ‘open areas’15 expanded in Latin 
America, an expression used by Argentine critic Marta Traba. 

10 In response to the violence of the times, a number of artists produced condemnatory works. See in 
particular ‘Sala Escura da Tortura’ [Dark Torture Room], a collective work by Grupo Denúncia (Gontran 
Guanaes Netto/Brazil, Julio Le Parc/Argentina, Alejandro Marco/Uruguay, Jose Gamarra/Spain/
Argentina), 1973, exhibited at the Museum of Modern Art in Paris in the same year.

11 See Hélio Oiticica, “Esquema Geral da Nova Objetividade” in Nova Objetividade Brasileira: Rio de 
Janeiro, Museum of Modern Art, 1967. 

12 See Hélio Oiticica, “Brasil Diarréia”, 1970.

13 Long-term military governments, with a change in leadership in most cases, controlled eleven 
countries in Central and South America for significant periods between 1964 and 1990: Ecuador, 1963-
1966 and 1972-1978; Guatemala, 1963-1985 (with an interval between 1966-1969); Brazil, 1964-1985; 
Bolivia, 1964-1970 and 1971-1982; Argentina, 1966-1973 and 1976-1983; Peru, 1968-1980; Panama, 
1968-1989; Honduras, 1963-1966 and 1972-1982; Chile, 1973-1990; Uruguay, 1973-1984; Salvador, 
1948-1984.

14 We are referring here to the 10th São Paulo Biennial, known as the ‘Boycott Biennial’, an initiative 
which mobilised artists from all over the world against the Brazilian dictatorship by refusing to 
participate in the Biennial.

15 See Marta Traba, Duas Décadas Vulneráveis nas Artes Plásticas Latino-Americanas – 1950-1970: 
Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977. 

Marta Mestre SOUTH AMERICA / SUNNY AMERICA / SALTY AMERICA
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This shift which occurred in the 1970s gave rise to a context of real intercultural 
flexibilisation, and led to the emergence of ‘post-modern’ and ‘post-colonial’ themes 
which are being revived today. Consequently, it represents a vitally important phase 
preceding globalisation16 and the arrival of neoliberalism. 

However, the disruptive power of the 1970s was dismantled by the brutal violence 
of the ‘State’, and was defeated in various parts of the continent. Its strength was 
“interrupted by the continual overlapping of several mechanisms, such as: the erasure 
of the collective memory by State institutions, the defensive amnesia assimilated by civil 
society, the depoliticisation of subjectivities in their incorporation into the neoliberal 
economy, and even the aestheticisation of counterculture”17. 

More recent historical revisions, particularly concerned with “intervening 
politically in the process of neutralisation of the critical potential of a set of conceptual 
practices which emerged in Latin America”18, have demonstrated that some of these 
processes of change have not come to a complete end. On the contrary, they remained 
hidden during the 1980s and 1990s and manifest themselves today, reworked and 
reframed, with the revival of authoritarian and conservative powers in various countries 
on the American continent: Brazil, Paraguay, Venezuela, USA, among others. 

 In this context, the primary concern of the curatorship consisted of highlighting 
a historical angle which continues to be overlooked by more institutionalised narratives 
on Latin America in Portugal. The issues of ‘multiculturalism’19 and ‘interculturality’ have 
been avoided, and attempts have been made to refocus the debate on the relationships 
between art and politics in the so-called ‘conceptualisms of the South’, and the way in 
which these unfold today.

Seeking to reflect a ‘past-present’ dynamic, the research focuses on two 
particular periods, which are present in both the Pavilhão Branco and the Pavilhão Preto. 
The first consists of a historical hub composed of works by Horacio Zabala (Argentina), 
Ana Mendieta (Mexico/USA), Lydia Okumura (Brazil), Artur Barrio (Portugal/ Brazil), 
Antoni Muntadas (Spain), Anna Maria Maiolino (Italy/Brazil), Antonio Dias (Brazil), 
Ângelo de Sousa (Portugal), Cildo Meireles (Brazil), and Hélio Oticica (Brazil). These 
bring together different ‘histories’ of art which must be measured with different clocks, 
although they share the same urgency with regard to the modification of the traditional 

16 This phenomenon began in the 15th century, via European ‘modernity’. See Enrique Dussel, The 
Invention of the Americas. Eclipse of “the Other” and the Myth of Modernity: Continuum Publishing, 
New York, 1995. 

17 “Manifiesto Instituyente / Founding declaration”, in Red Conceptualismos Sur, March 2009. Available 
at https://redcsur.net/declaracion-instituyente/. Consulted on 30/08/2017.

18 Idem.

19 See Walter Mignolo, The Idea of Latin America: Blackwell Publishing, Oxford, 2005; and Gerardo 
Mosquera, “Beyond Anthropophagy: Art, Internationalization and Cultural Dynamics”. Available at 
http://www.summeracademy.at/media/pdf/pdf776.pdf. Consulted on 30/08/2017.

places of art. From Horacio Zabala’s proposal, which ignited the revolutionary work 
of Sigmund Freud – The Interpretation of Dreams –, to Artur Barrio who constructed 
‘bloody bundles’ and distributed them around the urban space, flagging the violence of 
the dictatorship, or even Ana Mendieta, who created a print of her body in blood: all of 
these works were highly experimental for their time.

Meanwhile, a ‘contemporary’ hub was set up, featuring around 30 artists and 
60 artworks, covering a multitude of original, creative formulations produced today, 
particularly developments from the so-called ‘conceptual legacy’. These developments 
relate to the numerous visual and discursive strategies employed by the artists with a 
view to decolonising, delatinising and detropicalising the discourses surrounding their 
production. Several examples of this are the work of Jac Leirner (1996), made from items 
stolen from airline companies and which materially asserts the idea of transgression, 
the paintings by Magdalena Jiktrik (1998-2009), which combine geometric formalism 
and historical episodes of civil disobedience, or the set of photographs by Rosângela 
Rennó (1998), which explore the limits between the discourse of art and the legal 
records of prisons, to name just a few. 

This hub, which does not aim to be ‘complete’, seeks to express the various 
intellectual periods or contexts in Latin America, beyond the Western canon. Coming 
closer to the idea of coexistence and contamination, and lacking a linear chronology, 
this hub also features a number of interpretive leaps, which may even be considered 
drastic. This is the case of the inclusion of certain artists ‘from beyond’ the continent, 
who function as counterpoints or ‘foreign perspectives’ on the cultures of ‘Latin 
America’, yet who are equally able to testify to the influence, whether imaginary or real, 
of the so-called ‘epistemologies of the South’, on a broader cultural spectrum. In this 
sense, specific works are included by Antoni Muntadas, Leonor Antunes, Ignasi Aballí, 
Lothar Baumgarthen and Ângelo de Sousa, with the adoption of more or less direct 
approaches. One such example is the case of Ângelo de Sousa, an artist interested 
in reformulating the constructivist matrix, whose audiovisual recording ‘Escultura’ 
[Sculpture] (1969/70), one of the six pieces to participate in the 13th São Paulo Biennial 
in 1975, winning the ‘International Prize’, is one of several works exhibited. Another 
example is that of Lothar Baumgarthen, whose work is profoundly shaped by the 
long periods he spent in various regions of the Amazon rainforest, giving rise to deep 
reflection on the relationships between nature and culture.

Indeed, the works gathered in this exhibition allow ‘critical perspectives’ (or “from 
here”20 paradigms, in the words of Gerardo Mosquera) to be highlighted, and refuse to 
be mere appropriations of international culture. Nonetheless, the authoritarian political 
context in various Latin American countries in recent years is reflected in a significant 
number of the works in the exhibition, and in a particular ‘end of the party’ tone visible 
in some pieces in which melancholy seeps into visions of the future. 

20 Gerardo Mosquera, idem. 
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Works such as those of Gabriel Orozco (Toilet Ventilator, 1997), among others, 
in which time is consumed in a lengthy, cyclical combustion, signal the end of the glorious 
period of linking ‘experimentation’ and social activism. They echo the following phrase 
from Mário Pedrosa: “the avalanche of the art market swept away our optimism”21. 

Finally, in order to critically reinforce the notion of identity related to the clichés 
associated with Latin America (tropicality, exoticism, underdevelopment, etc.), the 
catalogue includes four hors exhibition contributions. These include the text ‘Cruzeiro do 
Sul’ [Southern Cross] by Cildo Meireles, published in the catalogue Information (1970)22, 
in which the artist acknowledges: “I am not here to represent any country...”, the poem-
manifesto by Pedro Barateiro – ‘Today our eyes are closed’ – in which he rejects the 
normativeness and standardisation of the world in the context of the great progressive 
narrative of modernity, a set of images by Lydia Okumura (‘Appearance’, 1976), which 
establish a geometric, abstract and virtual space and, finally, an image from the series 
‘Notícias da América’ [News of America] in which Paulo Nazareth extends the debates 
on power and hegemony between Latin America and the United States of America. 

Returning to the beginning of this text, the anecdote about the 1978 fire at 
the MAM in Rio de Janeiro23 takes on particular symbolism. It evokes the suspension 
of the expectations and futures of an entire generation of artists who transformed the 
museum into the main stage for their experiments. It also symbolises the institutional and 
patrimonial precarity which remains present in many countries and, ironically, speaks 
to the impossibility of any modern revolution. Symbolic of a business and economic elite 
which sought to transform Brazil into an example of an advanced, modern society, the 
Museum of Modern Art was inexorably consumed by flames.

Since then, with the euphoria of ‘global art’ now past, an ‘urge to document’ 
has been rekindled. A number of artists from the so-called ‘conceptual legacy’ seek in 
their own way to resist the construction of a culture led by financial capitalism, and 
engage in artistic practices which are particularly sensitive to historical revisions. As 
Suely Rolnik notes, it is up to us “to unravel futures buried in the past”24, by means of the 
critical path of adversity. We trust that these futures will also involve us.

21 See Mário Pedrosa, “Discurso aos Tupiniquins ou Nambás (1976)” in Glória Ferreira, Crítica de arte 
no Brasil – temáticas contemporâneas: Funarte, Rio de Janeiro, 2006. 

22 Information (1970) was the first international exhibition in which the artist participated, alongside 
Artur Barrio, Guilherme Vaz and Hélio Oiticica. Curated by Kynaston McShine, it may be considered 
one of the seminal exhibitions of Conceptual Art, more broadly anchored in theories of information and 
the media from around the world. Therefore, the discussion focused on questions of language and its 
applicability as a powerful communication resource, moving on to deconstruct the spatial considerations 
deriving from modernity. Here we have opted for the translated version of the text. 

23 “Incêndio destrói todo acervo do MAM” in O Globo, 9 July 1978. “Yesterday, Rio de Janeiro lost its 
Museum of Modern Art. A fire lasting forty minutes, a broken extinguisher, the delay of the firefighters 
and the lack of water consumed the institution’s collections and its modern memory as the city slept, 
and an entire generation of young experimental artists grieve for its passing”.

24 See Suely Rolnik, “Geopolítica da cafetinagem”. Available at http://www.pucsp.br/
nucleodesubjetividade/Textos/SUELY/Geopolitica.pdf. Consulted on 30/08/2017.

Narratives and counternarratives - Latin American art in Portuguese 
collections: 1970-2017

When asked about his relationship with God, Voltaire is said to have replied: 
“we greet, but we are not on talking terms”. This ‘evasive’ masked cordiality reflects 
the close yet distant, fascinated yet disinterested, intense yet discontinuous relationship 
which Portugal maintains with Latin American visual arts. 

Far from being completely ignored, a more or less regular promotion of 
Portuguese artists is ensured at the main official contemporary art event in South 
America, the São Paulo Biennial25. However, in the opposite direction, relevant 
initiatives26 have been organised, although these remain sporadic and sparse. 

As we will see, while it is true that the relationship with the contemporary art of 
Central and South America was limited to the activities of a few institutions and to the 
personal interest of certain intellectuals until the beginning of the 2000s, since then a 
new cultural, and above all political and economic, direction has been taken with regard 
to Latin America, and Brazil in particular. The strengthening of Portugal’s position in 
the European Union would determine relations of a new kind, within a new political and 
economic structure, both neoliberal and global. 

In this way, two sets of questions may be raised. The first relates to intellectual 
efforts made in Portugal to stimulate current debates regarding the theoretical and 
artistic production of Latin America, particularly the promotion of key creators and 
critics from the continent on the same level as European and North American creators. 
The second set of questions, leading on from the first, concerns the ‘post-colonial’ 
formulation of what we understand as ‘contemporary art’, including how we ‘describe’ 
our artistic expression today, as a result of Portugal’s history as a former colonising 
country in Latin America, along with other factors. 

As historian Michael Asbury notes, “the arrival of art from the so-called 
peripheral regions to the world stage is not first and foremost the result of intellectual 
efforts made to dismantle the hegemonic powers. Instead, it was the radical shift in the 
global economic and political structure which allowed this to happen”27. 

25 On the Portuguese presence at the São Paulo Biennial, see Lígia Afonso, “Dias de saída: a 
representação portuguesa nas bienais de São Paulo (1951-2004)” in Working Papers – Series 2016: 
Institute for the History of Art / NOVA School of Social Sciences and Humanities / Universidade Nova 
de Lisboa, 2016.

26 See Renata Ribeiro, “A arte contemporânea da América Latina vista na Fundação Calouste 
Gulbenkian. Um recorrido por exposições”. Available at http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/13515.
pdf. Consulted on 28/08/2017. See Delfim Sardo, “O espaço elástico: relações luso-brasileiras no campo 
da arte contemporânea” in Camões: revista de letras e culturas lusófonas, no. 21, September 2012.

27 Michael Asbury, “The uroborus effect – Brazilian contemporary art as self-consuming” in Third Text: 
no. 114, vol. 26, January 2012, London. Translation by the author.
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In order to consolidate and critically nurture the curatorship of ‘Potência e 
adversidade...’ [Potency and Adversity...], a document and literature search was 
undertaken of cultural activities related to Latin American contemporary art (primarily 
visual arts exhibitions and public programmes) held at the main public and private 
institutions in Portugal from the 1970s to the present day. This was a broad survey of 
almost forty decades (more of an overview than an academic study), which sought to 
highlight several pieces of key reading with regard to the events recounted. 

The conclusions allow us to identify two different ‘perspectives’ - with points of 
contact between them - on the contemporary art of Latin America. A ‘monographic’ 
perspective related to the History of Art, and a ‘transdisciplinary’ perspective influenced 
by ‘Cultural Studies’. Despite regularly overlapping, the ‘monographic’ perspective tends 
to approach a particular contemporary artistic production, be it ‘peripheral’ or not, 
in light of developments in the history of Western art (that is, the arch which leads 
from the ‘historical vanguards’ to the ‘post-modern’, in the 20th and 21st centuries), 
while the ‘transdisciplinary perspective’ addresses visual arts in opposition to other 
cultural ‘paradigms’, often linked to other disciplines (anthropology and sociology, for 
example), and spanning contemporary themes such as ‘emigration’, ‘mobility’, ‘diaspora’, 
etc. Whereas the former implies that visual arts possess ‘specificities’ inherent to the 
discipline and that their nature as ‘heritage’ has directly contributed to the development 
of contemporary art collections in Portugal, the latter has seen greater expression in 
activities with a marked theoretical component (film series, seminars, courses, lectures, 
publications, websites, etc.). 

Oscillating between these two perspectives, it is relevant to highlight three 
particular periods in the relationship of Portuguese cultural institutions with the visual 
arts in certain Latin American countries (Brazil is especially present here, due to the 
colonial history between the two countries).

An initial period, from 1971 to the end of the 1990s, is linked to the activity of the 
Calouste Gulbenkian Foundation, through the journal Colóquio Artes and its programme 
of contemporary art exhibitions28. While the journal, run by art historian José-Augusto 
França29, represented an indispensable space for exchange with intellectuals from the 
other side of the continent – Brazilians, Argentines, Colombians, Mexicans –, who 
‘provided news’30 on local artistic production, particularly the most experimental work, 

28 Until 1983, the year in which the Modern Art Centre opened, the contemporary art programme took 
place at the Foundation’s headquarters. 

29 José-Augusto França was director of the magazine from 1971 to 1996.

30 Colóquio/Artes published critiques by José-Augusto França on books by Damián Bayon, Marta Traba 
and Aracy Amaral, as well as articles written by them, along with texts by Mário Pedrosa, Walter 
Zanini, and Mário Barata. The following articles stand out among the set of texts discussing Brazilian 
experimental art which were published by the journal in the 1970s: “Hélio Oiticica”, Aracy Amaral, 1973; 
“Carta do Rio”, Mário Barata, 1973; and “Cartas de São Paulo: Novo comportamento do museu de 
arte contemporânea”, Walter Zanini, 1972. The latter was accompanied by images from the exhibition 
‘JAC-Jovem Arte Experimental’ at the MAC-USP. 

the Foundation’s visual arts programme was marked by sporadic events due to the 
complexity of producing intercontinental exhibitions. 

Over two decades, from 1983 to the end of the 1990s31, just four individual 
exhibitions were held: three by Brazilians Hélio Oiticica (in 1993), Manfredo de 
Souzanetto (1995) and Antonio Dias (1999) and one by Argentine Antonio Segui 
(1995), with two exhibitions of Brazilian private collections - the Gilberto Chateaubriand 
collection (1982) and the Roberto Marinho collection (1989) – supplementing the image 
of Brazilian contemporary art with a number of other artists.

The figure of Hélio Oiticica and the experimental context of Brazilian art 
(addressed by Brazilian critic Aracy Amaral in 1973 in the journal Colóquio/Artes) stand 
out particularly in this period, as they influenced important initiatives in Portuguese 
contemporary art. 

As a topic worthy of further discussion, the figure of Ernesto de Sousa and his 
genuine interest in Brazilian art and the promotion of experimental research by certain 
critics32 and artists may be highlighted. While “between 1966 and 1969, he documented 
the Hélio, Clark and Pape group in the classes he taught on the Artistic Training 
Course”33, in 1969 he enthusiastically visited the Oiticica exhibition in Whitechapel34. 
The concept of crelazer35, a utopic, experiential environment and creative perception of 
non-repressive leisure practised by Brazilian artists, is sure to have influenced Ernesto de 
Sousa in his experimental approach to the exhibition Alternativa Zero (1977).

‘Tropicalism’ and the aesthetic experiences of Hélio Oiticica constituted the 
first individual exhibition of the artist’s work in Portugal in 199336, and the organisation 
featured the participation of relevant figures from Brazil and Europe37. The initiative 
involved various institutions from the era38, and is now considered to have been a 

31 This period included the creation of the Modern Art Centre in 1983, under the management of 
Sommer Ribeiro, and the initial years of management by Jorge Molder in the 1990s.

32 Ernesto de Sousa knew the Brazilian Mário Pedrosa personally, who was closely linked to Oiticica’s 
work, having published on the arrival in Portugal of the “great art critic and theorist, ex-president of 
the AICA and former director of the Santiago do Chile Museum” in E. de Sousa, “Os trabalhadores e o 
anonimato” in Vida Mundial, no. 1871, 24 June 1975. On Ernesto de Sousa’s relationship with Brazilian 
culture, see his participation in the exhibition “25 Artistas Portugueses Hoje”, MAC, São Paulo, 1981. 

33 Email from Isabel Alves, current manager of the Ernesto de Sousa project, to the author. 22/08/2017.

34 Idem.

35 See Hélio Oiticica, “Crelazer” (1969) in Catálogo da Exposição Hélio Oiticica: Rio de Janeiro, 1996. 

36 The exhibition was held at the Foundation’s headquarters.

37 The texts in the catalogue are signed by Leonora de Barros, M. J. Borja-Villel, Guy Brett, Haroldo de 
Campos, Catherine David, Chris Dercon, Luciano Figueiredo, K. Halbreicht, Hélio Oiticica, Lygia Pape, 
A. Pacquement, José Sommer Ribeiro and Waly Salomão.

38 The itinerant exhibition lasted for five years, from 1992 to 1997, and was displayed at the Witte 
de With Center for Contemporary Art (Rotterdam), Projecto Hélio Oiticica (Rio de Janeiro), Galerie 
Nationale du Jeu de Paume (Paris), Walker Art Center (Minneapolis), Fundação Calouste Gulbenkian 
(Lisbon) and Fundación Antoni Tapiés (Barcelona).
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groundbreaking event in the recognition of the discursive and artistic power of Hélio 
Oiticica, which was little known in Europe and the USA until that time. 

Although the 1993 Hélio Oiticica exhibition coincided with the affirmation 
of the ‘post-colonial’ debate in certain European and North American cultural 
institutions39, we consider its resonance to be ‘post-modern’. It was the product of 
a time of greater understanding of the conflicts and challenges of the post-modern 
space of sculpture and of the unique place of Brazilian art in the second half of the 
20th century, and anticipated many of the ethical and aesthetic discussions which had 
marked its recent past.

A second period, which covers the whole decade of the 2000s, is linked to the 
consolidation of Portugal’s new image as a young European Union country.

The end of the 1990s saw a climate of euphoria and economic growth which 
continued throughout the 2000s. Culturgest and the Centro Cultural de Belém, both 
inaugurated in 1993, and the MNAC, opened in 1994 in Lisbon, were joined by the 
Serralves Museum40, which opened in Porto in 1999. This investment provided the country 
with a remarkable set of cultural facilities which would ensure a greater presence of 
contemporary art, along with an affirmation of Portugal’s new image. From an old 
colonial country, it became a cosmopolitan nation, linked to European programming 
networks and with cultural Portuguese language policies around the world41. 

The programme for the ‘500th anniversary of the journey of Pedro Álvares 
Cabral to Brazil’, organised by the National Commission for the Commemoration of 
the Portuguese Discoveries in 200042, was a joint initiative from Portugal and Brazil 
which stands out from this period. 

In order to ensure the visibility of the rapprochement between the two 
countries, the “Commission [...] will coordinate investment programmes”43 to support 
the programmes of the new institutions. While the Serralves Museum in Porto opted for 
‘monographic’ exhibitions related to its research strands, presenting the work of Artur 
Barrio, António Manuel and Lygia Pape in three individual exhibitions44, the Modern 
Art Centre/FCG and Culturgest in Lisbon held large-scale thematic exhibitions, both of 
a ‘transdisciplinary’ nature45: ‘Século XX: Arte do Brasil’ [20th century: Brazilian Art] 

39 The exhibition “Les Magiciens de la Terre” at the C. G. Pompidou in 1989 is one example.

40 The activity of the Serralves Foundation dates back to 1989.

41 See ‘Community of Portuguese Language Countries’, founded in 1996.

42 In 1998, the World Expo known as ‘Expo 98’ was held in Lisbon.

43 Carlos Câmara Leme (2000), “Um oceano inteiro para nadar” in Público. Available at https://www.
publico.pt/noticias/jornal/um-oceano-inteiro-para-nadar-142934. Consulted on 30/08/2017.

44 Curated by João Fernandes, who was deputy director at the time.

45 The Culturgest programme was particularly notable as it was accompanied by a range of cultural 
presentations in the areas of dance, music, film and thought.

and, of particular interest, ‘Um oceano inteiro para nadar’ [An entire ocean in which 
to swim]46.

This commemoration gave rise to an unprecedented situation: in a single year, 
between Lisbon and Porto, around a hundred Brazilian artists were exhibited, most of 
them unheard of. The contemporary image of Brazil and Portugal, disconnected from 
their former relationship as colonised and coloniser, predominated in the critical essays 
accompanying these exhibitions, particularly those held in Lisbon.

The Serralves Museum, a pioneer in presenting Brazilian neo-concrete and 
conceptual artists (in the Museum’s inaugural exhibition47 and the shows displaying 
work by Cildo Meireles in 1996 and Lygia Clark in 1998)48, celebrated the discovery of 
Brazil apart from the historical narrative of the ‘Discoveries’ through “a unique occasion 
for the promotion of Brazilian art, materialised in the first large anthological exhibitions 
held by the three artists outside Brazil”49. 

The text by director Vicente Todolí which presents the exhibitions places 
particular emphasis on the importance of Brazil, in the mid point between the local and 
the global, in formulating a contemporary artistic project, and refers to Portugal as a 
“particularly favourable context for presenting Brazilian art, in order to contribute to its 
dissemination across Europe and around the world”50. He also states that these three 
exhibitions guarantee “a line of work which will continue in the Museum’s programming 
and collection”, and this was corroborated in 2006 with the Fernanda Gomes exhibition, 
and latterly by a succession of other key names (individual exhibitions by Barrio, 2012, 
Cildo Meireles, 2013, Mira Schendel, 2014, and two editions of the 31st and 32nd São 
Paulo Biennial in 2015 and 2017). 

Of particular note is the ongoing, ‘programmatic’ nature of Serralves in 
relation to the promotion and acquisition of works by artists from the 1960s and 70s, 
perceiving ‘the overcoming of the concept of the art object’ in this generation’s ‘critique 
of modernism’, a vital stage in post-modern art. 

Overall, it was the exhibition ‘Um oceano inteiro para nadar’ which represented 
the “Commission’s grand plan”, according to press reports from this period51. Forming 

46 ‘Século XX: Arte do Brasil’ (F. C. Gulbenkian) was curated by Nelson Aguilar, Franklin Pedroso 
and Jorge Molder. ‘Um oceano inteiro para nadar’ (Culturgest) was curated by Paulo Reis and Ruth 
Rosengarthen.

47 The installations ‘Tropicália’ by Hélio Oiticica and ‘Caixa de Baratas’ by Lygia Pape.

48 The exhibition co-produced by the Fundació Antoni Tàpies, MAC − Galeries Contemporaines des 
Musées de Marseille, Fundação de Serralves and Société des Expositions du Palais des Beaux-Arts, held 
in 1997 and 1998. The catalogue includes critical texts by Guy Brett, Paulo Herkenhoff, Ferreira Gullar 
and Suely Rolnik, as well as texts by the artist, a biography and bibliography.

49 Vicente Todolí, “Três histórias do Brasil em Serralves” in Registros: Artur Barrio: Serralves Founda-
tion, 2000, p. 14.

50 Idem.

51 See “Um oceano inteiro para nadar” in ArteIbérica, year 4, no. 96, May 2000.
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part of the programme “Contemporary Brazilian Art and Culture, a co-production by 
CNCDP and Culturgest, its costs were shared between both institutions”, an aspect 
which demonstrates its commemorative nature.

Although somewhat relevant for the promotion of a younger generation of 
Brazilian artists – José Bechara, Adriana Varejão, Rosângela Rennó, Leonilson, Ernesto 
Neto, José Damasceno52, etc. – ‘Um oceano inteiro para nadar’ had institutional 
repercussions53 of a rather different nature. On the one hand, it pioneered a ‘concise’ 
collection of ‘non-Western contemporary art’ at Culturgest54 based on the ‘common 
denominator’ of the Portuguese language (including several African countries and 
Brazil)55. On the other hand, it marked the beginning of the circulation of the ideas 
of ‘multiculturalism’56 and ‘interculturality’ in the framework of post-colonial debates. 
This programming series was developed further by curator and programmer António 
Pinto Ribeiro through the following exhibitions: ‘Uma Casa do Mundo’ [A House of 
the World] (2000-2004) at Culturgest, ‘O Estado do Mundo’ [The State of the World] 
(2006-2007), ‘Distância e Proximidade’ [Distance and Proximity] (2008) and ‘Próximo 
Futuro’ [Near Future] (2009-2014) at the Calouste Gulbenkian Foundation.

The idea of revising the Western canon57 is linked to the Culturgest director of 
the time, António Pinto Ribeiro, who focused primarily on the “theoretical and reflexive” 

58 promotion of important authors in so-called ‘Cultural Studies’, including Stuart Hall, 
Nestor Canclini, Homi Bhabha, and many others. 

Unlike Serralves, the approach to the visual arts at Culturgest took place 
‘outside’ the specific characteristics of the History of Art, in the context of “programmes 

52 J. Damasceno held an individual exhibition at Culturgest/Porto in 2003.

53 “Since 2008, acquisitions have been suspended, with the result that no idea of an art acquisition 
policy exists, in any of its manifestations”. Email from Miguel Caissotti, current curator at Culturgest, 
to the author, 4/12/2016. 

54 See Bárbara Reis (2004), idem. 

55 “Since 2008, acquisitions have been suspended, with the result that no idea of an art acquisition 
policy exists, in any of its manifestations”. Email from Miguel Caissotti, current curator at Culturgest, 
to the author, 4/12/2016.

56 See the following comment by Delfim Sardo on the programming profile of A. P. Ribeiro: “The 
chosen perspective, multiculturalism, is highly important in curatorship in Europe and the United States”; 
Barbara Reis (2004): “Pinto Ribeiro sai da Culturgest para não se ‘eternizar’” in Público.

57 “In 1989, I saw the exhibition Les Magiciens de la Terre which was decisive for my interests due to 
its approach to cultural and post-colonial studies, topics which were little known in 1980s Portugal” in 
“Arriscar aquilo que abre caminhos: entrevista de Marta Lança a António Pinto Ribeiro” in Buala, May 
2011. Available at http://www.buala.org/pt/cara-a-cara/arriscar-aquilo-que-abre-caminhos-entrevista-
a-antonio-pinto-ribeiro. Consulted on 30/08/2017.

58 Regarding the lines of operation at Culturgest in the 1990s, A. P. Ribeiro writes: “I was reading 
Culturgest’s programmatic manifesto recently, which was written in 1992, and questions of 
interculturality and post-colonialism already formed part of the guidelines at that time, albeit in a very 
naive manner”, idem, ibidem.

with a not exclusively artistic focus, but also involving thought and reflection”59, which 
were the subject of some controversy60. 

As António Pinto Ribeiro writes of ‘Um oceano inteiro para nadar’, “there are 
instances of tension, conflict and confrontation between the techniques, poetry and 
languages used”61, an aspect which was even recorded in the exhibition catalogue, which 
decided to publish the words exchanged between the curators Ruth Rosengarthen and 
Paulo Reis.

From this period, the exhibitions by Adriana Varejão at the Pavilhão Branco of 
the Museu da Cidade (Lisbon) in 1998, at the Pedro Oliveira Gallery (Porto) in 2001, 
and at the C.C.B. (Lisbon) in 2005 are also relevant, promoting the body of work by the 
artist, from the anthropophagy of Baroque tiles to the virtualities of saunas. It is also 
appropriate “to highlight some important individual contributions to the promotion of 
Brazilian art in Portugal, with particular emphasis on the regular, ongoing work to build 
relationships with Brazil engaged in by certain artists, such as Albuquerque Mendes, 
or gallery owners and curators such as José Mário Brandão”62 and Paulo Reis (Carpe 
Diem, Lisbon). On the Brazilian side, we may add gallery owner Marcantonio Vilaça 
who, in collaboration with Portuguese galleries, made provision for the sale of art from 
‘contemporary Brazil’ to public and private collections, opening up the Brazilian market 
to international circuits.

Regarding the context of the exhibitions held around the year 2000, it is 
important to note, as researcher Maria Manuel Restivo does in relation to the 
programmes developed later on, that there was no “desire to reshape or rewrite the 
Portuguese colonial history” and the history of Brazil, and that the exhibitions “avoided 
topics linked particularly to the colonial past” 63. 

The reception of Brazilian contemporary art therefore took place not only as 
a cultural asset, but more specifically as a ‘market product’, and the artistic complexity 
of the aforementioned new generation continued to be excluded from the operation to 

59 See Lucinda Canelas (2015), “Programa Próximo Futuro Chega ao Fim” in Público. Available at http://
www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/uma-ponte-com-o-mundo-1706589. Consulted on 30/08/2017.

60 “Not everybody is fond of the foreign objects presented at Culturgest – particularly the non-Western 
contemporary art –, but all are unanimous in thinking that Pinto Ribeiro made a deep impression” 
(Manuel Vaz). See Bárbara Reis (2004), idem, ibidem.

61 Carlos Câmara Leme (2000), “Um oceano inteiro para nadar” in Público. Available at https://www.
publico.pt/noticias/jornal/um-oceano-inteiro-para-nadar-142934. Consulted on 30/08/2017.

62 See Delfim Sardo, “O espaço elástico: relações luso-brasileiras no campo da arte contemporânea” 
in Camões: revista de letras e culturas lusófonas, no. 21, September 2012.

63 M. M. Restivo analyses the programmes ‘Próximo Futuro’ and ‘África.Cont’, which relate to a later 
period to the activities of Pinto Ribeiro at Culturgest. See “O pós-colonialismo e as instituições culturais 
portuguesas: o caso do programa Gulbenkian Próximo Futuro e do projecto África.cont” in Buala. 
Available at http://www.buala.org/pt/a-ler/o-pos-colonialismo-e-as-instituicoes-culturais-portuguesas-
o-caso-do-programa-gulbenkian-proxi. Consulted on 30/08/2017.
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internationalise the Brazilian art market, establishing cultural clichés which persist today 
on both sides of the ocean.

This period constituted the peak of ‘multiculturalism’, the cultural discourse 
which formed the basis for the expansion of the international art market, largely driven 
by a new kind of alliance between the public powers and multinational corporations. 
Using neoliberal rhetoric, it ‘authorised’ museums and private collections to diversify 
their collections, and many artists who had been marginalised from the market now 
found themselves included, although their work was not always equally recognised. 

A third stage in the relationship between Portugal and Latin American artistic 
production stretches from 2007 to the present day, a ten-year period which has seen 
an ‘international financial crisis’ transform into an economic recovery in the last three 
years. 

A particularly significant time with drastic repercussions for the cultural sector 
as a whole, the 2007 financial crisis provoked a slowing of the contemporary art market 
and of programming by cultural institutions, leading to the suspension of the activities 
of the Ministry of Culture and the Ellipse Foundation64. The global crisis was felt across 
the entire cultural sector, including the activities of collectors and policies of institutional 
collections. 

The trend for ‘large’ thematic exhibitions of Brazilian art which characterised 
the previous period has made way for more frequent individual exhibitions by artists 
from other Latin American countries, besides Brazil. Accompanied by a new interpretive 
key, exhibitions as varied as those held by the Ellipse Foundation up until 2008, the CAV 
in Coimbra, the CAM, the Berardo Museum and the Serralves Museum share a body of 
critical analysis which is decoupled from the geographical and cultural context of origin 
of the artists. To summarise briefly, it may be said that the multiculturalist concept of 
the ‘Other’ has made way for the affirmation of artistic poetry, as the mobility of the 
artists overrides the idea of identity and nationality.

Without attempting to provide an exhaustive account of the complexity of this 
period, which incidentally is rather recent in the chronological scope of this research, 
certain aspects are worthy of note. On the one hand, the emergence of new cultural 
institutions, not only in Lisbon and Porto, but also in Évora, Guimarães, Madeira and the 
Azores, which contribute to a diversification of curatorial approaches and management 
models (from independent initiatives, such as Kunsthalle Lissabon, to private equity 
operations belonging to large corporate groups, such as Novo Banco, with its 
photography prize, and EDP, with the MAAT). On the other hand, the international 
slant of the private collections which have taken root in Portugal in the last decade, and 
which boost the representation of Latin American art (among other regions of origin), 

64 See Miguel Prado (2012), “Empresa de obras de arte criada por Rendeiro está falida” in Jornal 
de Negócios. Available at http://conteudos.sibace.pt/noticias/pdfs/201207240.pdf. Consulted on 
30/08/2017.

replacing the ‘national’ bias which has marked private collections in the country.
We may expect to see an interpretation of contemporary art among the 

challenges of the future, shaped by the urban experience of large cities, as the signs that 
the neoliberal system has run its course are clear, although they continue to influence 
the public and private commitment to opening ‘new facilities’. In line with this trend, 
there is a clear desire to consider ‘new forms of institutionality’ and to challenge the role 
and function of artworks in the museums of the future65. The hegemony of the ‘museum-
show’ as an affirmation of neoliberalism and globalisation appears to be dissolving and 
is being replaced by interesting reflections, which contribute to real initiatives. In this 
regard, museum directors and curators highlight the need to ‘decolonise’ collections 
and to provide interpretations of these collections which are close to the communities 
which enjoy them, permanently moving away from the idea of ‘ranking’ artists in line 
with their prices and prominence. Several initiatives involving shared management of 
information areas separate from the material assets themselves have emerged, for 
example, at the Reina Sofia Museum (Madrid). An idea of an ‘activist museum’, which is 
horizontal in structure and not restricted to physical ‘goods’66.

The need to expand upon these reflections should be a pillar for the programming 
of current cultural policies, which seek to keep pace with the transformation of cultural 
audiences, particularly the ‘cultural tourism’ which has emerged in Lisbon and Porto due 
to the recent boom in the Portuguese economy. Several of the questions already raised 
in 2000 concerning the need for a post-colonial review of art collections in Portugal now 
represent a fertile space for renewing museologic approaches and policies concerning 
art collections. In summary, other cultural narratives, political vectors and economic 
blueprints which represent an alternative to the assertive culture of neoliberalism.

65 Here we refer to the programme which has been presented at the José de Guimarães International 
Art Centre since 2014, curated by Nuno Faria, which adopts an unprecedented ‘post-colonial’ 
perspective. We await further initiatives which are capable of addressing this issue in all its complexity.

66 The MNRS in Madrid and the initiative ‘Red de conceptualismos del Sur’ is one such example.
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