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José Chambel - Série Tabanka
impressão Epson Ultrachrome, prova única, 40x50cm, 2001
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In Memoriam

Pancho Guedes

Pancho Guedes - Homenagem a Klee
Acrílica s/ tela s/ platex e moldura escultórica, 45x60 cm, 2010
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Resistência e Liberdade

Sérgio Santimano
Série Terra Incógnita, Lambda (impressão digital), 40x60cm, 2003

- as independências na arte das Lusofonias
Sendo um conceito que tem sido objecto de muitas e variadas
criticas, algumas das quais assertivas e justas, a Lusofonia, enquanto
ideia de comunidade unívoca partilhando a mesma língua, não fará
sentido, por ser manifestamente irreal, até, maniqueísta, essa visão de
um espaço lusófono homogéneo.
Hoje, como no passado, o que sim existe, é uma multiplicidade de
comunidades que se expressam tendo por base um idioma comum,
o português, e afinidades várias, tecidas ao longo de décadas de
processo cultural (e artístico) miscigenado. Comunidades que não
se restringem aos limites territoriais dos países de língua oficial
portuguesa.
Não querendo entrar em caminhos ínvios, nem em argumentário
ideológico ou de facção, devo dizer que sempre me pareceu
desajustado o termo Lusofonia, quando apresentado assim, no
singular. Independentemente da bondade com que possa ter sido
criado, a verdade é que sempre assisti a uma certa aversão, repulsa
até, a esse termo, na generalidade dos habitantes dos outros países
onde se fala português e, mesmo em Portugal, onde esse sentimento
de desconforto, para dizer o mínimo, é também transversal.

Esta pretende dar a ver, ajudar à reflexão sobre a forma como
Independências, Liberdade e Autodeterminação confluem num
movimento de base comum mas desenvolvido com contornos
diversos e composto por sensibilidades múltiplas, em resistência
e oposição, precisamente, contra quem quis/quer colocar um
freio ou mordaça na expressão individual, nalguns casos indo
tais intentos culminar no cárcere e, não raro, na morte dos que
pautaram a sua vida, a dedicaram e consagraram, à procura de
implementação desses ideias de Libertação.

Por essa razão e porque não podemos deixar que pairem quaisquer
vícios ou nuvens neo-imperiais sobre uma comunidade múltipla,
diversa, considerei há vários anos que uma formulação plural
se adequaria melhor a esse espaço partilhado pela língua mas
diversificado na sua aplicação e usufruto. Vem daí a razão pela qual a
colecção, que foi sendo montada a partir de 1999, ter sido titulada de
“Arte das Lusofonias”.

Esta exposição, à semelhança do conceito da colecção citada,
que lhe dá origem, tem como princípio orientador mostrar
obras cuja influência/matriz africana seja evidente, sem o
recurso a clichés ou exotismos que marcaram e marcam ainda,
infelizmente, muitos artistas (por questões ligadas ao comércio
local da arte), dificultando-lhes o acesso a uma expressão
universalista e a assunção de um discurso global.

É pois, a partir dessa colecção, que se estabeleceu a análise dos
processos artísticos operados nas comunidades que falam português
e, consequentemente, os seus autores (muitos deles, na diáspora,
espalhados pelo mundo), que chegamos à presente exposição.
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Pretende-se, no caso específico desta mostra, trazer da colecção
“Lusofonias”, constituída pelo Colectivo Multimedia Perve desde
1999, obras históricas, passíveis de assinalar os processos iniciais
de rebelião e insurreição artística na CPLP (Comunidade de
Países de Língua Portuguesa), para terminar com obras recentes
de quem, já não apenas nesses espaços geográficos, está hoje
usando a língua portuguesa como ferramenta criativa de processos
identitários e libertadores. Pelo meio, procuramos mostrar o
importante legado do período pós-colonial, a partir de 1974 e até
à eclosão de fenómenos de guerra civil, em muitos desses países,
evidenciando a celebração e a utopia, esperança e apreensão,
gerados nos processos de independência.
Numa altura em que se assinala a passagem de 40 anos sobre
esse momento histórico em que os povos ganharam liberdade,
pareceu-nos pertinente dar espaço a artistas, alguns muitos jovens,
que estão hoje tratando questões de resistência e memória de
libertação dos povos para, finalmente, se desvelarem os que estão
a reflectir sobre fenómenos actuais, necessariamente controversos,
de novas lutas - com um sentido, ainda assim antigo, de justiça e
direito à livre expressão, manifestação e associação.
Não pretendendo ser panfletária, nem manifesto de nenhuma
situação concreta que atravesse os estados e as comunidades
que falam português, esta mostra procura constituir-se como
ponto de partida para várias reflexões (possíveis e desejáveis)
sobre os caminhos, longos já, percorridos até este novo momento
histórico que atravessamos, cada povo da CPLP confrontandose com mecanismos diversos de bloqueio ou estagnação no seu
desiderato, natural aspiração, de progresso, desenvolvimento e
paz. Impasses vários suscitando medos renovados, angústias
pelo amanhã mas igualmente esperança, renovando-se na
capacidade geradora de novos gestos de liberdade, regeneradora
do sistema onde vivemos, apontando ao futuro, apelando para
que, no conjunto e na diversidade, nos possamos unir em torno de
um desejo tão básico quão inestimável: alcançarmos formas de
sociedade realmente justa, equilibrada e livre.

Shikhani
Sem título, tinta-da-china s/papel, 38x29cm, 1973
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LUSOFONIAS
A exposição itinerante “Lusofonias”, de que aqui se mostra uma
selecção dedicada ao tema “Independências e Liberdade”, é composta
por obras de arte de um amplo e diversificado conjunto de artistas
de várias gerações, provenientes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Índia,
Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Os trabalhos apresentados
na exposição provêm da coleção Lusofonias, pertença da Perve Galeria e
da Casa da Liberdade - Mário Cesariny, de Lisboa, cuja direção artística
é assegurada pelo Coletivo Multimédia Perve, associação sem fins
lucrativos fundada em 1997.
O conceito Lusofonia, longe de ser pacificamente adoptado, é bastante
complexo ao parecer sugerir a existência de uma visão unívoca
acerca da cultura de diferentes países. Na origem desta coleção está
precisamente a necessidade de refletir acerca do modo como os países
lusófonos viam e vêem a Lusofonia: é uma visão plural e dialógica,
repleta de divergências, ambiguidades e contaminações mútuas, acerca
da arte, da cultura, da sociedade, e até mesmo da linguagem.
A exposição, que tem curadoria de Carlos Cabral Nunes, apresenta a
arte das Lusofonias e o modo como esta foi evoluindo historicamente.
Optou-se por dividir a mostra em três períodos. O primeiro, intitulado
“Colonialismos”, diz respeito à produção artística anterior às
independências dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
(PALOP), que viria suceder entre 1974 e 1975. As obras incluídas neste
período refletem a predominância de uma tendência para usar a arte
como discurso revolucionário e de reivindicação política e social, não
apenas nos países que viviam sob o colonialismo, mas também em
Portugal, onde se vivia uma ditadura.
O segundo momento expositivo integra obras marcadas pelos
processos de independência, com a instalação de regimes soberanos
e pela afirmação de uma identidade própria e única nos vários países
lusófonos. Também em Portugal a liberdade que se seguiu a décadas de
repressão se fez sentir de modo particular no desenvolvimento artístico.
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Manuel Figueira
Na Tchon di Liberdadi, tinta-da-china s/papel 15x20 cm 1974

“Futuros, Miscigenação e Diáspora” dá mote ao terceiro e último momento
da mostra, procurando apresentar a produção artística que se tem vindo
a verificar, na contemporaneidade, não só a de autores a residir nos seus
países de origem mas também aqueles cuja obra vem sendo desenvolvida
na diáspora. Não obstante o enfoque ser a matização africana, quer formal
quer em termos de conceito e discurso, pretendeu-se evidenciar a forma
como as independências e as noções de Liberdade vêm sendo tratadas
pelos autores após 1974, data referente à mudança de regime político em
Portugal, que possibilitou as transformações operadas nos PALOP.
A coleção “Lusofonias” assume o estatuto de uma “coleção aberta”, com
uma integração ativa e dinâmica de artistas que vão ao encontro dos seus
critérios. Neste contexto, pretende-se que haja uma incorporação contínua
de obras e autores, bem como uma base conceptual em metamorfose,
que procura acompanhar as direções e tendências que se vão verificando
na arte das Lusofonias. As diferentes obras, perspetivas, participantes,
autores e “media” expostos, têm uma matriz comum, seja ela experimental,
estética ou formal, com as raízes africanas. No entanto, da influência
africana partiu-se recentemente para a reflexão sobre a influência asiática.
A presente exposição assinala também essa outra direção conceptual
dada à coleção, promovendo uma análise da presença da cultura oriental
no enquadramento das Lusofonias, para se compreender o modo como se
projectou essa influência na esfera artística.

Manuel Figueira
Kordá Kaoberdi, tinta-da-china s/papel 15x20 cm 1974

Apresentações anteriores da mostra ocorreram no Senegal, em Dacar, na
Galeria Nacional, em 2010; nas galerias Perve, em Alfama e Alcântara
(2009) e no Centro de Congressos de Lisboa (2010); no Palácio do Egito,
em Oeiras, (2012); e, em Janeiro de 2015, foi levada ao India International
Centre, em Nova Deli.
Dado o elevado número de obras que fazem parte da coleção, dificilmente
pode haver uma apresentação integral, pelo que tem de se optar,
forçosamente, pela seleção de um restrito conjunto de obras, com vista
à adaptação aos locais expositivos e suas especificidades, tal como aqui
também sucedeu, tendo ficado de fora, com muita pena nossa, várias obras
que podiam igualmente ter estado nesta mostra.
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Sérgio Santimano
Série Terra Incógnita, Lambda (impressão digital), 40x60cm, 2003

Cabral Nunes
Marracuene, 35x60cm, 1999

Fernando Lemos
The hand and the knife
20x20cm, 1950-1998
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Cabral Nunes
Tarântula de Pemba
18x60cm, 2003

COLONIALISMO

1º núcleo

Comum a todos os países africanos de onde são originários alguns dos autores da
exposição é o facto de terem sido alvo de um período colonial, do qual se libertaram
através de movimentos indepedentistas que os conduziram até aos atuais sistemas
democráticos. Sem querer fazer um relato histórico, convém salientar que, em todos
eles, existiu o fenómeno da criação artística sob ocupação colonial.
Em Moçambique, por exemplo, Malangatana, talvez hoje o mais conhecido dos
artistas plásticos daquele país, realizou inicialmente (1962), uma obra intitulada “A
noiva e as suas conselheiras”, cuja narrativa e a sua apresentação formal, sujeitas a
uma primeira leitura, evidenciam a necessidade do autor em se expressar segundo o
gosto do público da época, fortemente marcado pelo chamado “exotismo africano”,
não erguendo, aparentemente, barreiras que pudessem suscitar dúvidas sobre as
suas convicções políticas nem tampouco inquietar as convicções estéticas da
população. Mas, como se disse, isso trata-se de uma leitura iniciática, se olhada
mais aprofundadamente, poderemos ver nessa mesma obra já um manifesto, uma
sublevação contra os dítames vigentes: a representação da noiva e suas conselheiras,
no quadro, é quase mimética em número e em expressão da “Última ceia de Cristo”,
desta feita no feminino algo que, à época (e talvez ainda hoje) poderia ser considerado
não só ofensivo como até ultrajante – é preciso não esquecer que os movimentos de
emancipação feminina se iniciam, no Ocidente, apenas 6 anos mais tarde.
Há, portanto, aqui uma contestação dos ensinamentos coloniais, uma vontade de
sublevação ante estes mas, mais tarde (1968), o mesmo autor, já então envolvido
no movimento independentista do seu país, trataria de fazer uma obra marcante
sabiamente intitulada “Guerrilheiros – Momentos de decisão”, onde toda a dissimulação
narrativa, contida na obra anterior, desaparece para dar lugar ao repto, evidente, de
levantamento popular, apelando à ação/decisão.

Shikhani, Sem título, tinta-da-china s/papel
38x18cm, 1973

Esta obra, cujos aspetos formais se inscrevem na mais brilhante senda surrealista,
tem ainda a particularidade de haver sido feita durante o período em que o artista
esteve preso por razões políticas, tendo sido realizada, segundo consta, de forma
escondida e, dissimuladamente, retirada do cárcere para que não fosse destruída
pelos guardas prisionais.
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António Quadros

PORTUGAL

Pintor e escritor, António Augusto Melo Lucena Quadros,
criador dos heterónimos João Bernardo Grabato Dias,
Ioannes Garabatus e de Mutimati Barnabé João, nasceu
em 1933, em Tondela, Portugal. Tendo Iniciado o seu
percurso académico na Escola Superior de Belas Arte
de Lisboa, transferiu-se para a Escola de Belas Artes
do Porto, onde cursou pintura e se diplomou em 1961.
Após o curso, desencantado com o regime ditatorial e
o com o conformismo de Portugal, o pintor muda-se
para Moçambique onde lecionou no secundário e, após a
independência, na Universidade E. Mondlane, em Maputo.
A partir do meio da década de 1950 tornou-se poeta,
pintor, professor, cenógrafo entre outras actividades.
Estudou ainda pintura e gravura em Paris, onde
foi bolseiro da Fund. Calouste Gulbenkian. Expôs
individualmente no Porto, Lisboa e Lourenço Marques.
Realizou também várias exposições no estrangeiro,
destacando-se a I Bienal de Paris em 1959, V e VII
Bienais de S. Paulo, bem como exposições colectivas
em Lugano, Roma, Génova, Pretória, Durban, Bruxelas,
Hanover, Madrid, Barcelona e Paris.
Foi distinguido com: Prémio Marques de Oliveira, 1955;
Prémio Armando de Basto, 1956; Prémio Domingos
Sequeira, 1960; Prémio Nacional de Design, 1966; Prémio
da Crítica em Paris, 1969; Grande Prémio da Fund.
Calouste Gulbenkian, 1958/59.

Torcionário depondo troféus no altar da pátria Técnica mista s/ papel 56x71 cm, 1974

Está representado em várias colecções do Estado
Português e na Fund. Calouste Gulbenkian, assim como
em diversas colecções particulares.
Morreu em Tondela, em 1994.
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BUAL

PORTUGAL

Artur Bual nasceu em Lisboa, em 1926 e
morreu na Amadora, em 1999. Embora sendo
também escultor e ceramista, é como pintor
gestualista que a sua obra artistica é mais
reconhecida. Com efeito, o gestualismo
principiou na pintura portuguesa em 1958
com Artur Bual e foi na obra deste pintor que
atingiu, e mantém ainda, a sua mais alta
expressão estética.
O que na verdade a sua pintura tendia a
representar (isso o iria levar, justamente, ao
gestualismo) era o próprio ato de pintar.
Realizou diversas exposições em Portugal
e no estrangeiro, estando representado em
diversas coleções: Palácio da Justiça de
Lisboa, Centro de Arte Moderna da Fundação
Calouste Gulbenkian e em Museus Nacionais,
Câmaras Municipais e no Centro de Formação
Profissional de Pegões e no Governo Regional
dos Açores, entre muitas outras instituições.
De entre a sua vasta obra, destacam-se
os frescos realizados em doze capelas,
no Alentejo e Ribatejo e os painéis para a
Estação de comboios da Amadora.
A aplicação multimédia “Trilogia com Artur
Bual”, realizada pelo Colectivo Multimédia
Perve, foi distinguida com vários prémios,
entre os quais o EUROPRIX - Top Talent Award
Nominee, em 2001. Em 2015, a Perve Galeria
e a Casa da Liberdade realizam uma ampla
mostra retrospectiva da sua obra.

Sem título Técnica mista s/ papel
50x35cm 1975
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1974 - Ano da Esperança
(obra realizada a pedido de Raúl Rego e publicada
no diário “República” em Dezembro de 1973)
Técnica mista s/ papel 50x35cm 1973

CESARINY

PORTUGAL

Mário Cesariny de Vasconcelos nasceu em 1923, em Lisboa e aí viria a falecer, em 2006. Estudou na
Academia de Amadores de Música sob a orientação de Fernando Lopes Graça, ingressando, na década de
1940, na Escola António Arroio onde conheceu, Marcelino Vespeira, Fernando de Azevedo, Pomar, Fernando
José Francisco e Cruzeiro Seixas, entre outros. Em 1944, adere ao neorealismo e profere a conferência “A
Arte em Crise”. Junta-se ao Grupo Surrealista de Lisboa (GSL), do qual se afasta, em 1947, descontente
com os seus limites e imposições. Produziu, por esta altura, várias obras emblemáticas de cariz
informalista, como “O Operário” e “Sopro-figuras”. Em 1948, forma um anti-grupo, Os Surrealistas.
Participará em inúmeras polémicas com o GSL e apresentará, pela
primeira vez em público, obras de sua autoria na primeira exposição
coletiva “os Surrealistas”, em 1949, na antiga sala de projeções
Pathé-Baby. As polémicas, das quais é protagonista, acentuam-se
nos três anos seguintes através da redação e do envio de folhas
volantes, troca de correspondência e conferências. No princípio da
década de 60, a Guimarães Editora publica duas obras de poesia de
sua autoria (Antologia do Cadáver Esquisito e Planisfério e Outros
Poemas).
Nos anos 80 realizou várias exposições em Lisboa, Almada e Torres
Novas. Em 2002 recebeu o Grande Prémio EDP e, em 2005, o
Prémio “Vida Literária”, da Associação Portuguesa de Escritores e
a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade, entregue em sua casa pelo, à
época, Presidente da República Portuguesa, Dr. Jorge Sampaio. A
Perve Galeria, em 2006, apresentou a exposição “Cesariny, Cruzeiro
Seixas, Fernando José Francisco... e o passeio do cadáver esquisito”
que marcou o reencontro destes três artistas, após 5 décadas de
afastamento. Foram mostrados trabalhos originais criados no
período entre 1941 e 2006, que incluíam um conjunto inédito de
12 “Cadavres exquis”.
Em Novembro de 2013 foi inaugurada a Casa da Liberdade - Mário
Cesariny, em sua homenagem e evocação.

Sem Titulo (Vitória da Liberdade)
Ready-Made auxiliado
Faiança policromada
27x11x11 cm, 1974

Fernando Pessoa ocultista
gesso policromado
(executado por Isabel Meyrelles sob
orientação de Cesariny)
33x11x14 cm, 1957
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CHISSANO

MOÇAMBIQUE

Alberto Mabungulane Chissano foi um dos mais importantes
escultores moçambicanos da sua geração. Nascido em janeiro de
1934, em Majacaze ficou orfão de pai desde o nascimento, tendo
sido educado pela mãe e pelos avós. A avó, uma curandeira famosa,
ensinou-lhe a observar com atenção a natureza que o rodeava e
transmitiu-lhe um vasto mundo simbólico que, de certa forma,
influenciou a sua arte. Outra das influências marcantes no seu
trabalho é a cultura tradicional changana que conheceu de perto.
Exerceu um leque variado de profissões, como guardador de
rebanhos, aprendiz de alfaiate, empregado doméstico, mineiro,
militar e empregado do Núcleo de Arte de Maputo. Iniciou-se na arte
de esculpir na década de 1960, a conselho do pintor Malangatana,
e fez a sua primeira exposição em 1966. A madeira é o material que
Alberto Chissano usava para as suas esculturas - algumas delas
atingem cerca de três metros de altura.
A tristeza, que caracterizava o escultor, está presente em todas as
suas obras, como símbolo do sofrimento, da fome e da miséria.
Fez a sua primeira exposição em Portugal no ano de 1974, a que se
seguiram outras nos anos 80. Foi bolseiro da Fundação Calouste
Gulbenkian no início da década de 80. Criou na sua própria casa a
Fundação Alberto Chissano.
Alberto Chissano suicidou-se em fevereiro de 1994, na sua residência.
Sem titulo (a cadeira do poder), escultura em pau-ferro,
100x60x50 cm circa 1970
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CRUZEIRO SEIXAS
PORTUGAL

Nasceu em 1920, na Amadora. Frequentou a Escola António Arroio,
em Lisboa. Em 1948 adere ao grupo “os Surrealistas”, com Mário
Cesariny, Pedro Oom, Henrique Risques Pereira, António Maria
Lisboa, Mário Henrique Leiria, Fernando José Francisco, Fernando
Alves dos Santos e Carlos Calvet. Nos anos 50 deixa Portugal e
parte em direção a África fixando-se em Angola. Com o intensificar
da guerra colonial abandona Àfrica e regressa a Portugal onde
produz ilustrações para “Antologia de Poesia Portuguesa Erótica
e Satírica”, de Natália Correia e, em 1967, inaugura com Mário
Cesariny a exposição Pintura Surrealista, na Galeria Divulgação,
no Porto. Em 1969, novamente com Cesariny, integra a Exposição
Internacional Surrealista na Holanda e durante a década de 70
mostra trabalhos seus em inúmeras coletivas do movimento
surrealista internacional, principalmente aquelas ligadas ao
Grupo Phases ao qual havia, entretanto, aderido. Nas décadas
seguintes, depois de cortar relações com Cesariny, afastar-se-á
dos circuitos de consagração mercantil e institucional. Fixa-se no
Algarve e continua a apresentar os seus trabalhos em exposições
individuais e coletivas. A Perve Galeria em 2006 apresentou
“Cesariny, Cruzeiro Seixas e Fernando José Francisco e o passeio
do cadáver esquisito”. Esta exposição marcou o reencontro dos
três artistas. Foram apresentadas obras originais realizadas entre
1941 e 2006 - ano em que realizou um conjunto inédito de 12
“Cadavres Exquis”. Está representado nas coleções do Museu do
Chiado (Lisboa); Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste
Gulbenkian (Lisboa); Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro;
Museu Nacional Machado de Castro (Coimbra); Museu Francisco
Tavares Proença Júnior (Castelo Branco); Fundação António Prates
(Ponte de Sôr), Fundação Cupertino de Miranda (V.N.Famalicão),
Fundación Eugénio Granell (Galiza), entre outras.

Sem título tinta da
china e têmpera s/
esteira, 35x30 cm
circa 1950

Sem título tinta da
china e têmpera s/
papel, 22x16.5 cm
circa 1950
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ESCADA

PORTUGAL

José Jorge da Silva Escada nasceu em Lisboa, em
1934 e ali veio a falecer, em 1980.
Aluno da Escola António Arroio, frequenta depois o
curso de pintura da Escola de Belas-Artes de Lisboa,
que conclúi em 1958, e onde conhece René Bertholo,
Gonçalo Duarte, Costa Pinheiro e Lourdes Castro. Ligase ao Grupo do Café Gelo, em Lisboa.
Em 1959 ruma a Paris com uma bolsa da Fund.
Calouste Gulbenkian, aí permanecendo até 1969.
Juntamente com Lourdes Castro, René Bertholo, Costa
Pinheiro, Gonçalo Duarte, Christo e Jan Voss, funda o
grupo KWY.
Tal como muitos dos seus companheiros de geração,
a obra de Escada localiza-se num espaço de
fronteira entre figuração e abstração, estabelecendo
diálogos onde a alusão, direta ou indireta, ao mundo
real, parece estar sempre presente. Para além das
pinturas em suportes tradicionais, materializa as suas
pesquisas sobre formas e sobre luz, criando pinturasobjeto, em papéis coloridos, recortados e dobrados
de modo simétrico, onde podem ler-se associações à
configuração dos ossos ou da coluna vertebral do ser
humano.
Entre os seus primeiros trabalhos, incluem-se dois
murais de grandes dimensões, realizados em 1958 no
edifício da Câmara de Comércio de Bissau, sede da
Associação Comercial, Industrial e Agrícola da Guiné,
do arquitecto Jorge Ferreira Chaves, considerada a
mais qualificada realização arquitectónica em Bissau
no período colonial

Sem tÍtulo (um cravo para a Liberdade - a Cesariny) Técnica mista s/ papel
30x30x10 cm, 1974
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EURICO

PORTUGAL

Eurico Gonçalves nasceu em 1932, em Abragão, Penafiel. Surrealista
desde 1949, em 1950/51, escreveu e ilustrou narrativas de sonhos,
textos automáticos e poemas, compilados em quatro cadernos
manuscritos. Em alguns aspetos, a sua pintura aproximava-se já
do Neo-Figurativo. Manifestando-se através do improviso, as suas
figuras foram dando lugar a simples sinais gráficos, ágeis caligrafias
abstratas, derivadas do Gestualismo. Desde 1964, Eurico tem
publicado artigos de divulgação de Arte Contemporânea e estudos
sobre a Expressão Livre da Criança, o Dadaismo, o “Zen” e a PinturaEscrita. Em 1966/67, foi bolseiro da Fundução Calouste Gulbenkian,
em Paris, onde trabalhou com o pintor francês Jean Degottex. Em
1972, prefaciou uma importante exposição de pintura de Henri
Michaux, na Galeria S. Mamede, em Lisboa. Nesse ano entrou para os
Corpos Diretivos da S.N.B.A.
Expondo desde 1954, participou em numerosas coletivas, entre as
quais: 1 Bienal Internacional de Desenho “LIS’79”; Festival Internacional
de Pintura, em Cagnes-sur-Mer (França), 1980; XVII Bienal Internacional
de São Paulo (Brasil), 1983; “Um Rosto para Fernando Pessoa”,
C.A.M./F.Gulbenkian, 1985; “Le XX.ème au Portugal”, Bruxelas, 1986; III
Exposição Gulbenkian, 1986; “A Teatralidade na Pintura Portuguesa”,
F. Gulbenkian, 1987; “Arte Portuguesa Contemporânea”, Osnabrück,
Alemanha, 1992; “1ª Exposição do Surrealismo ou Não”, Galeria
S.Mamede, Lisboa, 1994; “Desenhos dos Surrealistas em Portugal”,
Museu Nacional Soares dos Reis, Porto, 1999.
Em 1971, foi distinguido com uma Menção Honrosa do Prémio da
Crítica de Arte Portuguesa, subsidiado pela SoQuil. Em 1998, foilhe atribuído o Prémio de Pintura Almada Negreiros, pela Fundação
Cultural Mapfre Vida.
Está representado no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste
Gulbenkian, no Museu Amadeo de Souza-Cardoso, em Amarante, nos
Museus de Castelo Branco e de Estremoz, na Fundação Cupertino
de Miranda - Famalicão, na Culturgest, Casa da Liberdade - Mário
Cesariny e em muitas outras coleções públicas e privadas.
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“Põe quanto és no mínimo que fazes” - Ricardo Reis, técnica mista
s/papel, 100x70 cm, 1967

FERNANDO LEMOS
PORTUGAL | BRASIL

Nasceu em 1926 em Lisboa.. Designer gráfico, fotógrafo, desenhista, pintor, tecelão,
gravador, muralista e poeta. Após cursar a Escola de Artes Decorativas António
Arroio, entre 1938 e 1943, estuda pintura na Sociedade Nacional de Belas Artes,
em Lisboa. Dedica-se mais intensamente à fotografia no início da década de
1950. Regista imagens de intelectuais e artistas ligados ao movimento surrealista
e também imagens quotidianas, transformadas por efeitos de luz. Atua como
desenhista em litografias industriais e colabora com poemas e ilustrações na
revista Uni/Pentacórnio.
Viaja para o Brasil e fixa-se em São Paulo em 1953. Passa então a trabalhar
com desenho e pintura, apresentando uma produção não figurativa. Leciona
artes gráficas na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo. Entre 1968 e 1970, ocupa a presidência
da Associação Brasileira de Desenho Industrial ABDI, da qual é membro fundador. Como escritor
e ilustrador, integra a redação do jornal Portugal
Democrático, órgão dos exilados políticos
portugueses no Brasil, entre 1955 e 1975. Em 2003,
é publicado o livro “Na Casca do Ovo, o Princípio do
Desenho Industrial” , com seus escritos sobre design.
Recentemente a sua obra foi mostrada, em
retrospetiva, na Pinacoteca do Estado de São Paulo,
naquela que é das mais relevantes instituições
brasileiras ligadas às artes.
A Perve Galeria homenageou o autor com a
apresentação da exposição “Desenho Diacrónico” em
2011, que mostrou 50 pinturas de pequeno formato
que o autor foi realizando ao longo do ano de 2010,
num registo de crónica plástica evolutiva e súmula
diarística.

Autoportrait
fotografia, 20x20 cm
1949 / 1998

Nú lento
fotografia, 60x60 cm
1949 / 1998
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MALANGATANA

MOÇAMBIQUE

Malangatana Valente Ngwenya nasceu em 1936, em Maputo,
Moçambique, vindo a falecer em Portugal, em 2011. Estudou na
escola primária de Matalana e, posteriormente, em Maputo nos
primeiros anos da Escola Comercial. Foi pastor, aprendiz de medicina
tradicional e empregado no clube da elite colonial de Lourenço
Marques. Tornou-se artista profissional em 1960, graças ao apoio do
arquiteto português Pancho Guedes, que lhe cedeu a garagem para
ateliê e que lhe adquiria dois quadros por mês. Foi detido pela polícia
colonial, acusado de ligações á FRELIMO e ficou preso durante cerca de
dois anos, tendo aí conseguido pintar, alguns trabalhos. “Guerrilheiros:
Momentos de Decisão”, é disso testemunho. Após a independência
foi um dos criadores do Museu Nacional de Artes de Moçambique
onde procurou manter e dinamizar o Núcleo de Arte. Malangatana
destaca-se não só como artista plástico, mas também como poeta. A
sua obra é hoje reconhecida em Moçambique e internacionalmente.
Com a Perve Galeria participou em várias mostras coletivas como
a exposição “Maniguemente Ser” em 2001 ou “Da Convergência dos
Rios” em 2004. Esteve representado por esta galeria na Feira de Arte
Contemporânea Arte Lisboa 2004 e 2005 e em 2006 e 2008, na Arte
Madrid. Foi galardoado com vários prémios tais como o 1o Prémio
de Pintura “Comemorações de Lourenço Marques”, 1962; Diploma
e Medalha de Mérito da Academia Tomase Campanella de Artes e
Ciências, Itália, 1970; Medalha Nachingwea pela contribuição para a
Cultura Moçambicana, 1984, prémio da Associação Internacional dos
Críticos de Arte, Lisboa, 1990. Em 1995 foi condecorado em Portugal
como Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique e em 1997 com o
prémio Príncipe Klaus. A sua vasta obra encontra-se em vários museus e
galerias públicas, bem como em coleções privadas, de várias partes do
Mundo. Malangatana faleceu em 2011, em Matosinhos.
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Sem titulo
tinta da china s/papel
20x13 cm, 1963

Guerrilheiros: momentos de decisão
Óleo sobre platex com moldura
esculpida por Naftal Langa, de 1971,
em madeira de Sândalo
130x110 cm, 1968

Sem titulo
tinta da china s/papel
20x13 cm, 1963

MARTINS CORREIA

PORTUGAL

nasceu na Golegã em 1910. Faleceu em Lisboa (1999). Órfão desde pequeno (os pais foram
vitimados pela gripe pneumónica), ingressou na Casa Pia em 1922, onde concluiu o curso
industrial. Recebeu uma bolsa de estudo para frequentar a Escola de Belas Artes de Lisboa,
onde se diplomou em escultura e onde viria a exercer atividade docente. Foi professor
nas escolas Rafael Bordalo Pinheiro, Marquês de Pombal, Machado de Castro, Afonso
Domingues e António Arroio, entre 1936 e 1942. Para além da escultura, dedicou-se também
à ilustração, desenho e pintura. Tendo começado a expor em 1938, participou em inúmeras
mostras individuais e colectivas, em Portugal e no estrangeiro. A sua produção escultórica
inclui diversos retratos, entre os quais os de Ana Hatherly e Natália Correia. Das suas obras
de estatuária destacam-se os monumentos a Camões (Goa) e a Garcia de Orta (Instituto de
Medicina Tropical, Lisboa, 1958).
É autor dos painéis de azulejos da estação de
metropolitano Picoas, em Lisboa (1995).
Está representado em várias coleções públicas
e privadas: Museu do Chiado, Lisboa; Museu
Soares dos Reis, Porto; Museu José Malhoa,
Caldas da Rainha; entre outras. Entre as
distinções que recebeu podem destacar-se:
Prémios Soares dos Reis (1942) e Manuel Pereira
(1943 e 1948) e Prémio Diário de Notícias
(1957). Foi agraciado com a Insígnia de Oficial
da Ordem da Instrução Pública (1957), com a
Comenda de Oficial da Ordem de Santiago de
Espada (1973) e a Comenda de Grande Oficial
da Ordem de Santiago de Espada (1990).

Série África - I e II
gouache sobre papel
61.5x32 cm, circa 1970

Em 1982, na exposição comemorativa dos 50
anos de percurso artístico, fez a doação do seu
espólio á Golegã: 700 obras que passaram a
constituir o acervo que daria origem ao Museu
Municipal Martins Correia.
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PANCHO GUEDES

PORTUGAL

Amâncio d’Alpoim de Miranda Guedes nasceu em Portugal em
1925. Estudou em São Tomé e Príncipe, Guiné, Lisboa, Lourenço
Marques (actual Maputo), em Joanesburgo e no Porto. Foi
arquitecto, escultor, pintor e professor, tendo sido fundador e
director do departamento de arquitectura na Universidade de
Witwatersrand, em Joanesburgo. O seu período mais criativo ocorreu
em Moçambique, nas décadas de 1950 e 60, onde fez mais de 500
projectos, muitos deles construídos em Moçambique mas também
em Angola, África do Sul e Portugal. Em 1962 as suas obras foram
publicadas na revista francesa “L’Architecture d’Aujordui” com o
título “Architectures Fantastiques”. No ano participou no 1º Congresso
de Arte Africana em Salibury, Rodésia, com a comunicação “The
Auto-Biofarcical hour” e apresentando pinturas, esculturas e
projectos que despertam enorme interesse.

A força do seu olhar
Óleo s/tela
50x40 cm, 1996

Em 1987 teve uma exposição de desenhos e pinturas na Galeria
Cómicos, em Lisboa, Portugal. A Perve Galeria realizou em 2005 a
exposição antológica “VIVA PANCHO”, comemorativa dos seus 60
anos de obra artística. Em 2006 projectou a Instalação Lisboscópio,
em parceria com Ricardo Jacinto, para o espaço Esedra, uma
clareira nos “Giardini” da 10ª Exposição Internacional de Arquitectura
da Bienal de Veneza, Itália. Nesse mesmo ano participou na
exposição “Acervo 06”, na Perve Galeria. O Museu de Arquitectura
da Suíça em Basileia realizou-lhe, em 2007, uma exposição
intitulada “Pancho Guedes, an Alternative Modernist”, que foi, em
2008, apresentada na National Gallery do Museu Iziko, na Cidade do
Cabo, África do Sul. É comendador da Ordem de Santiago e Espada
e recebeu a Medalha de Ouro para a Arquitectura do Instituto dos
Arquitectos Sul-africanos, havendo sido doutorado “Honoris Causa”
pelas universidades de Pretória e Wits, na África do Sul. Recebeu
em 2004, a medalha de Mérito da Universidade lusófona de
Humanidades e Tecnologias. É Membro Honorário da Ordem dos
Arquitectos Portugueses.

Familia vegetal Têmpera s/papel 51X73 cm, 1974
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Shikhani

MOÇAMBIQUE

Ernesto Shikhani nasceu em 1934 em Moçambique e aí morreu em 2010.
Contemporâneo dos reconhecidos artistas moçambicanos Malangatana e
Chissano, começou a dedicar-se à escultura no Núcleo de Arte (Maputo)
com o mestre escultor português Lobo Fernandes. Em 1963, torna-se
assistente do Professor Silva Pinto.
Apresentando-se convictamente como nacionalista, enfrentou diversos
obstáculos, perseguindo sempre ideais de liberdade.
A partir de 1970 começa a dedicar-se à escultura. A sua primeira
exposição individual dá-se em 1968. Em 1973, recebe uma bolsa da
Fundação Calouste Gulbenkian para realizar uma exposição individual.
Até 1979 orienta aulas de Desenho no Auditório-Galeria, na cidade da
Beira. Em 1982, recebe uma bolsa de estudo de seis meses, na ex-URSS.
Em 2004 a Perve Galeria realizou uma exposição retrospetiva dos seus
40 anos de Pintura e Escultura onde também foi exibido um vídeodocumentário sobre si, realizado por Cabral Nunes entre 1999 e 2004, que
aborda o seu percurso plástico e vivencial, com entrevistas e imagens das
suas obras de arte pública. Ainda por intermédio da Perve Galeria, participa
nas feiras Arte Lisboa, 2004, 2005 e 2010, e Arte Madrid, 2006 e 2007.
A sua obra está representada em diversas coleções públicas e privadas, no
seu país, na Índia, nos Emirados Árabes Unidos, na Tunísia, em Espanha,
França, Portugal e Reino Unido. Destaque para as obras incluídas nas
coleções do Museu Nacional de Arte de Moçambique, Culturgest - Grupo
Caixa Geral de Depósitos (Lisboa), Centro de Estudos de Surrealismo/
Fundação Cupertino de Miranda (Portugal) e na Colecção Lusofonias, que
a Perve Galeria dedica à arte moderna e contemporânea dos países de
língua oficial portuguesa. No âmbito da itinerância desta colecção, a sua
obra foi apresentada em Lisboa (2009 e 2010), Dacar (2010), Palácio do
Egipto (Oeiras, 2012/13) e na Índia (2015).
A sua obra foi ainda seleccionada para ser apresentada na secção de Arte
Moderna da Art Dubai, uma das mais importantes feiras de arte do mundo,
que teve lugar nos Emirados Árabes Unidos em Março de 2015.
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Sem título Técnica mista s/papel, 61x43 cm, 1979

Exposição “O Desenho na Colecção Lusofonias”,
apresentada no Palácio do Egipto, com a presença
de alguns artístas, Manuel Figueira (1), Eduardo
Nery (2) e Dorindo Carvalho (3), Oeiras (2012)
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INDEPENDÊNCIAS

2º núcleo

Após as independências nos PALOP (Países africanos de língua oficial portuguesa) e após o fim
das guerras civis a que muitos estiveram submetidos, dá-se o proliferar de expressões artísticas.
Cabo-Verde, enquanto exceção por não haver sofrido o peso de guerras fratricidas, acolhe dois
excelentes artistas que têm o seu percurso ligado a Portugal: Manuel Figueira, nascido em
São Vicente vai cursar belas-artes em Lisboa, na década de 60, retornando em 1975, a convite
do governo, para formar e dirigir um Centro Nacional de Artesanato (CNA), que devolvesse
identidade cultural e artística ao seu povo.
Fá-lo acompanhado por uma antiga colega da faculdade, com quem se casa, a artista
portuguesa Luisa Queirós, que viria a naturalizar-se Cabo-Verdeana e que, com ele, desenvolve
um trabalho de pesquisa sobre a matriz cultural e artística daquele arquipélago, culminando na
formação do referido CNA, local onde, durante décadas, ensinam técnicas locais de produção de
tapeçaria, estimulando aprendizes para a sua conjugação com linguagens plásticas modernas,
articuladas com narrativas particulares, fruto das vivências específicas das ilhas e com a
captação da estética pictórica local.
Isto pode-se observar não apenas nas obras destes dois artistas mas também nas de Paulo
Capela e de Agostinho Santos. Em todos eles se pode encontrar essa mesma vontade de criação,
dentro de parâmetros já não submetidos ao gosto civilizacional do habitante colonial, de obras
de arte simultaneamente capazes de albergar um sentido de modernidade e de alteridade,
rompendo por essa via com os cânones estabelecidos, com uma noção particular de espaço,
tempo e lugar determinado – o seu, de cada um, nesses territórios distintivos onde habitam.
Inclui-se ainda, nesta mostra, referência às intersecções plásticas e discursivas de artistas
que, vivendo fora do contexto africano, por ele se deixaram influenciar, (re)interpretando-lhe
as formas, cores, estéticas e, sobretudo, as fabulações – imprevistas para quem aí não nasceu.
Os casos de Alberto Pimenta e de Rui Simões são paradigmáticos disso mesmo: ambos
expressam um desejo quase latente de ruptura. As suas obras impregnam-se de miscegenação
artística e cultural onde forma, traço, figuração e cor, sugerem mais do que um só país ou
continente de influência/ confluência. Há ali, seguramente, algo de formatação europeia, de
coloração e estética sul-americana mas há mais ainda: misticismo, encantamento e história
(matriz) africana.
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Luísa Queirós
Passá pilgrim! Passá Korbre
Aguarela s/papel, 34x25cm, 2004

AGOSTINHO SANTOS
Agostinho Santos nasceu em 1960, Vila Nova
de Gaia. Jornalista e artista plástico. Mestre
em Pintura pela Faculdade de Belas Artes,
da Universidade do Porto (FBAUP) 2012,
Doutorando em Museologia pela Faculdade
de Letras da Universidade do Porto (FLUP) /
Faculdade de Belas Artes da Universidade do
Porto 2010-2014.
Realizou mais de 70 exposições individuais
de pintura, desenho, escultura e objetos, em
Portugal, Espanha, Brasil e Índia e participou
em cerca de 300 mostras de grupo e coletivas,
no país e no estrangeiro.
Autor da Vaca Pessoana, selecionada para
a CowParade Lisboa, Lisboa, 2006. Autor do
cartaz do 2o Congresso Feminista, Fundação
Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2008. Autor
do Troféu S. João da Madeira/Capital da
Ilustração, São João da Madeira, 2010.
Faz a sua exposição antológica na Perve em
2014, com o titiulo “da profundidade da cor - e
outras matérias sensíveis”.

Curto circuito IV - instalação,
técnica mista s/ PVC
dimensões variáveis
50cm (cada peça)
circa 2013
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PORTUGAL

ALBERTO PIMENTA

PORTUGAL

“...a vida e a obra são uma espécie de enigma… posto pela esfinge que coube a cada um: vai-se vivendo e o enigma vai-se revelando!
porque aos 14 anos… há uns que imitam heróis… outros imitam textos… está lá tudo desde o início, heróis e textos que se transformam de acordo com
o tempo que os imita… e então quando saí de Portugal… já com 23 anos… (ou ainda) e a forma poética estava a começar a ganhar forma … o fio do
novelo mudou de cor… cores que radicalmente não combinavam… nada combinava… o choque foi de línguas, cada uma com a sua realidade própria…
e então comecei a pintar: vida resolvida em obra ou vice-versa… e participei numa exposição colectiva… e foi apreciado… e continuei 4 ou 5 anos… mas
depois voltei à poesia…
conheci alguns poetas concretos alemães… essa poesia unia palavra e imagem… entrelaçava-as… o novelo engrossava… o fio mais grosso: era aliciante…
mas depois… perto de 1970 (talvez 66/67 até 74/75 … a vida invisível que vai vivendo oculta dentro de nós tornou-me visível… na cidade em que eu
vivia – Heidelberg – ficava o hospital alemão especializado em próteses para ferimentos de guerra… iam muitos portugueses para lá… vi muitos… falei
com muitos… os primeiros livros de poesia são isso, guerra e
mutilações e morte... a vida corria muito suja para dentro…
e depois para fora, e nessa altura eu já era refugiado e sem
papéis… embora continuasse a dar aulas … a universidade
tinha-me contratado, tinha o seu orgulho, resistiu a várias
pressões portuguesas. Voltar como eu voltei… com um convite
aliciante que se fez desconvite depois de eu ter feito o Homo
Sapiens… um futuro professor da Faculdade de Letras da mui
nobre e sempre leal cidade … não pode meter-se numa jaula
de macacos… claro a razão invocada foi outra, foi a mudança
curricular…
mimos têm-me vindo sobretudo do Brasil, que não conheço…
conheço poetas… e Camões tem uma praça com o seu nome
nesta capital da República, e na placa explica-se entre
parênteses poeta … portanto poeta entre parênteses… não entre
parentes! …
é possível… é evidente que o que eu faço provoca interrogações:
eco das minhas próprias. “Que é isto?” mas ninguém pergunta
isso perante a vida. “Que é isto?” só tenta tirar o melhor partido
ou a melhor parte da partida de caça onde entrou, porque assim
aceitou ou escolheu.”
Excerto poetico-biográfico do autor
Performance “Homo-sapiens” Fotografia de Jacques Minassian 50x65 cm 1977
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Dorindo

PORTUGAL

Dorindo Carvalho nasceu em Lisboa a 30 de Setembro de 1937.
Trabalhou em fotografia e cursou a Escola de Artes Decorativas
António Arroio. Onde mais tarde veio a lecionar educação visual,
fotografia e desenho gráfico. Nos anos 60 foi mobilizado para
Angola e em Luanda continuou a desenvolver actividade artística.
Desenhou e pintou. Realiazou e participou em exposições e
produziu cenários e figurinos para o Teatro Experimental da cidade.
Regressado a Lisboa, a partir de 1964 frequenta a Sociedade
Cooperativa de Gravadores Portugueses e., enquanto pintor, obtém
Bolsa de Estudo da Fundação Calouste Gulbenkian. Trabalhou
também em decorações, publicidade e artes gráficas, assim como
desenvolveu intensa actividade no campo editorial, realizando
diversas capas de livros e de revistas. Desempenhou igualmente
cargos de director de arte e dec produção em diversas editoras,
colaborando também como ilustrador em diversas oublicações
periódicas. Ilustrou, escreveu e editou livros para vários públicos,
incluindo infanto-juvenil. organizou cursos de desenho, ilustração e
decoração.
Executou vários trabalho em cinema de animação em portugal.,
tendo colaborado igualmente numa coprodução luso-italiana.
trabalhou como planificador gráfico na Radiotelevisão Portuguesa.
Nos anos 1980 fixou-se na Venezuela onde, paralelamente a sua
actividade como artista plástico, trabalhou como diretor de arte
em vºárias agências de publicidade e editoras, assim como lecionou
desenho gráfico nos dois mais importantes institutos de Caracas
e colaborou como ilustrador em diversos jornais e revistas daquele
país. ainda na Venezuela, fez parte da Comissão Organizadora das
Comemorações a fernando Pessoa e foi membro fundador , com
funções diretivas do Instituto Português de Cultura em Caracas.
Nos anos de 1990, regressando a Portugal, prosseguiu a sua
actividade como pintor, designer gráfico, escritor e ilustrador mas
foi nas artes visuais que a sua acção se tornou mais intensa.

O homem em flor Óleo sobre tela 100x70 cm 1972
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FERNANDO GRADE

PORTUGAL

Fernando José da Costa Grade nasceu no Estoril, em 1943. Poeta,
pintor, cronista, ficcionista, crítico de arte, jornalista, escultor e
dinamizador cultural, cumpriu serviço militar em Angola (1966-68),
tendo aí sido crítico literário do Diário ABC. Em 1962 viu publicado
o seu 1º livro de poesia, “SANGRIA”, a que se seguiria a edição, ao
longo de 5 décadas, de mais 30 obras em nome próprio e usando
dois heterónimos, ABEL SABAOTH e AAL AARÃO. Criou o “TeatroAcção” para o Museu de Angola, Luanda, em 1967-68.
Como artista plástico - desenhador, pintor, colagista, escultor e
ilustrador - expõe desde 1965, tendo participado em 4 centenas
de exposições colectivas e realizado 16 individuais. Foi três vezes
premiado, em Desenho, com primeiras medalhas de prata, nos
salões da Junta de Turismo da Costa do Sol (XI e XV Salão de
Outono e no VIII Salão de Arte Moderna), e obteve, conjuntamente
com Carlos Calvet, o PRÉMIO DE AQUISIÇÃO do VI Salão de Arte
Moderna de Luanda. Foi critico de arte do “Jornal de Letras e Artes”,
“Século Ilustrado”e “Diário de Notícias”, assinando também balanços
anuais sobre artes plásticas para o jornal “O Século”.
Foi distinguido, em 1994, com o prémio “A MEMÓRIA VIVIDA DO 25 DE
ABRIL” da Associação 25 de Abril/Montepio Geral. Obteve, em 1997,
o PRÉMIO LITERÁRIO HERNÃNI CIDADE (crónica), patrocionado pela
Câmara Municipal do Redondo.
Foi um dos fundadores do “Movimento Desintegracionista Português”
e, um dos criadores e teóricos do DESINTEGRACIONISMO (1964-65),
que é, até agora, o último movimento da poesia portuguesa.
Foi fundador e coordenador, desde 1977, dos cadernos de poesia
VIOLA DELTA, Edições Mic, que são os mais antigos que se publicam
em Portugal. Foi director de: Sociedade Nacional de Belas Artes;
Associação Portuguesa de Escritores; Associação Portuguesa de
Críticos.

Angola ao vento - Série Teoria das Multidões Técnica mista s/
papel 30x21 cm 2015
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MANUEL FIGUEIRA
CABO VERDE

Nasceu em 1938, na ilha de S. Vicente, Cabo Verde. Viveu em Portugal
entre 1960 e 1974 onde concluiu o curso de Pintura na Escola Superior de
Belas Artes de Lisboa. Regressou a Cabo Verde em 1975 para colaborar
com a revitalização da cultura popular deste arquipélago.
Funda em 1976 a Cooperativa Resistência, com o objetivo de manter
viva a tecelagem tradicional cabo-verdiana. De janeiro de 1978 a março
de 1989 foi Diretor do Centro Nacional de Artesanato, onde orientou
artisticamente o projeto, concebendo e executando obras suas, recorrendo
às técnicas de tecelagem tradicional, tapeçaria e tingidura.
Desde 1963 que o artista tem exposto em mostras coletivas e individuais.
Destacam-se exposições na Áustria, Bélgica, Brasil, Espanha, França,
Estados Unidos da América, Portugal e, naturalmente, Cabo Verde.
No ano de 2005, a Galeria Perve apresentou a primeira retrospetiva de
Manuel Figueira realizada em Portugal. Nesta exposição, “Visões do
Infinito”, foram apresentadas 126 obras do período compreendido entre
1963 (anterior à sua viagem para Portugal) e obras datadas de 2004.
Pelo seu riquíssimo percurso, o artista foi agraciado com importantes
distinções. Em 1988 recebeu o Prémio Jaime Figueiredo (do Ministério
da Cultura e Desportos de Cabo Verde) e em 2000 recebeu a Medalha
do Vulcão, condecoração atribuída, por ocasião dos 25 Anos da
Independência, pela sua importância nas Artes Plásticas e na cultura de
Cabo Verde.
A sua obra está representada em inúmeras coleções públicas e privadas
de diversos países, com destaque para as peças incluídas nas coleções
do Museu de Ovar, Banco Fomento, Banco Totta & Açores, A.N.P. (Cidade
da Praia, Cabo Verde), Embaixada de Cabo Verde para a ONU (Nova
Iorque) Fundação Pró-Justitae e palácio da Cultura (Cabo Verde).
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Balentis di Pidijiguiti Tinta-da-china s/ papel 15x20 cm 1974

Vencedor e vencido Guache s/ papel 26,5x43 cm 1965 - 1978

PAULO KAPELA
CONGO | ANGOLA

Nasceu em 1947 na República Democrática do Congo.
Autodidata, começou a pintar em 1960 na escola Poto-Poto
em Brazzaville, Congo, tendo depois fixado residência em
Angola. É colaborador na UNAP – Associação Nacional de
Artes Visuais, em Luanda.
Paulo Kapela aglutina nas suas instalações (colagens
e assemblagens) despojos da sociedade moderna com
imagens das figuras centrais dos movimentos sociais e
políticos, resultado do fluxo de acontecimentos históricos
que marcaram o século XX em África e no Mundo como
foram os movimentos independentistas africanos.
Realizou várias exposições individuais e coletivas das quais
se destaca: em 1995, a exposição coletiva “Africus” da
I Bienal de Joanesburgo, Africa do sul; em 2003 “Tons e
Texturas da Angolanidade”, no Fórum Telecom, em Lisboa;
em 2004, “África Remix”, exposição coletiva em Londres e
Dusseldorf e, em 2005, no Japão.
Faz parte da coleção “Obras de Artistas de África” da
Caixa Geral de Depósitos, Lisboa, estando representado
na exposição “ Mais a Sul”, em 2005. Expôs na coletiva
Sindika Dokolo - Coleção Africana de Arte Contemporânea
em Luanda, em 2006.
Em 2007 esteve representado na 52a Bienal de Veneza,
Itália e, antes, em 2003 recebeu o prémio CICBA Award
CICIBA - International Center for Bantu Civilizations Congo.
Vive e trabalha em Luanda, Angola.
Sem título técnica mista s/ papel 11.5x15 cm (cada) 2004
29

Reinata

Moçambique

Nasceu em 1945, na aldeia de Nemu, Planalto de Mueda,
Província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Filha
de camponeses, recebeu a educação tradicional da etnia
Maconde, que incluía o fabrico de objectos utilitários em barro.
Em 1975 inicia uma transformação profunda na sua cerâmica,
começando a ser conhecida pelas suas “formas estranhas”.
As suas peças devem muito à sua origem Maconde. Algumas
exibem caras e corpos tatuados, outras apresentam uma
universalidade que as torna legíveis em qualquer parte do
mundo. Reinata consegue transformar o que há de mais
ancestral numa linguagem verdadeiramente contemporânea.

Sem título terracota e grafite
41x19x15 cm 2004
Sem título terracota e grafite
41x19x15 cm 2004

Devido à guerra, emigra para a Tanzânia, em 1980, onde
permanece até 1992, indo depois para Maputo. Em 1998
realizou aí uma semana de ensino sobre cerâmica tradicional.
A Perve Galeria realizou em 2004 a sua primeira exposição
individual em Portugal - “Makono la Mashinamo” (Mãos de
Escultura). Muitos dos trabalhos aí apresentados foram
realizados em Portugal durante a sua estadia.
Reinata é uma artista reconhecida internacionalmente tendo
já apresentado as suas obras, a título individual, em locais tão
distintos como a Tanzânia, Paris, Basileia ou Milão. A sua obra
está representada no Museu Nacional de Arte de Moçambique,
na colecção das Nações Unidas, no Museu Nacional de
Etnologia (Lisboa) e na Colecção de Arte Africana da Caixa
Geral de Depósitos (Lisboa), para além de inúmeras colecções
privadas no seu país e no estrangeiro.

Sem título terracota e grafite
41x19x15 cm 2004
Sem título terracota e grafite
41x19x15 cm 2004
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RUI SIMÕES

PORTUGAL

Nasceu em Lisboa, em 1944. É um cineasta português que
se caracteriza pela prática do documentário histórico, visto
como cinema militante, de intervenção política, e ainda pela
realização de documentários em vídeo e de gravações de peças
de teatro e de bailado. Terminados os estudos secundários,
frequentando depois um curso de ballet no Teatro Nacional São
Carlos, em Lisboa, deixa o país (1966), evitando o serviço militar
e a mobilização para a guerra colonial. Fixa-se em Paris e
depois em Bruxelas, onde frequenta a École Ouvriére Supérieure
e um curso de História na Université Libre de Bruxelles. Em
1970 é aluno no curso de Realização Cinema e Televisão do IAD
(Institut des Arts de Diffusion (Bruxelas).

Regressa a Portugal depois da Revolução dos Cravos. Trabalha para
a firma Animatógrafo de António da Cunha Telles como director de
produção. Exerce funções pedagógicas em cursos de formação de
várias instituições, tais como o Núcleo de Cineastas Independentes,
em escolas superiores de educação, na Quaser-Centro, na
Academia de Artes e Tecnologias, na Universidade Nova de Lisboa
e na Universidade Independente. Lecciona também nos Estados
Unidos, nas universidades de Harvard (Carpenter Center), Cornell
(Departamento de História e de Antropologia) e em Berkeley (Pacific
Films Archives).
É responsável pela produtora Realficção (Lisboa), onde também
desenvolve actividades pedagógicas no audiovisual e multimédia. A
sua obra recente tem-se focado igualmente nas artes visuais, tendo
produzido filmes dedicados a artistas plásticos tais como António
Ole, de Angola e Fernando Lemos, português a viver no Brasil desde
a década de 1950.

Li.ber.dade - Angola
tríptico, fotografia, 120x30 cm, 2012

Guerra ou Paz
filme documental / instalação
dimensões variáveis, 2012-15
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Livro Kordá Kaoberdi,
editado em Paris em
1973 e considerado
como a grande obra
poética revolucionária
de Cabo-Verde.
Poemas de Kwame
Kondé (pseudónimo
de Francisco
Fragoso - médico e
guerrilheiro, escreveu
os poemas em plena
guerra) e desenhos de
Manuel Figueira.
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FUTUROS
MISCIGENAÇÃO E DIÁSPORA
3º núcleo

Na questão, iminente, do futuro há que colocar uma outra, sub-reptícia mas talvez
mais pertinente, que se relaciona com o presente da arte: aos autores de agora, em
particular aos novos, que se iniciam nos processos expositivos, é-lhes proporcionado
o acompanhamento necessário para que possam não sucumbir ante os inúmeros
obstáculos que se lhes colocam por diante para que possam, no futuro, haver
grangeado o reconhecimento público que o seu trabalho merece e deseja? Mais
ainda: será, com efeito, necessário desbravar caminho para que os artistas lusófonos
possam almejar um patamar de visibilidade com efetiva projecção internacional
mas estão as instituições, públicas e privadas, disponíveis e capazes de empreender
semelhante trabalho ou antes esperam que sejam os autores, sozinhos, a percorrer
tão espinhoso trajeto até, por fim, serem considerados merecedores dos apoios
mecenáticos de quem tem, não só a missão, o retorno que tal projeção, num
contexto global, acarreta? E ainda: Quem, de entre os artistas que vão aparecendo,
tem condições para desenvolver linguagens pictóricas e narrativas capazes de se
tornarem paradigma de novidade no campo das artes plásticas, no futuro?

Cabral Nunes Ngalanga - Massangaie
Fotografia, 35x60cm, 2003

E quem os valida, lhes atribui créditos à partida, possibilitando-lhes o começo?
Estas questões, entroncadas na questão do futuro (que futuro) das artes plásticas
da Lusofonia, estão e muito possivelmente estarão sempre por resolver. No entanto,
arriscando errar, sobretudo porque me incluo no lote, coube-me retirar da coleção da
Perve Galeria algumas obras que têm em comum viajarem no limite da sua própria
fragilidade, quase seres suspensos num instante parado no tempo, fotografado
numa reformulação de um pequeno (nano)mundo semioticamente construído
(em sustenido). Todas elas partilham dessa mesma visão de vulnerabilidade, dos
discursos propostos, suas formulações plásticas e respetivos suportes. Talvez até
mesmo na disposição das obras no contexto da exposição se possa depreender a
efemeridade que se lhes assoma, podendo levar a crer que não passarão o teste
dos anos. Mas é disso que se trata, pois, de saber se somos capazes de perpetuar
a memória dos que hoje acreditam que continua viável e enriquecedor o caminho
artístico da expressão plástica individual que tem por elo a Lusofonia e, dentro
desta, a que tem origem (miscigenada) em África.
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Gabriel Garcia Entre as portas e a Luz
Instalação, técnica mista sobre papel, dimensões variáveis, 2009
34

Alex da Silva
ANGOLA | CABO-VERDE

Alex da Silva Barbosa Andrade, que assina as suas
obras usando também o pseudónimo Xand, nasceu
a 16 de Abril de 1974, em Luanda (Angola). Filho de
pais cabo-verdianos, cresceu naquele arquipélago e
hoje reparte a sua vida entre Cabo Verde e a Holanda.
Formou-se com destinção na Academia de Arte e
Arquitectura Willem de Kooning, em Roterdão, em
1999. Foi aluno do Programa de Intercâmbio Sócrates
/ Erasmus, da União Europeia, na Faculdade de Belas
Artes Alonso Cano, em Granada, Espanha, entre 1997
e 1998. Seguiu para pós-graduação e mestrado, em
2000, na Minerva Academy, em Groningen, Holanda.
Alex da Silva tem exposto o seu trabalho
regularmente, desde 1999, em Cabo Verde,
Holanda, Emirados Árabes Unidos, Espanha, França,
Luxemburgo, Curaçao, Senegal, Alemanha e
Portugal. Em 2012, Alex foi designado para criar um
monumento, intitulado “Clave”, em Roterdão, para
comemorar os 150 anos sobre abolição do comércio
de escravos holandês, de África para o Suriname e
Antilhas.
Em 2015, Alex da Silva iniciou a sua colaboração
com a Perve Galeria, tendo participado na exposição
“7+5=1”, realizada em Outubro, sendo a sua obra
integrada posteriormente na Colecção Lusofonias.
Série Liquid Spirits técnica mista sobre papel 27x35 cm (cada obra) 2015
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Ana Silva

ANGOLA

Nasceu em 1970 no Calulo, Angola. Em 2002 vai para
Portugal, onde frequentou o curso de formação artística em
Desenho, Pintura e História de Arte, na ArCo, em Lisboa.
Em 1999 faz a sua primeira exposição individual na Alliance
Française, em Luanda. No mesmo ano dedica-se à escultura,
pintura e cerâmica. As exposições em Angola vão-se repetindo
ao longo dos anos, destacando-se a Exposição Colectiva de
Pintura, no Banco Africano de Investimentos, em 2000, e a
Exposição de Pintura e Escultura, na Embaixada de Itália em
Angola em 2001.
Em Lisboa, realizou a sua primeira exposição individual, “Dizer
que somos pessoas”, em 2002 e, em 2003, a exposição “Seres
suspensos” na Perve Galeria.
Foi ainda responsável pela elaboração de capas de livros do
escritor Ondjaki, como “Bom dia camarada” e “Há Prendizagens
com o Xão”, ambos editados em Portugal pela Caminho; bem
como pelo vestuário e cenografia do espectáculo de teatro
e dança “Yeux bleus, Cheveux noirs”, de Margarite Duras,
adaptado por Fabrizio dal Borgo, em Luanda, em 2001. Em
2001 ganhou o 2º lugar no Concurso De Beers, Luanda,
Angola.
Em 2004 participou na Feira de Arte de Lisboa, no stand da
Perve Galeria, com composição feita em 8 chapas metálicas
retro-iluminadas, projecto com a curadoria de Carlos Cabral
Nunes, que foi considerado, pelo jornal “Público”, como a
“Melhor Obra” em exposição nessa feira. Dessa composição,
2 obras foram integradas na Colecção Lusofonias, juntandose a outras 2 telas, de sua autoria, que haviam sido
incorporadas anteriormente nessa colecção.

Série Seres suspensos | Desesperar
técnica mista sobre chapa zincada retro-iluminada 100x92 cm 2004
36

CAbral Nunes

MOÇAMBIQUE | PORTUGAL

Nasceu em 1971 em Moçambique. Vive em Portugal, desde 1975. Foi aluno da Academia
Artística de Remscheid, Alemanha, em 1989. Frequentou o curso de “Digital Multimedia
Authoring” no Arthouse Multimedia Centre for the Arts, Dublin, Irlanda, e é membro
permanente da Academia Europeia de Media Digital, Utrecht, Holanda. Concluiu em 2013, a
componente lectiva do Doutoramento em Artes Visuais da Universidade de Évora.
Amigo e admirador da obra de Artur Bual e de Mário Cesariny, a eles deve o incentivo para
expor as suas obras, a partir de 1997. No mesmo ano realiza o manifesto de Arte Global,
que deu origem à criação do Colectivo Multimédia Perve, de que é membro fundador e
dirigente. No ano 2000, fundou a Perve Galeria e, em 2013, a Casa da Liberdade - Mário
Cesariny, exercendo funções de direcção e curadoria
Como autor multimédia, recebeu vários prémios em Portugal e no estrangeiro. Foi membro
do júri do “Top Talent Award” em 2003. Participa regularmente como formador e orador,
expondo o seu trabalho audiovisual e multimédia, em cursos, seminários e conferências em
território nacional e em países tais como Espanha, França, Alemanha, República Checa e
Áustria. É realizador da série documental “NOMA”, composta por 24 filmes dedicados à arte
moderna e contemporânea. Em 2008 fez o projecto de curadoria “O.U.T.”, para a Trienal
de Praga (ITCA 2008) e também “MOBILITY- Re-Reading the Future”, projecto com apoio
europeu,inserido no plano de curadoria desta trienal, que foi apresentado em 5 países.
Ao longo de 18 anos, participou em várias exposições colectivas, entre as quais “0 Figura –
Homenagem a Artur Bual”, 1997, “Razões de Existir”, 2001 e em feiras de Arte em Lisboa e
Madrid, entre 2005 e 2012. Realizou “M. Arte” e “Zoomorfismos da cor”, na Perve Galeria em
2002 e 2003, respectivamente e “(nós) Para além do Mar”, no IPJ, em 2002. Foi distinguido
com, entre outros, com o Prémio Jovem - Arte Contemporânea na XI Bienal de Vila Nova de
Cerveira, 2001, Prémio “Design Visual e Interacção” do Prémio Nacional de Multimédia, 2001
e a “Menção Honrosa” atribuída pelo júri do Prémio Nacional de Multimédia, 2001. A sua
obra está representada na Colecção Lusofonias, por imposição de Cesariny, desde 2003.
Em 2014 lançou uma extensa e complexa iniciativa pública, bem sucedida, subscrita por
mais de 10.000 pessoas, para a manutenção no país de colecção composta por 85 obras
de Joan Miró, que o Estado Português pretendia levar a leilão.
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Birthday Gifted Project II
(ou um rumor da savana)
Instalação visual e sonora,
dimensões variáveis, 2015

Edgar Pêra

PORTUGAL

Edgar Pêra nasceu em Lisboa, em 1960. A sua primeira
fase, iniciada na década de 1980, inclui mais de cem
obras para cinema, tv, net, espectáculos, galerias, eventos
e outros media, encontrando o seu expoente em A Cidade
de Cassiano (Grand Prix Films D’architecture 1991). A sua
1ª longa-metragem, Manual de Evasão LX 94, realizada
para Lisboa Capital Europeia da Cultura, em 1994, articula
a estética herdada do cinema mudo e um modo de
captação instantânea da realidade. Pêra retrata temas
como Trabalho, Tempo, Liberdade, Realidade e Alienação,
debruçando-se sobre a vida e/ou obra de pensadores e
artistas tais como Agostinho da Silva, Alberto Pimenta,
Almada Negreiros, Amadeo de Souza-Cardoso, António
Pedro, Carlos Paredes, Fernando Pessoa, João Queiroz,
Miguel Esteves Cardoso, Robert A. Wilson, Souto Moura,
Terence Mckenna, Dead Combo, H.P. Lovecraft, Madredeus,
Manuel João Vieira, entre vários outros.
No final do século XX termina “A Janela (Maryalva Mix)”,
apresentado no Festival Locarno, em 2001. Em 2004,
é feita uma retrospectiva da sua obra no Worl Wide
Video Festival e em 2006 no Indie Lisboa, onde o filme
“Movimentos Perpétuos” ganha os Prémios Público, Melhor
Filme e Fotografia. Para a sua 1ª retrospectiva, Olaf
Moller escreveu: “Edgar Pêra é diferente de tudo o que
sabemos sobre Portugal.” Ainda em 2006, em Paris, Pêra
vence o prémio Pasolini pela sua carreira, juntamente
com Alejando Jodorowsky e Fernando Arrabal. No ano
seguinte realiza uma longa-metragem auto-financiada,
Rio Turvo (IndieLisboa 2007, Cork Festival), adaptação de
um conto de Branquinho da Fonseca. Outra adaptação
deste escritor é “O Barão”, filme em que Pêra pôde fazer,

pela 1ª vez, em condições de financiamento idênticas às dos seus pares
nacionais. Estreado em 2011, o filme foi exibido nos Festivais de Roterdão,
Basel, Wroclaw, Busan, São Paulo, Luanda, Roménia, e EUA, tendo sido
nomeado e ganho prémios em diferentes categorias. Em 2011 teve
outra retrospectiva da sua obra, desta feita no Festival de Cork, a que
se seguiria, em 2014, uma extensa retrospectiva em Lisboa, no Cinema
Sao Jorge, comissariada por Carlos Cabral Nunes. Esta mostra da sua
obra decorreu integrada numa iniciativa pública, em que participou, para
defesa da manutenção em Portugal de uma colecção com 85 obras de
Joan Miró, que o Estado Português pretendia alienar.
Em 2010 estreou Punk Is Not Daddy, documentário sobre a música
portuguesa e iniciou pesquisa no formato 3D tendo sido co-autor de “3x3D”
(Cannes, 2013), com Jean-Luc Godard e Peter Greenaway. Realizou depois
outros filmes em 3D: A Caverna (Vila do Conde), Stillness (Oberhausen) e
Lisbon Revisited, (Locarno) Em 2014, estreou “Virados do Avesso”, o seu
primeiro filme a ultrapassar os 100.000 espectadores em salas nacionais.
Tem 2 longas-metragens em pós-produção, (3D) “Espectador Espantado”
e “Adeus Carne”. Em 2015, iniciou a sua colaboração artística com a Perve
Galeria, estando a ser ultimada uma exposição sua para 2016.

Guerra ou Paz? Filme, 16mm (transcrito para DVD), 10’35’’, 1992
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MANIFESTO HUMANÓIDE

Filme-instalação, HDV, 8’25’’, 2015

com excertos do texto “O Andróide e o
Humano”, de Philip K. Dick (©1972) ditos por
Nuno Melo
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“Se, como tudo indica, estamos a tornar-nos
uma sociedade totalitária em que o aparelho
de Estado é todo-poderoso, a ética mais
importante para a sobrevivência do indivíduo
humano e verdadeiramente livre é então:
engana, mente, evita, finge, vai, para outro
sítio, falsifica documentos, constrói na tua
garagem aparelhos electrónicos melhorados
que permitam ludibriar os aparelhos usados
pelas autoridades. Se o ecrã de televisão te
vigia, modifica-o durante a noite, quando
podes deixá-lo desligado — modifica-o de
modo a que, quando o lacaio da polícia vigiar
a transmissão da tua sala, veja a sala da sua
própria casa (...)”
Philip K. Dick, 1972

isabella carvalho
BRASIL

Nasceu em 1964, no Rio de Janeiro, Brasil. Frequentou
vários cursos de desenho, história de arte, manufactura de
azulejo e pintura em tecidos. Em França fez formação em
estamparia de tecidos, frequentando o atelier ADAC – “Atelier
d’Expression Culturelle”, Paris.
Em 1993 expõe na Maison de la Radio, em Paris. Desde então
participou em dezenas de mostras colectivas. Destacam-se
as exposições no Banco do Brasil em São Paulo, em 1995, e,
em 1999, na Galeria Solange Cazzaro, em Campinas.
No período de três anos em que viveu em Portugal, expôs
no “Mac”- Movimento Arte Contemporânea, em Lisboa, em
2001. Iniciou a sua colaboração com a Perve Galeria em
2002, participando na exposição colectiva “Sulcos (roxos) do
olhar”, a que se seguiria a participação na mostra “5+2=3”
e, posteriormente, a participação na feira Arte Estoril.
Em 2003 4 obras suas são incorporadas na Colecção
Lusofonias e, em 2004, expôs individualmente na Prefeitura
Municipal de São José dos Campos, São Paulo. Esteve
representada pela Perve Galeria na Arte Lisboa 2005 – Feira
de Arte Contemporânea de Lisboa e na exposição do 5º
Aniversário desta Galeria.
Regressou ao Brasil em 2004 tendo montado na cidade
de São José dos Campos, ateliê e Galeria de Arte com o seu
nome, onde realiza exposições e desenvolve o intercâmbio de
arte Contemporânea Ibérica e Francesa. Em 2015, Isabella
Carvalho abriu o 2º ateliê-galeria, desta feita dedicado ao
têxtil, na cidade de São Paulo.

Barriga nº. 8
Assemblagem de
vários materiais
têxteis
80x30x20 cm,
2004
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JOSÉ CHAMBEL

São Tomé e Príncipe

Nasceu em São Tomé e Príncipe. Vive em Lisboa. Estudou
no Instituto Português de fotografia, de 1992 a 1994. Expõe
regularmente desde 1992. Alguns dos seus projectos fazem
parte de coleções de instituições públicas e privadas nacionais.
Exposições Individuais
2012 - Cor púrpura, Les Enfants Terribles - Lisboa
2005 - Capital, Centro Cultural Humberto Mauro, Brasil
2005 - Capital, Museu da Imagem, Braga
2004 - Tabanca, Museu de Tabanca, Assomada, Cabo Verde
2001 - Págá Dêvê, Galeria Imagolúcis, Porto
2000 - Págá Dêvê, Curitiba, Brasil
2000 - Págá Dêvê, Centro Cultural Portugês, S. Tomé e Príncipe
1999 - Tchilóli, VI Bienal de Fotografia, V. F. Xira - (ver projeto)
1996 - Alfa e Ómega, Instituto Português de Fotografia, Lisboa

Exposições Coletivas
2013 - África Mostra-se, IFP - Institut français du Portugal
2011 - Feira de Arte do Desenrasca, Lisboa
2008 - Lusofonias 2008, Lisboa
2006 - Cineport II, Lagos
2004 - FotoFesta, Maputo, Moçambique
1998 - Arqueologia Industrial, S. João da Madeira
1997 - V Bienal de Fotografia, Vila Franca de Xira
1997 - Mouchão, V Bienal de Fotografia, V. F. Xira
1995 - IV Bienal de Fotografia, Vila Franca de Xira
1994 - Um Ano de Fotografias, Inst. Português de Fotografia, Lisboa
1993 - III Bienal de Fotografia, Vila Franca de Xira

Série Tchilóli 3 fotografias, impressão Epson Ultrachrome, provas únicas 50x40cm 1997
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Série Págá Dêvê Fotografia, impressão Epson
Ultrachrome, prova única 40x50cm 2000

JOÃO GARCIA MIGUEL
PORTUGAL

Nasceu em 1961 em Lisboa. Licenciado em Pintura pela ESBAL, fez pós-graduação
em Comunicação, Cultura e TI e Mestrado, “O Actor Imagem”, no ISCTE. Em 2007
foi doutorando em “Teoria, Historia y Práctica del Teatro” pela Universidade
Alcalá de Henares, Madrid. Lecciona Teatro, Animação Cultural e Som e Imagem
na ESAD, Caldas da Rainha. É membro fundador do grupo Canibalismo Cósmico
(performance/instalação). É também membro fundador da Galeria ZDB e do grupo
de teatro OLHO. Organizou e dirigiu o Festival X desde a sua 1ª edição. Trabalhou
como intérprete, destacando-se “À espera de Godot”, de Beckett, com encenação de
João Fiadeiro e Homens-Toupeira, que co-realizou com Edgar Pêra.
Criou e encenou o espectáculo Especial Nada e co-criou com Clara Andermatt
e Michael Margotta a peça As Ondas (2004). Em 2005 encenou para o Teatro
Bruto “Ruínas”, onde também expôs uma série de obras feitas com base nas
personagens da peça. Iniciou a sua colaboração com a Perve Galeria em 2008,
realizando a exposição individual “Sem Título há 20 Anos”, integrada no 2º
Encontro de Arte Global, no qual também participou como performer e com a
encenação da peça “A Velha Casa”, de Luiz Pacheco. Obras suas foram integradas
na Colecção Lusofonias em 2008 e, mais recentemente, aquando da realização
em Nova Deli de um solo project na India Art Fair, para a Perve Galeria, em 2014.

Performance Lágrimas de Portugal filmado em HDV com realização de Cabral Nunes 14’50’’ 2014
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Série Super Espíritos Santos - políptico
técnica mista sobre tela 325x154cm 2014

JOÃO RIBEIRO
PORTUGAL

Nasceu em lisboa, em 1955. Licenciou-se em
Pintura pela Faculdade de Belas-Artes de
Lisboa e fez Mestrado em Artes Visuais na ULHT.
Expõe individual e colectivamente desde 1984
em Portugal e em países tais como Argentina,
Espanha, Bélgica, EUA e Canadá, encontrandose representado nas seguintes colecções: Caixa
Geral de Depósitos, Banco Comercial Português,
CTT, Museu de Arte e Pintura Diogo Gonçalves
em Portimão, Museu da Cidade de Vila Franca
de Xira, Câmara Municipal do Seixal, Câmara
Municipal de Reguengos de Monsaraz, Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão, Câmara
Municipal de Portalegre, Ministério da Justiça,
Tribunal da Relação de Seia, Biblioteca de Santa
Maria Da Feira / Biblioteca UNL da FCT-UNL,
Consulado-Geral de Portugal no Canadá e em
diversas coleções nacionais e estrangeiras.
Sobre a sua obra escreveram alguns dos mais
reputados críticos, entre os quais: Alexandre
Melo, Amadeu Lopes Sabino, Ana Isabel Ribeiro,
Batista-Bastos, Bernardo Pinto de Almeida,
Carlos Cabral Nunes, Cristina De Azevedo
Tavares, Eurico Gonçalves, Fernando Pernes,
João Pinharanda, Joaquim Saial, José Manuel
Anes, Mário Caeiro, Nuno Crespo, Nuno Lima
De Carvalho, Nuno Rebocho, Rocha de Sousa,
Rodrigues Vaz e Sílvia Chicó.
Cem olhos para a Liberdade, instalação, pastel de óleo e grafite s/papel,
15x20cm cada, 2012-2015
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MANUEL JOÃO VIEIRA
Manuel João Vieira é um dos artistas portugueses mais
prolíficos e importantes da sua geração. Nasceu em Lisboa,
Portugal, a cidade-cenário da ação em diferentes áreas, da
pintura à música, passando pela performance-arte, cinema,
literatura e política. Em 1983 fundou o Grupo “Homeostético”
que gerou atenção nas novas tendências artísticas da época.
Com uma crítica aguda, Vieira tem uma personalidade
forte, aliada a uma componente teatral humorística. Isso é

PORTUGAL

visível nos seus espaços habitados cenográficos ou nos ambientes
grotescos que cria. Fundador e vocalista de bandas como os “Ena
Pá 2000”, “Irmãos Catita” ou “Corações de Atum”, onde inclui a
representação teatral de personagens como “Orgasmo Carlos”,
“Lello Universal”, entre outros, estão também presentes em longas
metragens, videos e séries de televisão. Em 2011, fez a sua
performance artística mais corajosa: anunciou a sua candidatura à
Presidência da República Portuguesa onde criou vários atos artisticos
dentro do quadro de uma campanha política.

Sem Título
Tinta-da-china s/ papel
110x220cm 2014
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NHATE

MOÇAMBIQUE

Abílio Nhate nasceu em 1974, em Manjacaze,
Moçambique. Iniciou-se na Escultura em 1994, sob
orientação do seu amigo Adelino MATHE. Participou
em vários workshops no Núcleo de Artes de Maputo.
A sua obra preconiza, a continuação do legado
da escultura africana utilizando a madeira como
matéria típica de produção, fazendo assim a ponte
entre as raízes tribais com a nova estética da arte
contemporânea. Tem participado em várias exposições
colectivas e individuais. Em 1997 na Buchel’s Art,
África do Sul; em 1998 na Bienal de Maputo e na
OSAKA Foundation of Culture, Japão. Em 1999 realizou
a sua primeira exposição individual em Maputo, na
Galeria “GATO”. Foi durante essa exposição que a
Perve Galeria teve o primeiro contacto com a obra
deste escultor. Em 2000 expôs pela primeira vez em
Portugal na inauguração da Galeria, ano em que,
por motivo das grandes cheias em Moçambique, vê
inundado e destruído o seu ateliê. A partir dessa
adversidade, desenvolve uma instalação no espaço
envolvente do ateliê apresentando obras em cima
de estacas, mergulhadas na água que durante
semanas manteve o nível da cheia. Participa em
2004 na exposição “Razões de Existir III”, e em 2004
em “Da Convergência dos Rios”. Esteve representado
pela Perve Galeria na Arte de Lisboa 05 – Feira de
Arte Contemporânea. Está representado em várias
colecções nacionais e estrangeiras, na colecção da
Presidência da República de Moçambique, no Município
da Matola, no Vaticano em Itália e em colecções
públicas e privadas na Holanda, Portugal, Suécia,
África do Sul e Malawi.

Os Amantes da Paz
Escultura, madeira
de Sândalo e areia
60x45x30 cm 2000

45

Os Amantes da Paz
Escultura, madeira
de Sândalo e areia
60x45x30 cm 2000

Regina Costa
ANGOLA | BRASIL

Nasceu no Lubango, Angola, em 1963. Foi viver para o
Brasil na adolescência e aí se licenciou em Artes, pela
Escola de Belas Artes, Universidade Federal da Bahia,
tendo depois obtido o Diploma de Estudos Avançados
(DEA) na Faculdade de Belas Artes da Universidade de
Barcelona, em Espanha.
Regina Costa realizou dezenas de exposições em vários
países, de entre as quais se destacam: 2015, International
Print Triennial e uma mostra na galeria Bunkier Sztuki,
ambas realizadas em Cracóvia, na Polónia; Global Print;
Museu de Arte e Arqueologia do Vale do Côa, Portugal;
VI Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica, Palácio de la
Isla, Cáceres, Espanha. em 2014, 3ª Bienal da Bahia,
Brasil; Museu Imaginário do Nordeste, curadoria de Ayrson
Heráclito; Espaço Cultural Hansen Bahia, Brasil; (Con)
Tributos da Liberdade a Joan Miró, na Perve. Galeria,
em Lisboa; 7ª Bienal Internacional de Gravura do Douro,
Portugal. 2013, International Print Triennial e mostra na
Mimar Sinan Fine Arts University, ambas realizadas em
Istambul, na Turquia; 1st International Contemporary
Engraving Festival, Bilbau, Espanha; Museu de Lamego,
Portugal; International Print Triennial, Kunstlerhaus, Viena,
Áustria; The Contemporary Art Gallery, Opole, Polónia. 2011,
16th International Biennial of Cerveira, V.N. de Cerveira,
Portugal. 2010, IEEB4 - 4th International Experimental
Engraving Biennial, The Brancovan Palaces Cultural
Center, Mogosoaia, Bucharest, Roménia; International Print
Triennial, “Grafik Ohne Grenzen”, Horst-Janssen Museum,
Oldenburg, Alemanha. 2009, Bunkier Sztuki Contemporary
Art Gallery, Krakow, Polónia.

1 Year, 3 Months, 3 Weeks, 4 Nights Under
Pressure
- Dreams Series 01 (imagens: obra integral e
detalhe) Digital Print s/ tecido Berger 258cmx80
cm 2011
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Rodrigo Bettencourt
dA CÂMARA
PORTUGAL

Nasceu em Lisboa em 1969. Começou a pintar em 1986 e teve a
sua primeira máquina fotográfica em 1989. A sua formação passa
pela Pintura, Desenho, Restauração, Fotografia e Vídeo. É licenciado
em Multimédia e Instalação na Faculdade de Belas - Artes da
Universidade de Lisboa. Especializou-se em conservação e restauro
artístico na Universidade Internacional de Arte em Florença, Itália
e atualmente trabalha na Coleção Berardo, no CCB em Lisboa,
dando aulas de restauro artístico na Faculdade de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa. Expõe regularmente desde 1990.

Escadas - Série
Hamburgo Bar
Fotografia s/ papel
fine arts Hahnemuhle
photo rag de 270g
60x75 cm 2006

Algumas das fotografias que Rodrigo Bettencourt da Câmara
apresenta mostram o que reconhecemos, com mais ou menos
evidência, como espaços de museu – exposições em montagem,
reservas, armazéns, de instituições - raramente identificadas mas
não obstante reconhecíveis, talvez pela ideia de excesso que
a presença de objetos nos sugere. São imagens de bastidores,
do quotidiano institucional e profissional que o autor conhece
de dentro. Confronta, enfim, o espaço autónomo inerente à
musealização da arte – o seu espaço de respiração, a distância, a
neutralização de ruídos de fundo – com a sua fatura material.
Rodrigo Bettencourt interessa-se igualmente por lugares. Lugares
que ficaram congelados num tempo e que permanecem hoje
como memória viva das características desse tempo. Assim são
as 3 obras, de uma séria sobre o último dia do Bar Hamburgo,
incluídas na presente exposição e com as quais começou a
colaborar com a Perve Galeria, em Dezembro de 2014, tendo sido
também integradas na colecção “Lusofonias”, cuja apresentação
internacional decorreu no India International entre, em Nova Deli,
entre Janeiro e Fevereiro de 2015.

Bandeiras - Série Hamburgo Bar Fotografia s/ papel fine arts
Hahnemuhle photo rag de 270g 60x75 cm 2006
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SUEKÍ

ANGOLA

Nasceu em 1981, em Luanda. Com 17 anos parte para Cape
Town, na África do Sul, para terminar o ensino médio.
Em 2002, conclui formação a nível artístico, o curso técnico
de Design e comunicação gráfica, na ETIC (Escola técnica
de imagem e comunicação) em Lisboa, onde viveu durante
8 anos. Apesar de ser uma actividade caracterizada por
uma forte componente gráfica, permitiu-lhe adquirir noções
importantes sobre imagem no geral e ajudou-o também
no desenvolvimento de uma interpretação mais artística e
simbólica do mundo e das coisas à sua volta, o que por sua
vez resultou numa melhor tradução de ideias e sentimentos
para formatos visuais.
Depois disso e por um curto período de 4 meses ingressou
numa agência de publicidade, Motive Pub., também na
capital portuguesa. Desde então, tem desenvolvido as suas
actividades na área do design e da arte como freelancer.
Foi recentemente, ao fim de uma temporada de 3 anos
em Itália, passada nas terras do vulcão Etna, que decidiu
reavivar a prática do desenho puro, mantida por tanto
tempo adormecida, talvez resultado do uso excessivo de
ferramentas digitais e das limitações que estas impõem
à prática artística. Participou posteriormente em aulas de
desenho e pintura, embora a sua aprendizagem técnica
tenha sido feita de forma autónoma, com o apoio de livros e
material adquirido na internet.
Série Liberdade JÁ! (sobre os jovens activistas presos em Angola)
impressão em papel de gravura de museu, 50x30 cm (cada), 2015
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Sérgio Santimano

vítima de minas, Luísa Macuácua, que acompanhou a partir da
capital Maputo de volta à sua cidade, Inhambane. Desse trabalho
resultou uma exposição com o título “Moçambique - Caminhos
/ A estrada longa e sinuosa”, onde a componente plástica e
visual supera o discurso documental. Esse projecto foi mostrado
internacionalmente, e extratos dele foram publicados na “Revue
Noir” e na revista portuguesa “Grande Reportagem”.
Desde 1997 que Santimano tem trabalhado no Norte de
Moçambique, em vários projectos na província de Cabo Delgado e
na Ilha de Moçambique, na lendária 1ª base portuguesa na costa
Leste do continente Africano, no caminho para a Índia. Desde
1992, Sérgio Santimano exibiu extensivamente em África, Suécia,
Europa e Índia. Tendo começado a sua colaboração com a Perve
Galeria em 2014, participou na exposição “7+5=1” e teve o seu
trabalho exposto em Nova Deli, na India Art Fair. A sua obra foi
integrada, em 2015, na colecção Lusofonias.

Moçambique

Nasceu em 1956 em Lourenço Marques, atual Maputo, Moçambique.
Trabalha na tradição do documentário clássico e reportagem
fotográfica. Começou a trabalhar como foto-jornalista para o jornal
Domingo, com Ricardo Rangel, em 1982. De 1983 a 88, produziu e
publicou trabalho relevante para imprensa nacional e internacional,
cobrindo a guerra, a fome, e questões políticas para AIM (Agência de
Notícias de Moçambique). Em 1988, mudou-se para a Suécia, onde
trabalhou e estudou fotografia documental. Após o fim da guerra civil
moçambicana, em 1992, começou como freelancer, documentando as
consequências da guerra e a reconstrução do país. Pela primeira vez
na sua vida, ele poderia viajar por todo o país e descobri-lo em tempos
de paz. É nesta altura que o seu trabalho sobre uma transformação,
adoptando um projeto de longo prazo - uma série de retratos sobre a

Série Terra Incógnita, Lambda (impressão digital), 40x60 cm (cada), 2003
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SUBODH KERKAR
ÍNDIA

Nasceu em 1959, em Goa, na Índia. Estudou Medicina mas
desistiu da carreira clínica para prosseguir a sua paixão, as
artes visuais.
Nos últimos 20 anos, experimentou diferentes média, criando
um nicho para si mesmo, especialmente no campo da Land
Art e Arte conceptual.
Subodh Kerkar especializou-se na criação de obras que
utilizam materiais naturais, como conchas, bambu, pedras e
seixos, tendo ainda trabalhado com plantas. Subodh é o único
artista na Índia a fazer, na natureza, obras monumentais.
Alguns dos seus grandes projetos são uma instalação, com
500m2, no Miramar Beach, em Goa, durante a inauguração
do Festival Internacional de Cinema da Índia, em 2004
ou ,recentemente, um trabalho com um quilómetro de
comprimento intitulado ‘Revelação de um Sonho“, que
incorporou 600 bandeiras tibetanas de oração.
É o fundador do Complexo Kerkar Art, Calangute, Goa, iniciado
em 1992 e, em 2015, inaugurou o MoG - Museum of Goa.
Recebeu as seguintes distinções: 1º prémio na Kala Academy
Art Show, Goa, em 2000, e Busan Biennale Award, em 2006.
O seu trabalho foi integrado na Colecção Lusofonias em
Janeiro de 2015, tendo sido apresentado pela Perve Galeria
na India Art Fair e em Lisboa
Série Dos Burros, Demónios e Morte diabólica
impressão em papel de gravura Museu 51x76 cm (cada) c.irca 2010
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ODE À PINTURA
			poema de Fernando Grade

vivò mês dos gatos
e Cézanne também era Paul e Klee (depois disso)
ainda muito mais Paul
três vezes Paul sempre Paul a controlar a França maricas e galaró
com a ideia de que as mulheres de Picasso
podiam cantar no coro de uma igreja de Tahiti
ou na procissão do Senhor morto
vivà primavera

Sem hoje ter da raiva a noção exacta
acordei com as botas de Van Gogh debaixo da cama
são umas rotas e enormes botas latinas
que nada têm a ver com as mulheres gordas de Delacroix
e herdaram de Portinari os pés grandes da descarga do café
Todas as manhãs o meu quarto pertence a Van Gogh
às suas botas tingidas de ácido sulfúrico
e no canto mais escuro junto ao piano carcomido
enforca-se no autoclismo aquela redonda banhista nua
do fauno Renoir
sete noites depois de não ter tido pressa em vestir a casaca verde
da tristeza e de ter mostrado as pernas aos passeantes do costume
isto é, ao pobre de mim, ao tarado sexual picasso pablo
e a uma rapariga morena que dorme a meu lado em tardes de calema

E de tanto ter acordado com Van Gogh no sítio do costume
adoro a Guernica e as pombas e os chavelhos retorcidos
de bode antiquíssimo
que no tempo de verão picasso menino depositou entre os seios
de Brigitte donzela Bardot
na altura em que esta passava à máquina uma tarde de cerveja
e a noite subia da terra rente às nervuras
e papagaios estranhos falavam de Pollock e de Francisco de Assis

Vai chover no musseque
onde teimo em acordar com as botas de Van Gogh debaixo da cama
com o amor que vejo nos olhos de Max Ernst
quando incendeia a floresta e apaga o sol
e de tanto chiça cuspido na cara de TUNPIRA, leia-se pintura
sei cada vez mais que vai chover porque Cristo era um profeta
que foi morto mil e quinhentos anos depois
por um pintor falhado Rubens de nome e vírgula no olhar

Noite de vício casa de vício dedal de costureira
mala de prostituta joana
és tu hoje e sempre minha pintura de capar porcos
meu objecto de fogo posto
minha Vieira da Silva sem ter bebido vinho em Alfama
E agora e depois grito nas tuas pernas nunca e sempre possuídas
que precisamos de ti a toda a hora
como quem fecunda como quem esfaqueia como quem se despe
e com a antiga-raiva-tecla-de-piano
de querermos acordar mesmo aqui em África
com as botas de Van Gogh debaixo da cama

Dançam e penteiam-se e mordem-se na boca jovialmente
as fêmeas crescidas as doidas bailarinas de Degas
que de tanto odiar o pequeno Edgar
tornaram-se ambos num rapaz moreno
que vendia refrescos e preservativos nos quiosques de Paris
Ó-meu-Paul-máquina-de-costura-com-olhos-de-criança-no-pedal
meu vermelhusco Gauguin das 28 noites de fome

Luanda - 26 de Março de 1967

João Ribeiro, Olhos das Lusofonias
Tinta fluorescente sobre tecido. 120x280cm, 2015
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1 - Concerto do grupo
“Mistiço”, no “Dia das
Independências”;
2 - Celebração simbólica do
“Dia das Independências”, a
1 de dezembro. Poetas
Kwame Kondé
(Cabo-Verde) e Fernando
Grade (Portugal), com o
Presidente
da S.H.I.P., José Augusto
P. Alarcão Troni;
3 - inauguração da mostra.
Secretária-Geral da CPLP,
Georgina de Mello, com
o curador, Carlos Cabral
Nunes e o dirigente da
S.H.I.P., Eurico Paes.
Ao lado das imagens:
Página 1 do texto de
Mário Cláudio, enviado
expressamente para
exposição (4 páginas)
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1 - Programa da
RTP3, “As Horas
Extraordinárias”, de
Teresa Nicolau. com o
curador, Carlos Cabral
Nunes;
2 - Gravação do
programa RUMOS, da
RTP África;
3 - Livros e DVD’s sobre
as independências,
a Resistência
e a Liberdade,
disponibilizados na
mostra.
Ao lado das imagens:
Página 2 do texto de
Mário Cláudio, enviado
expressamente para
exposição (4 páginas)
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Imagem da instalação de Agostinho Santos, tendo por cima uma obra de Dorindo de
Carvalho e ao fundo, obras de Manuel Figueira, Cesariny e José Escada.
Vista da entrada da exposição. Ao lado: Página 3 do texto de Mário Cláudio, enviado
expressamente para exposição (4 páginas)
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Imagens dos vários
espaços da exposição.
Fonte Monumental do
Rossio, junto ao Palácio
da Independência.
Ao lado: Página 4 do
texto de Mário Cláudio,
enviado expressamente
para exposição (4
páginas)
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Agência LUSA - 28 Novembro, 2015

A exposição “Resistência e Liberdade 
- independências na arte
das Lusofonias” é organizada pela Sociedade Histórica da
Independência de Portugal, a Casa da Liberdade - Mário Cesariny e
o Coletivo Multimédia Perve.

Realizador Edgar Pêra assinala 1 de dezembro com instalação inédita
“Manifesto Humanóide”, no Palácio da Independência, em Lisboa.
A apresentação desta nova criação está inserida num programa
performativo e poético organizado no âmbito da exposição
“Resistência e Liberdade - Independências na arte das Lusofonias”.

A mostra visa assinalar os 40 anos das independências dos Países
de Língua Oficial Portuguesa e dos processos de liberdade ocorridos
em Portugal, Brasil e nações cujos territórios tiveram administração
portuguesa, como Goa, Timor, Macau, tendo por base a Coleção
Lusofonias, dedicada à arte moderna e contemporânea de países
de língua portuguesa.

A organização da exposição tem por objetivo transformar este dia,
simbolicamente, no Dia das independências dos Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa (PALOP), ocorridas há 40 anos.
Na instalação, a conceção e manipulação da câmara é de Edgar
Pêra, a partir de excertos de “O Andróide e o Humano”, de Philip K.
Dick, ditos pelo ator Nuno Melo (19602015), naquela que foi uma das
últimas participações do intérprete em projetos cinematográficos do
realizador.

A Coleção Lusofonias teve início no final de 1990 e foi já
apresentada em exposições realizadas na Galeria Nacional de Arte
do Senegal, em Dacar (2010), e no India International Centre, em
Nova Deli, Índia (2015).
Esta mostra assumirá, em 2016, um caráter itinerante, prevendo-se
a sua apresentação em vários centros culturais, espalhados pelo
mundo, segundo a organização.

Realizada especificamente para esta exposição por Edgar Pêra, a
instalação tem banda sonora de Artur Cyanetto, a partir de música
de Pedro Code e da Orkestra Mellotrohnika da Pampulha.

Fonte: www.rtp.pt/noticias/cultura/realizador-edgar-pera-assinala1-de-dezembro-com-instalacao-manifesto_n877577# 2/2

O programa vai contar também com `performances` e uma sessão de
poesia, destacando-se, neste contexto, a participação de Kwame
Konde, autor do livro poético-revolucionário “Kórda Kaoberdi”, editado
em 1973, em Paris, antes da independência de Cabo Verde.
O livro incluía obras do artista caboverdiano Manuel Figueira, algumas
das quais também incluídas na exposição agora patente no Palácio
da Independência.
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Apresentação da colecção Lusofonias
na Galeria Nacional de Arte em Dacar, Senegal
Novembro de 2010. Notícia sobre a mostra no jornal “Le Soleil”.
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Apresentação da Coleção
Lusofonias no India
International Center, em Nova
Deli, entre Janeiro e Fevereiro
de 2015.
Algumas das notícias
publicadas na imprensa
indiana.
Na página seguinte:
Reportagens sobre a mostra
para rádio e televisão;
inauguração da mostra com
a presença dos Embaixadores
da União Europeia e de
Portugal e a Directora do IIC,
Premola Ghose; performance
de Nuno Reis.
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Participação na Art Dubai, secção de
arte moderna, com obras de Ernesto
Shikhani e Manuel Figueira. Março
de 2015.
Visita de SE Sheikh Hamdan Bin
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum e
respectiva notícia no jornal Emarat Al
Youm, dos Emirados Árabes Unidos.
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Entrevista sobre a coleção LUSOFONIAS com o
seu fundador, o curador Carlos Cabral Nunes
por Beatriz Marquillhas, 2015
O que é a lusofonia no contexto artístico?
Existe a Lusofonia e existem Lusofonias. Quando começámos a coleção essa foi
a questão principal. O conceito de Lusofonia é bastante complexo porque parece
implicar a existência de uma única visão acerca da cultura e das artes de uma
multiplicidade de países. No início pensei que seria necessário refletir acerca do que
os países da CPLP pensavam sobre a Lusofonia. No fim, percebi que cada um tem
o seu próprio conceito. Essa é a razão pela qual titulámos a coleção e as várias
exposições que temos feito, de Lusofonias. Existe uma visão plural acerca da arte,
cultura, sociedade, literatura, e até mesmo da linguagem, em todos os países de
língua portuguesa e queremos que a colecção reflita isso.
Através desta coleção procura demonstrar a existência de uma pluralidade de
visões sobre um único conceito?
Sim. Por outro lado, quando se diz Lusofonia está-se a colocar Portugal no centro,
o que, na minha opinião, pode estar relacionado com a mentalidade que vigorava
anteriormente em Portugal. Quando vivia sob a ditadura, Portugal estava no centro e
os outros países de língua portuguesa eram como satélites a girar em torno de um
grande planeta. Vivemos hoje, felizmente, tempos bem melhores uma vez que todos
os países têm agora a sua independência e liberdade, com um regime político
e uma organização social próprios, e também a sua esfera artística específica.
Portugal é apenas uma parte dessa comunidade e esta deve funcionar permitindo
que cada um tenha o seu papel, num plano de igualdade. Esta era a principal
questão que queríamos expressar através da coleção: a ideia de um discurso plural
com diferentes narrativas relativamente a algo que todos esses países têm em
comum. Existe uma História que nos liga, mas também um momento presente.
Eu acredito verdadeiramente que a Comunidade de Países de Língua Portuguesa
(CPLP) é algo de importante e que pode ser positivo para a população de cada um
dos estados membros. Será mais fácil para todos se enfrentarmos os desafios da
contemporaneidade juntos, mas para tal devemos ter a possibilidade de ter um
discurso de igualdade, as mesmas oportunidades. Devemos estar todos no centro. E
este é o principal conceito por trás da colecção, o de pensar esta questão e reflectir
a existência de um discurso plural.
De África até à Ásia
Os países de língua portuguesa em África desempenharam um importante papel
no processo de construção de uma cultura comum. Portugal é o país mais africano
da Europa, e isto acontece porque esses países africanos influenciaram a nossa
cultura. Por esse motivo, pode igualmente dizer-se que o Brasil é o país mais
africano da América Latina. Nesse contexto não interessa abordar o processo

violento que lhe esteve na génese, pois que é um dado histórico e sabido. Para
compreender a Arte em Portugal ou no Brasil, é sempre necessário olhar para as
narrativas e discursos africanos e encontrar os pontos de contacto entre eles. Foi
precisamente isso que tentámos fazer ao longo destes quinze anos de pesquisa e
de recolha de obras. Neste momento, estamos perante o segundo passo da coleção,
que surge no contexto da exposição em Nova Deli, no India International Centre,
no início de 2015. Essa exposição foi o ponto de partida para a segunda parte da
colecção, em que se pretende analisar a presença e a importância da cultura oriental
no contexto das Lusofonias, e compreender de que modo esta se reflete na esfera
artística dos países de língua portuguesa. Há ainda a relevar a continuidadade de
incorporação de obras, sobretudo de jovens autores, tais como o José Chambel, de
São Tomé e Príncipe e de Suekí, de Angola, que trabalham na fronteira dialética do
discurso “Glocal” que usa a máxima “pensa Global, age localmente”, que é bastante
estimulante e passível de gerar novas cambiantes na coleção.

Como descreveria a contaminação cultural entre os vários países da comunidade
portuguesa antes e depois da revolução de 1974? Existe uma diferença entre
o modo como essa contaminação aconteceu antes e depois da revolução e da
independência desses países?
Esse é precisamente um dos pontos que a coleção queria seguir. Uns anos antes
de começarmos a coleção, em 1999 - o que aconteceu depois de uma viagem que
fiz a Moçambique - percebi que era importante dividir a coleção em três momentos
diferentes. O primeiro é precisamente esse: o período antes da revolução e das
independências em 1974 e 1975. Para analisar e comparar o que aconteceu na cena
artística antes e depois desse momento. Depois compreendi que era necessário criar
um terceiro capítulo que corresponderia à contemporaneidade, aos novos artistas e às
novas tendências que se estão a desenvolver não apenas em Portugal e nos países
de língua portuguesa, mas por todo o mundo. Existem muitos artistas de língua
portuguesa que estão ligados à comunidade lusófona apesar de estarem a viver na
Holanda, em Berlim ou em Nova Iorque. O seu trabalho é também parte deste discurso
plural e por isso tentamos também trazê-los para a coleção.
Antes das independências e da revolução que mudou o regime em Portugal, a
influência africana era ocultada porque o regime desconsiderava os países africanos e
menorizava o seu modo de vida. Os africanos eram tratados como população de nível
inferior, não apenas em Portugal mas também nos seus próprios países. A maioria
dos artistas desse período estavam apenas a tentar sobreviver por isso cooperavam
com a pressão sob a qual viviam. Os artistas mais importantes para as sociedades
nesse período criavam atendendo e cedendo ao gosto colonial, que expressava os
estereótipos ocidentais acerca de África. A maioria das obras desse período foram
criadas com base num discurso redutor, representando mulheres nuas, cenas tribais,
etc. Esta tendência não era algo que queríamos na coleção, de modo que tentámos
evitar qualquer ligação a este tipo de representação. Aquilo que queríamos encontrar
era obras de genuíno discurso autoral, necessariamente contestatário pois que se vivia
em repressão, tendo consciência que muitas não teriam sido apreciadas, à época mas
que, agora, permitem ver com objectividade o que era a autodeterminação artística
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mais lutaram para manter uma relação com Portugal
e com a população portuguesa. Por exemplo, depois
da independência, Malangatana teve várias exposições
em Portugal, e também Shikhani e Chissano. Eles
conseguiam ver a diferença entre o regime e as pessoas.
Isto é muito importante porque os políticos são líderes
mas geralmente precisam de ter pessoas com eles que
pensem sobre a sociedade sem estarem vinculadas a
um discurso político fácil: nesse sentido, os políticos
precisam que os artistas lhes mostrem o caminho. Os
políticos e as instituições de Moçambique, no caso,
conseguiram estabelecer uma boa relação política com
Portugal, como sucedeu aliás com a generalidade dos
outros países que se tornaram independentes após o 25
de Abril de 1974, porque tinham esses artistas para os
ajudar e, de certo modo, guiar. De outro modo, teríamos
tido um processo disruptivo, uma interrupção na relação
entre os países. A sua importância, enquanto artistas, nas
esferas política e social prende-se com o facto de não
estarem comprometidos. Neste sentido, posso acrescentar
que aquilo que me liga à arte é a essência pura que está
por trás do próprio discurso.

existente. A maioria desses autores foram reprimidos,
nesse período; alguns deles estiveram presos, apenas
porque usavam a arte como mecanismo de insurreição,
de não subordinação. Há cerca de um ano cedemos à
TATE, em Londres, uma obra de arte de Malangatana que
tínhamos na coleção porque é muito importante para nós
que uma instituição como aquela tenha uma boa obra de
um autor tão determinante para as Lusofonias como foi
Malangatana, especialmente no período colonial.

Pode-se dizer que estas obras e a arte de um modo geral
teve um papel em tornar o processo de descolonização
melhor ou mais simples para a população? Por outras
palavras, esse período teria sido pior sem a arte?
Evidentemente, a única resposta possível é sim. Mas essa
é uma questão complexa porque falou de a arte tornar
as coisas mais fáceis. A minha principal preocupação não
é se as coisas são mais fáceis ou difíceis porque não é
isso que faz com que se tornem melhores, que é o que
verdadeiramente importa. O que me interessa e acredito
que seja também a preocupação de muitos artistas, é que
as coisas se tornem melhores. Sucede que, na maioria
das vezes, para que as coisas se tornem melhores, o
caminho a fazer é, de facto, difícil. Muitos dos autores que
contribuíram verdadeiramente, com as suas obras, para a
mudança de regime político, por exemplo, não tiveram um
processo fácil. Eles estavam a incentivar uma revolução e
a apoiar um lado da guerra. Não se pode dizer que é fácil
quando há pessoas a serem mortas e quando há guerra,
mas no fim tudo pode ser melhor, se conseguirmos
alcançar a liberdade e uma socieadade mais justa e
equilibrada. Sem esses artistas, estes processos teriam
sido certamente piores. Através da Arte atinge-se uma
perspetiva moral sobre as coisas; essa moralidade não
se prende com a religião, é uma moralidade social, que
reflete o respeito que eles queriam para eles mesmos e
para a sua população.
Chissano foi o escultor mais importante do período
colonial em Moçambique, apesar de não ser considerado
enquanto tal na altura. Ele não servia a perspectiva
colonialista, criava algo exterior à cultura que se vivia
nesse período. É um artista poderoso. Artistas como ele,
que estavam realmente a criar o seu próprio universo,
e apesar de estarem a lutar contra o colonialismo
português, depois da independência foram eles que

Que planos para o futuro da Colecção Lusofonias?
É claro que gostaríamos que a colecção estivesse
disponível ao público em toda a sua extensão, não
apenas com as obras de artes visuais, mas também
num sentido cultural mais generalizado, reunindo a
comunidade artística, música, dança, fotografia, cinema,
etc. Que fosse possível, com base na coleção, constituirse um centro de cultura moderna e contemporânea
da CPLP que estivesse em permanente itinerância. Isto
é um modelo talvez refundador de uma certa noção
de identidade e que tem muito que ver com a noção
alargada de pátria, a que o aforismo de Fernando Pessoa
deu expressão. “Minha Pátria é a língua portuguesa”, é um
sonho bonito pelo qual vale a pena perseverar. Pode ser
que agora, com a itinerância desta mostra “Resistência
e Liberdade - as independências na arte das Lusofonias”,
seja possível aproximarmo-nos mais dessa aspiração pois
estaremos a desenvolver um cenário cultural no contexto
destes países e da pluralidade dos seus discursos que
servirá de base, assim esperamos, para que se crie uma
necessidade comum e um consequente projecto artístico
e cultural partilhado por todos.
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