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A arte há muito reflete o ambiente no qual está sendo criada. Para o Sudeste Asiático, os anos 
70 foram atribulados, com governos militares ou autoritários em muitos países esmagando a 
agitação social, e foi dentro desse contexto que parte da arte política inicial na região começou 
a emergir. 
 
Antes dos anos 70, o desenvolvimento da pintura no Sudeste Asiático tinha se caracterizado 
pelo apelo sedutor dos modelos euro-americanos, e os artistas flertavam com o 
internacionalismo e usavam abstração e formalismo como modos dominantes de expressão. 
Mesmo se libertando do colonialismo, muitos ainda adotavam a visão orientalista de arte da 
região com o gênero de cenário lírico. 
 
Nas Filipinas, esse gênero pode ser visto nos pintores da Escola Amorsolo, movimento que 
recebeu o nome de seu artista mais celebrado, Fernando Amorsolo (1892-1972), que 
freqüentemente idealizava a beleza rural do país. Na Indonésia, o Mooie Indies, um estilo 
desenvolvido primeiramente por pintores holandeses, também representava cenários 
indonésios em uma fantasia ocidental. 
 
Os anos 70 marcaram uma virada para muitos jovens artistas da região, quando começaram a 
refletir a verdadeira condição de suas sociedades, revoltando-se contra as convenções de estilo 
anteriores. 
 
"Se fossemos fazer um retrato breve das práticas artísticas na região durante os anos 70, elas 
se caracterizaram pelo conceitualismo e realismo, pela crítica social e formas de ativismo", 
disse Ahmad Mashadi, curador da Telah Terbit, uma exibição no Museu de Arte de Singapura 
(até dia 12 de novembro) que apresenta a arte contemporânea do Sudeste Asiático durante os 
anos 70 e 80. 
 
Nas Filipinas, os artistas regiram fortemente à imposição da lei marcial, em 1972, pelo 
presidente Ferdinand Marcos. Pablo Baen Santos, um dos fundadores do Grupo Kaisahan de 
pintores sócio-realistas, lembra-se de como o regime de Marcos estimulava uma cultura da 
"Nova Sociedade", cujo lema era "O Verdadeiro, o Bom e o Belo", para dar a impressão de que 
tudo estava bem. 
 
"A ditadura achou que era uma forma eficaz de maquiar as atrocidades e todas as outras 
formas de repressão", disse Santos em uma entrevista por e-mail. "Era um estímulo aos 
artistas visuais, que preferiam fechar os olhos ao que estava de fato acontecendo no país. 
Pinturas bonitas descoladas da realidade encontraram boa companhia com clientes que viam a 
pintura como decoração." 
 
Fundado em 1976, o Grupo Kaisahan adotou uma abordagem política em seu trabalho, 
oferecendo oficinas, palestras e discussões sobre arte política. Entre seus membros fundadores 
estava Santos, Talusan Fernandez e Renato Habulan, cujas obras estão sendo exibidas em 
Singapura. 
 
"Via os desdobramentos dos anos 70 como realidades que encaravam a consciência do artista, 
pedindo para ser pintadas na tela: a mão de um opressor golpeando as massas, e as massas 
lutando", disse Santos. "Mas pintar, por outro lado, também perfumou meu sonho de uma 
sociedade justa." 
 
O manifesto original do grupo esposou a busca por uma identidade nacional, rompendo com o 
relacionamento tradicional de dependência dos EUA, assim como a necessidade de fazer arte 
para as massas. "A busca de identidade nacional pelo Kaisahan não foi um uma aventura 
romântica", disse Santos.  
 



O movimento "procurava resistir à arte ocidental, nascida da experiência ocidental, e substituí-
la com uma arte que mostra a luta do povo filipino por autoconfiança. A idéia era desenvolver 
uma arte que contribuísse para promover união e amor por nosso país." 
 
Ele acrescentou: "O grupo de arte Kaisahan reconheceu que o exercício de expressão artística 
não deve apenas servir ao prazer de poucos, mas do maior número de pessoas. Esta é a razão 
porque o grupo também participou do movimento de arte de protesto contra a 'ditadura EUA- 
Marcos', usando formas populares de expressão e fornecendo oficinas de arte para as massas." 
 
Mashadi disse que "Bagong Kristo" ("Novo Cristo", 1980), de Santos, é um forte retrato da luta 
da classe operária. "A pintura efetivamente comunica as dificuldades econômicas e políticas 
nas Filipinas. É decididamente de esquerda em tendência, informado pelo anti-capitalismo e 
sentimentos anti-americanos", disse Mashadi. 
 
Durante o mesmo período na Tailândia, uma grande revolta estudantil derrubou a ditadura 
militar em 1973, inaugurando um período instável de democracia, até que o governo militar foi 
imposto novamente em 1976, depois de um golpe sangrento. 
 
A volta dos militares teve um importante impacto no desenvolvimento artístico voltado para o 
comentário social. Um dos artistas liderando o movimento foi Pratuang Emujaroen, que tinha 
estabelecido com outros artistas o Grupo Dharma em 1971. O grupo tentou sintetizar o 
budismo e adotou técnicas formalísticas do cubismo, surrealismo, arte abstrata e referências 
tradicionais. 
 
Depois dos eventos de 1973, Emjaroen começou a pintar uma série de críticas sociais 
poderosas da exploração de camponeses, incluindo "Grãos, Foice e um Monte de Barro". Em 
"Glória da Manhã Vermelha e Arma Podre" o artista apresenta uma imagem perturbadora de 
membros, crânios acorrentados a baionetas, uma bandeira tailandesa frágil, uma lua lacerada 
e sangrando e uma cabeça decapitada chorando do Buda. 
 
"Esse quadro é um dos trabalhos socialmente engajados dos anos 70", disse Mashadi, "não 
apenas porque foi produzido e apresentado em 1976, durante um dos períodos mais 
tumultuados da história tailandesa moderna - de golpe militar e perda dos ideais 
democráticos- mas também pelas referências ao momento e à condição." 
 
Enquanto isso, na Indonésia, a Nova Ordem de Suharto era cada vez mais questionada por 
ativistas sociais, inclusive movimentos estudantis. Tensões sociais crescentes com o 
desenvolvimento do autoritarismo levaram artistas como Dede Eri Supria e FX Harsono a 
abordarem questões críticas como a exploração econômica, o capitalismo global e a repressão 
social. 
 
O Gerakan Seni Rupa Baru (Movimento da Nova Arte) emergiu em meados dos anos 70 como 
expressão de muitos temores em relação ao processo de modernização, disse Mashadi. Esses 
jovens artistas "rebeldes" criticavam as tendências encontradas nas práticas usuais, que se 
voltaram para o decorativo, e encontraram inspiração nas idéias dadaístas e de Arte Pop. 
 
Em "Paling Top" (1975), Harsono colocou um rifle M-16 de brinquedo sobre uma caixa coberta 
de arame farpado. Ao lado do rifle estavam as palavras "paling top" (o superior absoluto), para 
sugerir o domínio contínuo militar e influência na política indonésia durante o período. 
 
"Na época, o governo estava tentando controlar o ativismo político dos estudantes. Eles 
chamaram de 'normalização do campus'", lembra-se Harsono. "Houve confrontos e alguns 
estudantes ficaram feridos, alguns morreram. Esse trabalho é inspirado por esses eventos." 
 
Artistas que viveram durante o período turbulento dos anos 70 e 80 concordam que a arte 
política não é mais dominante como quando o marxismo era popular entre intelectuais. "O 
colapso dos modelos comunistas na Europa Oriental, a transformação da economia da China 
em um híbrido de socialismo e capitalismo e os campos de matança nas áreas comunistas 
exigem cuidadoso uso da arte ao se tomar lados políticos", disse Santos.  



"Como cristão renascido, fui iluminado na crença de que o mal não é monopólio dos opressores 
de classe. Está presente em todos." 
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