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De acordo com as regras do histórico Tratado de Tordesilhas, as terras descobertas por Pedro 
Álvares Cabral foram divididas entre Portugal e Espanha de tal forma que a maior parte do que 
hoje configura o território brasileiro, pertencia à coroa espanhola. Não há, então, como negar 
os antigos laços que unem Brasil e Espanha, laços que nos últimos anos os dois países tentam 
estreitar. Nessa estratégia, a cultura tem desempenhado um papel fundamental, como prova a 
quantidade de eventos e projetos realizados em cooperação entre os países.  
 
Atualmente o Cadastro Nacional dos Museus está sendo desenvolvido pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com o apoio do Ministério da Cultura da 
Espanha. O Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/SP), apresenta até 1 de abril a mostra 
"A Fotografia na Coleção do Ivam", com fotografias do Instituto Valenciano de Arte Moderna, 
uma das mais importantes instituições da Espanha voltada para a produção artística atual do 
país.  
 
O Brasil também se prepara para ir a Valência. Em 27 de março tem início na cidade espanhola 
a mostra "Encontro entre Dois Mares - Bienal de São Paulo-Valencia", resultado de uma 
parceria entre as bienais das duas cidades, e que irá, por exemplo, apresentar alguns dos 
artistas que participaram da Bienal de São Paulo no ano passado. A mostra faz parte de um 
acordo de colaboração e intercâmbio artístico permanente entre as duas bienais.  
 
Mas é a 26 Arco - a maior feira de arte da Espanha, e uma das mais importantes do mundo, 
realizada em Madri entre os dias 15 e 19 deste mês - que agora serve como melhor exemplo 
de como os espanhóis estão interessados no Brasil. Numa edição na qual estiveram algumas 
das galerias mais importantes do mundo e que teve como país convidado a Coréia, a 
participação brasileira teve destaque considerável. Não apenas pela inclusão das galerias 
nacionais, 13 no total, mas pela presença dos artistas brasileiros representados em galerias 
estrangeiras, caso da norte-americanas Rena Bransten que apresenta obras de Vik Muniz, a 
italiana Vitamin Arte Contemporânea, que representa Valeska Soares e de diversas galerias 
portuguesas, como a Galería 11, que exibe a obra de Alex Flemming.  
 
Tanto alvoroço em torno dos brasileiros tem algumas explicações. A principal delas é que o 
Brasil é o país convidado da Arco 2008 (veja texto abaixo), uma edição para qual a nova 
diretora do evento, Lourdes Fernández, promete mudanças bastante significativas.  
 
Segundo Lourdes Fernández, que assumiu este ano a direção da feira, para fazer frente à 
concorrência de outras feiras, como a Art Basel Miami e a Frieze Art Fair, de Londres, é 
necessário profissionalizar ainda mais a Arco e concentrar a atenção em outros mercados, 
como a América Latina. Em outras palavras, a Arco deseja converter-se na grande feira de arte 
latino-americana na Europa, uma espécie de porta de entrada para o mercado da região.  
 
Para marcar esse objetivo, além das 14 galerias brasileiras, a Arco, este ano, apresenta mais 
11 espaços da América Latina, como a mexicana Hilario Galguera - que causou sensação ao 
exibir um boneco gigante do respeitado artista britânico Damien Hirst, a Casas Riegner, da 
Colômbia, que estreou na feira, e a DPM, do Equador, e a Jacob Karpio, da Costa Rica.  
 
A atenção dispensada aos latino-americanos não interessa, claro, somente aos espanhóis. A 
Arco - que a despeito da concorrência ainda pode ser considerada uma das cinco feiras de arte 
mais importantes do mundo - é realmente uma vitrine bastante cobiçada e são várias as 
galerias brasileiras que almejam entrar neste circuito. Vale lembrar que durante a Arco não 
apenas colecionadores privados, mas instituições públicas estão muito presentes, 
principalmente as espanholas. Incluir a obra de um artista num dos museus espanhóis, ou 
mesmo negociar a exposição de um artista na Espanha é uma possibilidade bastante real.  
 
A galerista Nara Roesler conta, por exemplo, que, este ano, o respeitado Museu Reina Sofia, 
de Madri, irá destacar, numa mostra de arte cinética, a produção do brasileiro Abraham 
Palatnik, pioneiro neste tipo de trabalho, como resultado da mostra sobre ele que Nara 



apresentou na Arco, em 2004. "As pessoas faziam fila para ver seu trabalho", lembra ela. "Nas 
primeiras vezes que você vai a uma feira, é só investimento, não conhece os colecionadores 
locais, nada... Mas a médio prazo, isso tem sido importante, principalmente para colocar as 
obras dos artistas que representamos em coleções importantes", diz Nara, que nesta edição foi 
informada do interesse da Fundação Arco em adquirir uma obra de Hélio Oiticica para sua 
coleção.  
 
Outras veteranas da Arco são a Dan Galeria, que costuma levar à Espanha artistas históricos 
brasileiros como Lygia Clark ou estrangeiros como Jesús Soto, e a Brito Cimino, mais voltada 
para a arte contemporânea. Esta última, por exemplo, participa do evento desde 1999. "A Arco 
sempre foi muito importante para nossa galeria, tanto para as vendas como para os contatos. 
Sempre voltamos contentes de Madri", diz Luciana Brito, sócia da galeria que este ano, 
excepcionalmente está na Arco em dois estandes, na mostra geral e na seção Projetos, na qual 
estão espaços selecionados por um grupo de curadores - três deles do Brasil, que escolheram 
12 galerias do País para este espaço. A paulistana Baró Cruz, por sua vez, foi escolhida pela 
curadora independente Virginia Perez-Ratton, que trabalha na Costa Rica.  
 
Cada curador brasileiro escolheu as galerias do País de acordo com alguns critérios. Apesar de 
entenderem que São Paulo ocupa uma posição central no mercado de arte não só do Brasil, 
mas da América Latina, é possível perceber em suas escolhas a idéia de descentralização, e 
também a opção de abrir espaço para jovens artistas, possibilitando aos colecionadores 
estrangeiros ter uma percepção diferente daquelas a que estão tão acostumados. As escolhas 
mais surpreendentes são de Ricardo Resende, diretor do Museu de Arte Contemporânea do 
Centro Dragão do Mar, em Fortaleza. Ele levou à Arco a Ybakatu Espaço de Arte, de Curitiba, e 
a galeria Leo Bahia, de Belo Horizonte.  
 
Fernando Cocchiarale, curador do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, escolheu quatro 
galerias, observando dois critérios fundamentais, tanto a qualidade do trabalho desenvolvido 
pelos espaços, como a disponibilidade financeira em participar da feira. Além disso, suas 
escolhas estão baseadas no reconhecimento da ampliação do mercado de arte no Rio, que está 
em processo de recuperação (depois de anos de uma decadência que, pode-se dizer, teve 
início com a mudança da capital federal) e na aposta em jovens talentos.  
 
As galerias cariocas escolhidas por Cocchiaralle são a Laura Marsiaj, a primeira aberta no Rio 
após a crise; a Novembro, aberta há pouco tempo; e a Toulouse, que apesar de antiga, está 
em processo de transformação, deixando de trabalhar com arte moderna para se concentrar 
somente na produção contemporânea.  
 
Apesar de escolher uma galeria de São Paulo, a Vírgilio, ele o fez tendo em vista que a galeria 
está fora do mainstream por conta de sua aposta numa nova geração.  
 
Moacir dos Anjos, porém, preferiu destacar as galerias paulistanas, pela importância que 
tiveram na construção de um mercado de arte mais profissional no País, interessadas não 
apenas no mercado interno, como na inserção de seus artistas no cenário internacional, além 
da preocupação em ampliar o repertório visual do público. Para Moacir, galerias como a Nara 
Roesler, a Casa Triângulo e a Brito Cimino, são espaços "que protagonizam um processo de 
afirmação dentro de um panorama internacional configurado, ao mesmo tempo que se 
dedicam à construção de novas estratégias para consolidar um contexto artístico nacional que 
ainda carece de maturidade".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23, 24 e 25 fev. 2007. Fim de Semana, p. 8. 
 


