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Em sua primeira exposição fora do Chile, Museu da Solidariedade Salvador Allende reúne obras 
doadas por artistas do mundo todo 
  
Em 1971, o Chile era governado por Salvador Allende, primeiro presidente marxista a chegar 
ao poder em uma eleição popular. Nesse período, o crítico de arte brasileiro Mário Pedrosa, 
exilado no Chile pelo governo Médici, José Maria Moreno Galván, crítico de arte espanhol, e o 
pintor catalão José Balmes, tiveram a idéia de criar um museu internacional de arte 
contemporânea no país. A sugestão foi prontamente acolhida por Salvador Allende que, pelo 
que conta a história, sempre teve o sonho de aproximar arte e povo. 
     
Logo esses intelectuais trataram de espalhar a novidade para diversos artistas e pedir que lhes 
enviassem obras para a composição de um acervo, inaugurado como uma grande exposição 
feita por artistas que simpatizavam com a causa de Allende e que se tornaria o Museu da 
Solidariedade.  
 
Com a tomada do poder pelo General Augusto Pinochet e o suicídio de Allende em 1973, as 
peças que compunham o acervo do museu foram relegadas aos porões dos museus de Belas 
Artes e de Arte Contemporânea do Chile. No entanto, alguns continuaram a doar e enviar suas 
obras, que ficaram espalhadas por diversos países, principalmente na Espanha, França e 
Suécia, compondo diversos museus da resistência Salvador Allende, em protesto contra a 
ditadura de Pinochet, finalizada em 1990.  
  
A proposta de criação do Museu de Solidariedade só foi realmente concretizada em 1999. 
Nesse ano, a deputada Isabel Allende (a romancista é sua prima), filha do ex-presidente e 
diretora da Fundação Salvador Allende, conseguiu a casa que abrigaria definitivamente o 
museu. É o mesmo lugar que acolheu, durante o regime militar chileno, a Central Nacional de 
Informações, responsável por espionagens telefônicas. Hoje, o lugar expõe 100 obras doadas 
por artistas do mundo todo, solidários à causa de Allende. 
      
Chile vem ao Brasil 
      
Esse é o acervo trazido ao Brasil para a exposição Museu da Solidariedade Salvador Allende - 
Estéticas, sonhos e utopias dos artistas do mundo pela liberdade-Tributo a Mário Pedrosa, que 
acontece de 20 de março a 24 de junho na Galeria de Arte do Sesi, na Avenida Paulista. É a 
primeira vez que o acervo do museu sai do país.  
 



Justo Pastor Mellado, crítico de arte chileno, conta que a mostra pretende também visitar 
outros países, no entanto, o Brasil foi o primeiro a convidá-los. Mellado considera curioso o 
país ser o primeiro a receber a exposição. "Nós ficamos muito surpresos, principalmente 
porque foi organizada pela FIESP, que é uma associação de Industriários. No Chile, quando se 
escuta o nome de Allende, as pessoas fogem. Então, quando a delegação da FIESP foi a 
Santiago e demonstraram interesse em trazer o acervo do museu para cá, nós nos 
perguntamos - Nossa, como isso é possível? - No Chile é muito difícil conseguirmos 
financiamento privado para uma exposição como esta, por isso a surpresa". 
        
A mostra reúne peças do mundo todo em escultura, cerâmica e telas, inclusive trabalhos 
fundamentais para a arte moderna. Um destaque é a tela Isfahan III, do pintor, gravurista e 
escultor americano Frank Stella. Esse é considerado o painel mais importante do artista em 
exposição na América Latina. Entre outras, há telas de Picasso, Miró, José Balmes Roberto 
Matta, e esculturas, como a da mineira Lígia Clark, que doou um dos seus Bichos. A monitora 
Cristiane Mari, explica que, apesar de agregar cerca de 2.000 obras, o acervo exposto em 
Santiago não se reveza. Durante os 17 anos de ditadura, enquanto permanecia clandestino 
nos porões, sua conservação adequada só foi possível graças ao clima úmido do país.   
           
Tributo a Mário Pedrosa 
            
O fato de o Brasil ter sido o primeiro país a receber a mostra Museu da Solidariedade Salvador 
Allende - estéticas, sonhos e utopias dos artistas do mundo pela liberdade também tem motivo 
especial. Justo Mellado considera que o crítico brasileiro Mário Pedrosa foi peça chave para a 
idéia e reunião do acervo do museu. Segundo ele, Pedrosa foi o idealizador dos contatos com 
os artistas e era, na época, o único especialista em arte que havia no Chile - "Não sei com 
quem conversava", brinca Mellado.  
  
Ele conta que, certa vez, o brasileiro escreveu uma carta a Pablo Picasso pedindo a 
transferência de Guernica, então exposto nos EUA, para o museu em ascensão. Mário Pedrosa 
achava impróprio que a obra permanecesse no país, que na época estava em guerra com o 
Vietnã. Essa carta nunca foi enviada, mas perdura como símbolo de sua obstinação em reunir 
importantes nomes da arte internacional.  
 
O que ilustra essa afirmação é o fato do crítico brasileiro ter conseguido uma primeira remessa 
de 400 obras, doadas entre os anos 1971 e 1973. "Hoje, é o acervo mais importante de arte 
contemporânea do Chile", acrescenta. Além disso, o museu se caracteriza como o único que 
possui todas as obras doadas pelos próprios artistas. 
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