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"Menos samba 'e mais' arte. Com este título o jornal espanhol ABC inicia o texto sobre a arte 
brasileira presente na Arco, tradicional feira de arte madrilena que teve este ano o Brasil como 
país convidado. O começo do texto não é menos interessante que o título: "Um governo que 
não apóia o colecionismo, uns museus que não compram arte, uma cidade impossível que 
concentra o mercado (São Paulo), jovens e arrojados galeristas com entusiasmo, idéias 
inovadoras e espaços esplêndidos, uma fornada de artistas interessantes... Este é o céu e o 
inferno das galerias brasileiras. Como costuma ocorrer, a imaginação supre a falta de 
recursos: o Brasil é um país com alto índice de pobreza, mas tem talentos de sobra".  
 
Esta introdução é um espelho fiel das reações do público, especializado ou não, que visitou o 
evento, entre os dias 13 e 18. A surpresa era um sentimento que parecia generalizado. A 
verdade é que, para a maioria, mesmo entre conhecedores de arte, a produção brasileira, 
sobretudo a contemporânea, é um verdadeiro mistério. Afora alguns nomes clássicos que nos 
últimos anos têm sido valorizados, como Geraldo de Barros, Lygia Clark e Hélio Oiticica, ou 
nomes consolidados no exterior como Vik Muniz e Cildo Meireles, todo o resto é conhecido de 
um grupo reduzido que acompanha de perto a produção nacional.  
 
Mesmo alguns jornalistas especializados em arte de diversos países deparavam-se pela 
primeira vez com a produção brasileira. Outros, mais familiarizados com a produção nacional, 
viam pela primeira vez artistas que, apesar de ter carreira consolidada no Brasil, são pouco 
conhecidos no cenário internacional. Curiosos, abordam o grupo de repórteres brasileiros. 
Alguns confessam: não sabem nada de arte brasileira. A situação é estranha: somos todos 
entrevistados. Russos, japoneses, suíços, argentinos, todos perguntam se a feira realmente 
reflete nossa arte. E quase todos ficam surpresos com o que descobrem. Como pode haver 
tantos jovens artistas talentosos?  
 
Há um certo colorido, um não sei o quê que nos faz sempre diferentes. Uma diferença que não 
é folclórica, vale ressaltar. Nenhum artista levou para a Arco um país vestido de futebol, 
bananeiras e mulatas. Mas somos diferentes, dizem eles. Há mais cor, mais humor, mais 
alegria. Enxergam alegria até onde, para nós, há desolação... Coisas de choque cultural.  
 
Estamos lá, pobre república das bananas, sem as fatídicas bananas, é bem verdade, mas isso 
não importa: eles as enxergam em nós. É impossível fugir totalmente dos clichês. Mas nem 
tudo está perdido. Neste mar de confusão, jornalistas, críticos, colecionadores e 
representantes de instituições importantes como o Reina Sofia ou o MoMA conseguem 
entender que a produção brasileira está mesmo, como disse o jornal espanhol, "sobrado de 
talento", ainda que por aqui, como disse o jornal espanhol, tudo pareça tão difícil, com estes 
museus que não compram, com este mercado que quase não existe, com preços que nem de 
longe se aproximam das cifras alcançadas por estrelas da arte européia, norte-americana ou a 
chinesa - a bola da vez do momento. Vale um aparte: se em 2001 havia apenas um artista da 
China na lista dos artistas que mais vendem no ano, em 2007 este número subiu para 36. E o 
país conseguiu agora desbancar a França do seu terceiro lugar no ranking de vendas. Agora, 
só Estados ! Unidos e Reino Unido estão à frente do gigante asiático.  
 
Diante de todo este fôlego que vem do Oriente, resta espaço para a arte brasileira? Será que 
estamos em condição de competir com um mercado tão ávido e com preços estratosféricos? 
Competimos de igual para igual com o que se produz no resto do mundo, diz Paulo Sergio 
Duarte que, ao lado de Moacir dos Anjos, foi responsável pela seleção de artistas 
representados no pavilhão destinado ao Brasil como país convidado. Um espaço nobre, 
financiado pelo Ministério da Cultura do Brasil, de mil metros quadrados, com organização 
espacial projetada pela arquiteta Marta Bogéa, que aproveitou com maestria o local, pois ao 
mesmo tempo em que não negava a idéia de uma feira com estandes (uma exigência da 
Arco), fazia vezes de um espaço expositivo, de tal forma que transcendeu a questão de feira 
para ser considerado, talvez com pequenas ressalvas, como uma verdadeira exposição.  
 



Os curadores optaram por organizar esta mostra de forma peculiar para uma feira. 
Selecionaram primeiramente os artistas e só então foram chamadas as galerias que os 
representavam. "Pudemos assim fazer uma seleção diversificada, do ponto de vista geográfico, 
de gerações e meios utilizados. Por conta desta opção, a seleção das galerias também foi 
abrangente. Quase sempre o que se vê nas feiras são as mesas galerias, os mesmos artistas. 
Elas são importantes mas, neste caso, queríamos dar uma idéia mais ampla do que é a arte 
brasileira", diz Duarte.  
 
O resultado foi a presença forte de espaços localizados fora do eixo Rio-São Paulo, alguns 
deles criados há poucos anos, como Celma Albuquerque, Leo Bahia e Manuel Macedo (Belo 
Horizonte); Amparo 60 e Mariana Moura (Recife); Paulo Darzé Galeria de Arte (Salvador); 
Ybakatu (Curitiba); e Bolsa de Arte de Porto Alegre (Porto Alegre). Alguns participam de uma 
feira internacional pela primeira vez. O certo é que, veteranos ou não, os galeristas não têm 
queixas sobre o impacto provocado pela arte brasileira na feira. Mas, é preciso ressaltar, nem 
sempre isso significa vendas. A obra de Angelo Venosa fez sucesso, mas seu preço, ainda que 
muito menor que o de uma Lygia Clark, assusta alguns colecionadores, que preferem apostar 
em nomes já consagrados.  
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