
 
Fábulas Pânicas (detalhe), história em quadrinhos feita em 1968 pelo cineasta Alejandro Jodorowsky. Contra o modelo 

de arte hegemônico 

A revolução dos artistas 
Georgia Lobacheff 

Mostra em São Paulo recupera uma produção do México pouco conhecida, marcada por 
experimentações e questionamentos. 

A coletiva A Era da Divergência: Arte e Cultura Visual no México 1968-1997 oferece uma rara 
oportunidade de entrar em contato com um viés da produção artística de um importante 
período da história mexicana. Espremidos entre o movimento estudantil de 1968 e a crise 
política e social que culminou com o levante do Exército Zapatista de Libertação Nacional 
(EZLN), no estado de Chiapas, em janeiro de 1994, despontaram artistas até hoje 
injustamente desconhecidos do resto do mundo. É o caso de Felipe Ehrenberg, que se dedicou 
à arte conceitual, ou Ulises Carrión, que investiu nas performances. Com trabalhos nos mais 
diversos suportes, de livros a fotografias de caráter documental, eles se uniram pela liberdade 
na experimentação e pelo questionamento das correntes conservadoras e, principalmente, da 
cena oficial. 

Dividida em nove módulos, a exposição, com cerca de 150 obras, foi pensada por um grupo de 
renomados curadores mexicanos, entre eles Cuauhtémoc Medina e Pilar García de Germenos, 
que optaram por distribuir as peças pelos terceiro e quinto andares da Estação Pinacoteca, em 
São Paulo, de forma cronológica. A organização da mostra reproduz assim, do jeito mais fiel 
possível, o próprio ritmo com que as manifestações artísticas foram aparecendo no país, 
tentando aproximá-las ainda do contexto social em que estavam inseridas em cada momento. 

Um tom questionador permeia todo conjunto. Os artistas reunidos nesse panorama 
compartilhavam o desejo pela mudança no sentido do que até então se chamava "fazer arte". 
Motivados por isso, desafiaram a idéia moderna das práticas museológicas e as narrativas 
hegemônicas. Criaram postais, exploraram conceitos como interatividade e efemeridade, 
protagonizaram performances, assinaram obras em grupo com o objetivo de enterrar a idéia 
de autoria. Estão na Estação Pinacoteca, por exemplo, as histórias em quadrinhos Fábulas 
Pânicas, feitas em 1968 pelo cineasta chileno Alejandro Jodorowsky, que viveu muitos anos no 
México. Todas trazem críticas sociais. Vale prestar atenção ainda na instalação Processo 
Pentágono, de 1977. Com uma estrutura de papelão, o trabalho lembra uma sala de 
interrogatório. Seus objetos pendurados nas paredes remetem a membros humanos e causam 



um desconforto logo de cara. Entre os nomes envolvidos na montagem da peça figura o de 
Felipe Ehrenberg. 

Há ainda uma coincidência feliz nessa coletiva. A exposição chega a São Paulo justamente 
quando diversos países da América Latina se interessam em rever sua história visual do 
intervalo entre as décadas de 1960 e 1970, marcado por fortes acontecimentos políticos. Essa 
reflexão, abraçada agora com o distanciamento de mais de 40 anos, revela ao público 
personagens fundamentais para uma compreensão mais ampla da cultura de cada nação. 
Nesse sentido, o painel funciona como uma tentativa de recuperar uma arte ainda pouco vista 
e analisada. Muito aconteceu no México depois dos muralistas.    

Onde e Quando 

A Era da Divergência: Arte e Cultura Visual no México 1968-1997. Estação Pinacoteca (largo 
General Osório, 66, Centro, São Paulo, SP, tel. 0++/11/3387-0185). Até 16/11. De 3ª a dom., 
das 10h às 18h. - 

R$ 4. Grátis aos sábados.  
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