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CULTURA EM MOVIMENTO 
A relação dos países do Cone Sul, por muito tempo, concretizou-se com 

mais força no âmbito comercial, em decorrência do Mercosul, tratado que 

uniu Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina em torno de interesses comuns 

e livres taxas aduaneiras. Mas, ainda assim, esses e os demais países da 

América Latina mantiveram-se por muito tempo alheios à produção cultural 

de seus vizinhos. Com a globalização e a expansão das relações interna-

cionais, a produção artística passou a ser um bem em trânsito, possibili-

tando maior acesso ao que está sendo articulado dentro do nosso próprio 

continente. Em artigos inéditos, a curadora e crítica de arte Aracy Amaral e 

a diretora executiva da Televisão América Latina (TAL) Malu Viana Batista 

analisam esse cenário. 

INTERCÂMBIO CULTURAL: BRASIL E AMÉRICA LATINA 

É corrente ouvirmos que o Brasil está de costas para 

a América Latina e de frente para o oceano, o exterior, 

Europa e Estados Unidos. E que ignoramos, em geral, 

soberanamente, nossos vizinhos. Em grande parte, é 

verdade. Trata-se, de certa forma, de um complexo 

ainda colonial do qual não conseguimos nos despre-

gar. Buscamos as matrizes e não aceitamos nossos si-

milares (igualmente colonizados, como nós). Quando 

há muitos anos estive na África para um congresso de 

críticos, observei que os africanos em geral tinham 

relações intelectuais e de formação para artistas e crí-

ticos com os países que os colonizaram (Nigéria com 

Grã-Bretanha, Senegal com França, Congo com Bélgica 

por Aracy Amaral 

etc.) e não entre si. Talvez hoje a situação haja muda-

do, não sei. Mas não é muito diferente do que se passa 

entre nós. 

Assim, é usual conhecermos artistas ansiosos por 

expor na Europa e nos Estados Unidos, ou participar 

de feiras e bienais de arte. Quantos, no entanto, fa-

zem contatos para expor, por exemplo, na Argentina, 

Uruguai, Venezuela, Colômbia, Chile ou Peru? Os que 

expõem em países latino-americanos o fazem em geral 

por iniciativa de feiras e bienais desses países ou a con-

vite de brasileiros que atuam como delegados nesses 

eventos. São raros, contudo, nas gerações mais novas, 

os brasileiros que estabelecem relações com os países 
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que os convidam e que mantêm relações permanen-

tes que gerem uma sequência de participações nas 

nações vizinhas. 

Ao contrário do que se diz, a arte não é universal. É 

preciso certa aproximação cultural, a construção de uma 

empatia para com "o outro", uma busca de conhecimen-

to, enfim, para se obter uma motivação mesmo para a 

fruição de sua criação artística. Isso vale tanto para as 

artes visuais, como para a literatura, o cinema, a música. 

Daí o motivo de hoje me parecer uma exceção a parti-

cipação recente de Lúcia Koch, por exemplo, em eventos 

na Argentina, Peru e México, entre os raros artistas bra-

sileiros que se interessam pelos centros de arte hispano-

-hablantes. Ao mesmo tempo, não deixa de ser observá-

vel que o jovem brasileiro não vai mais com a frequência 

de décadas atrás, em sua primeira viagem ao exterior, 

a Buenos Aires, Cuzco ou Bolívia, mas dá preferência a 

Londres, Paris, Nova York ou Florença (ou, quem sabe 

até, a Pequim, dada a curiosidade dessa potência de 

hoje, muitos até colocando que atuam na China e em 

sua cidade natal, simultaneamente!). Talvez seja resulta-

do da melhoria das finanças da classe média de nosso 

país? Ou simples falta de curiosidade? Pois os que se 

aventuram à Guatemala regressam encantados com sua 

paisagem, ou os que vão ao México voltam maravilhados 

com sua riqueza artística (do pré-colombiano ao gótico 

do século 16 aos dias de hoje!) 

Claro que as bienais de São Paulo e, há 16 anos, as 

bienais do Mercosul têm tentado apresentar a produção 

desses países. Mas há pouco, na Trienal de Santiago 

de 2009, curadora num segmento desse evento, fiquei 

indignada pelo fato de o Brasil ter sido completamente 

"esquecido" numa exposição organizada pelo histo-

riador uruguaio Gabriel Peluffo sobre arte e política, 

mesmo que eu tivesse chamado sua atenção sobre um 

sem-número de artistas brasileiros de primeiro nível 

que se expressaram com vivacidade sobre esse tema, 

num difícil momento de nossa vida política. 

Ao mesmo tempo, menciona-se frequentemente na 

imprensa brasileira a aquisição deste ou daquele artista 

brasileiro por uma coleção de museu do exterior, como 

se lá fossem superconhecidos. Na verdade, talvez o se-

jam de alguns curadores, mas a unanimidade não é tão 

vasta ou pública quanto se imagina. 

Prova disso, em outras áreas culturais, observei quan-

do participei do Júri Internacional do Prince Claus Award 

de Haia, de 2002 a 2005, que, ao mencionar em várias 

ocasiões os nomes de Chico Buarque, Gilberto Gil ou 

Maria Bethania, ninguém os conhecia nesse colegiado 

internacional. Assim como ao batalhar por um prêmio 

para Ferreira Gullar, os argumentos tinham de ser fortes, 

pois era totalmente desconhecido. Ou conceder um prê-

mio ao argentino Quino, autor de Mafalda, era uma te-

meridade, pois quem conhecia sua famosa personagem? 

Rendamo-nos conta, portanto, de que tudo é relativo, e, 

apesar de globalizado o mundo, as culturas não se co-

municam tanto quanto se imagina. Claro que Carlinhos 

Brown é conhecido unanimemente. Porém, neste caso, 
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"Ao contrário do que se diz, a arte não é universal. 

E preciso certa aproximação cultural, a construção de uma 

empatia para com 'o outro', uma busca de conhecimento" 

é porque o músico baiano pertence ao show business 

internacional, o que está a quilômetros-luz do restri-

to e elegante universo das artes visuais, tão dominado 

pelo mercado. 

Outro dado, também, que já observei ao longo do 

tempo é que o artista plástico - ou visual, como se 

queira - tem pouco interesse por outros artistas (ex-

ceto em seu período de formação, mas o pior é des-

conhecerem a historia da arte!), a não ser pelo seu 

próprio trabalho. Assim, frequentemente hoje vemos 

que em bienais os artistas chegam, montam suas salas 

ou trabalhos e partem muitas vezes antes mesmo da 

abertura oficial do evento. Certo que em nossos dias 

opera o nomadismo do artista, sua solicitação quase 

simultânea em vários eventos que se encadeiam, o que 

o impulsiona a ser um "frequent flyer". Dessa forma, o 

artista é mais encontrável em portas de embarque ou 

a bordo que em terra apreciando o trabalho de seus 

companheiros de "métier". Talvez seja mais possível 

ele ser nomeado hoje como um arts entrepeneur do que 

o romântico criador que deseja sentar-se num café e 

tomar umas e outras antes de discutir arte com seus 

colegas... 

Mas sei, também, que o idioma é o principal obstá-

culo para a dificuldade de contatos, pois o brasileiro 

em geral não domina com facilidade idiomas estran-

geiros, mais uma consequência de nosso péssimo 

sistema educacional, prejudicial tanto no intercâmbio 

cultural como no comercial para nosso país. Não posso 

esquecer que quando visitei a China há uns três anos 

- país de um idioma tão distante do nosso e tão difí-

cil! - me surpreendi com a fluência dos guias em espa-

nhol. Informaram-me que aprenderam o espanhol na 

faculdade, em três anos! Como nosso país é atrasado! 

Um arquiteto sul-americano amigo, por sua vez, em 

congresso em São Paulo comentou comigo que o Bra-

sil dava a impressão ao visitante de não necessitar de 

turistas estrangeiros, tal o despreparo e dificuldade de 

interlocução na recepção de um hotel (seja em inglês, 

espanhol ou francês)... 

Assim, ao abordar o tema das relações do Brasil 

com a cultura na América Latina ou América do Sul, 

na área em que tenho atuado - artes visuais -, devo 

dizer que o brasileiro, embora entenda o espanhol sem 

problemas, sabe que não é compreendido quando se 

expressa em português. Ou seja, é obrigado a apren-

der/falar espanhol, ou expressar-se em portunhol, o 

que é pouco adequado em simpósios e colóquios. E 

esse dado impede a discussão e o debate espontâneos 

em encontros, limitando-se, em geral, o participante à 

apresentação de seu comunicado. 

Pertenço a uma geração que participou de vários 

colóquios de críticos de arte na América Latina nas 

décadas passadas e houve a oportunidade de estabe-

lecermos relações de amizade que perduram até hoje. 

Fora raríssimas exceções, nas novas gerações, como é 

o caso de Adriano Pedrosa, poucos vínculos profissio-

nais e pessoais da parte do Brasil vejo aparecer para 

meu conhecimento. Nesse aspecto, creio que a Bienal 

do Mercosul tem desempenhado um papel relevante. 

0 que percebemos, isso sim, é que curadores latino-

-americanos trabalham correntemente no Brasil. Há 

muito que atua no Brasil Gerardo Mosquera (Cuba), 

precedido, é claro, por Juan Acha, na 1a Bienal Latino-

Americana de São Paulo, ainda em fins dos anos de 

1970. Mas, sem dúvida, o dinâmico curador da Bienal 

do Mercosul neste 2011, José Roca (Colômbia), deve 

ser citado, e vários outros, como Luiz Pérez Oramas 

(Venezuela) e Gabriel Perez Barreiro, Alejandro Cesar-

co (Uruguai), Victoria Noorthorn (Argentina) e Camilo 

Yañez (Chile), entre outros, além de participar desta 

próxima Bienal do Mercosul Paola Santoscoy (México) 

e Alexia Tala (Chile). O que significa que há oportunida-

des, entre nós, sem qualquer dúvida. 

Mas, indago: será que há espaço em outros países 

para curadores brasileiros? Se a nossa cena artística 

interessa tanto a esses curadores, por que não ocor-

re com a mesma frequência a ida de nossos curadores 

para outros países? E, para refletir: quais seriam nossas 

reais limitações ou qual o volume das dificuldades de 

penetrar em tão exclusivo corredor? 

ARACY AMARAL É CRÍTICA DE ARTE E CURADORA, 

NO BRASIL E AMÉRICA LATINA, E EX-DIRETORA DE MUSEUS 

(PINACOTECA DO ESTADO DE SÃO PAULO E M U S E U DE ARTE 

CONTEMPORÂNEA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO). 

É CURADORA CONVIDADA DA 8A BIENAL DO MERCOSUL, 

PARA A EXPOSIÇÃO ALÉM FRONTEIRAS 

Text Box
Fonte: Revista E, São Paulo, ano 18, n. 1, p. 38-41 , jul. 2011.
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