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ARTIGO

ARTE CONTEMPORÂNEA EM ANGOLA: ENTRE O LOCAL E 
O GLOBAL
Felipe Amancio

Este texto tem como tema a exposição: Daqui pra frente: arte contemporânea em Angola, de 
curadoria de Michelle Sales, apresentada na Caixa Cultural – RJ no início de 2017. Objetivou-se 
o desenvolvimento de um comentário que aborde os trabalhos dos artistas em conjunto com as 
questões propostas, tais como: as condições pós-coloniais, diaspóricas, relações raciais e a produção 
artística entre o local e o global. 

Palavras-chave: Arte, pós-colonial, Angola. 

Daqui pra frente: arte contemporânea em Angola 
é o título da exposição curada por Michelle Sales 
na Caixa Cultural do Rio de Janeiro, entre março 
e maio de 2017. O título ao mesmo tempo que 
nomeia os anos de trabalho que antecedem aber-
tura da mostra, também sinaliza um marco, o 
fim da era colonial – ou antes independência – ao 
suscitar expectativas, lançando questionamentos 
sobre o que virá a partir do momento atual, o 
que terão pela frente nossos irmãos em língua e 
sangue, angolanos. 

Portugal como elo em comum de um passado 
histórico, fator determinante da formação socio-
cultural do Brasil e de Angola, das similaridades 
também, muito dolorosas, serviu de cenário de 
agridoce nostalgia para o encontro de pesquisa-
dores em arte, unidos, mais do que pela lusofo-
nia, por questões decorrentes de seus passados 
coloniais. E foi assim que, pesquisando o cinema 
em língua portuguesa, Sales teve sua pesquisa 
atravessada pelo encontro de um grupo de artis-
tas; pessoas que embora de lugares tão distantes, 
calham de se encontrar por este mesmo elo, a 
partir de diferentes questões e rotas. Anos mais 
tarde, tal encontro deu forma a exposição reali-
zada no Rio de Janeiro, focando na produção de 

três deles: Délio Jasse, Mónica de Miranda e Yo-
namine. Não se pretendendo uma crítica, a escri-
ta deste texto busca refazer o trabalho curatorial 
de costura de fronteiras transnacionais, culturais 
e estéticas, através do comentário de alguns tra-
balhos. 

Motivada pelo interesse em abordar as relações 
entre ex-colônias e metrópole que, nesta expo-
sição se desdobram a partir do caso de Angola, 
a minha maneira, escolho traçar aqui uma li-
nha interpretativa que, a partir das obras que 
foram expostas, do que nos é dado a ver, busca 
percorrer, atravessar e reunir questões, das que 
nos parecem mais francamente abordadas, quer 
seja pela nitidez fotográfica, até onde as imagens 
mais imprecisas nos deixam entrever. 

Neste percurso, toma-se a primeira a esquerda, 
local que foi exposta a série Além mar, 2013 de 
Délio Jasse. Artista luandense familiarizado com 
as artes gráficas, nesta série de fotografias en-
contradas, Jasse nos apresenta o registro de uma 
tarde de confraternização entre brancos e negros, 
soldados e civis, e toda uma sorte de dualismos 
improváveis em plena guerra de independência 
nas décadas de 1960-70. Aquela tarde da qual não 
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sabemos ao certo se durante um dia de trégua, é 
de grande significação por reforçar a ideia de um 
Portugal amigável, de “brandos costumes” como 
comenta Sales ao referir-se a Gilberto Freyre. 
Dessa série, podemos tomar a emblemática foto 
em destaque na qual vemos um português abra-
çado a duas moças locais [Figura 1]. Contudo, 
embora não seja possível identificar o tipo de 
relação entre esse homem e essas mulheres, po-
demos atentar para o modo permissivo com que 
as abraça, e, analisando esta foto no conjunto da 
série, podemos perceber o entrosamento de dois 
grupos: homens brancos e mulheres negras, nas 
areias e águas do rio. Longe de querer romanti-
zar a cena, como se difunde pela mitificação da 
miscigenação – maneira que o próprio Waldir de 
Freitas Oliveira (1965, p.37), em relato de viagem 
a Luanda, considera que “[...] os portugueses não 
conseguiram ali realizar, ou não o desejaram, a 
grandiosa obra de colonização que realizaram no 
Brasil. O primeiro fato que nos denúncia tal cou-
sa é a ausência da miscigenação racial. ” Deveras, 
o comentário de Oliveira não foi para tais ima-

gens, mas é preciso lembrar que a miscigenação 
não teve início nos moldes de um romance bur-
guês, antes se deu a partir dessa dissimetria nas 
relações de poder, de raça e gênero. Mais uma vez 
é preciso dizer: as cenas recolhidas por Jasse são 
de um contexto de guerra, de mulheres deixadas 
por seus maridos pelos mais diversos motivos. 
Em suma, é preciso lembrar os lugares muito 
bem demarcados até hoje de brancos e pretos em 
Angola, lugares que a miscibilidade dos tons de 
pele não veio transpor. 

De Jasse, a exposição traz também mais dois tra-
balhos, a série Identidade Poética, 2009 e o vídeo 
Darkroom, 2013. Assim como o trabalho anterior, 
essa série não apresenta fotografias clicadas pelo 
artista, mas fotografias encontradas nos mais 
diversos lugares. O gesto fotográfico aqui é o da 
seleção, que, embora costume ser a etapa final, é 
tomado pelo artista como seu ato inicial; de não 
mais produzir, fotografar, e sim recolher e sele-
cionar os excessos de um mundo abarrotado de 
imagens. A série Identidade poética trata também 

Fig. 1: Délio Jasse. Além mar, série fotográfica, 2013
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disso, dessa profusão de imagens, das imagens 
indistintas, anônimas dos rostos carimbados em 
documentos oficiais [Figura 2]. O artista realiza 
uma exumação dessas imagens, mas sem qual-
quer redenção, nenhuma história é contada a fim 
de reinserir essas pessoas numa narrativa que as 
devolva nome e paradeiro. São imagens do trân-
sito, deixadas a se apagar duplamente, tanto pela 
tinta dos carimbos burocráticos, dos protocolos 
que deixam fora de seu quadro qualquer subje-
tividade destoante de seus códigos, quanto pelo 
desbotamento nos rumos que vieram tomar; são 
stills de algo que já se passou. 

Outra profusão de imagens é apresentada pelo 
vídeo Darkroom, 2013, no qual cenas de Luanda 
são continuamente sobrepostas [Figura 3]. Este 
trabalho aborda de uma maneira interessante a 
relação do artista com sua cidade, suas memó-
rias, e como estas são recompostas, deslocadas, 
apagadas por constantes mudanças. E se algo 
ainda podia se salvar nas imagens do trânsito, 
na dignidade de retratos do passado, tudo aqui 
está posto a perder; as memórias que muitas das 
vezes são as únicas relações dos emigrantes com 
suas terras natais, modos pelos quais reconsti-
tuem e firmam suas identidades, não cessam de 

Fig. 2: Délio Jasse. Identidade poética, série fotográfica, 2009.

mudar, de se sobrepor, de se transformar. Diante 
do tempo, nenhuma cena pitoresca é permitida 
permanecer. Implacavelmente, todas as imagens 
são tomadas em continua mutação, até o ponto 
de se tornam indistintas aos olhos que a conhe-
ceram. 

Talvez, o conjunto de maior lirismo dessa mos-
tra seja o trabalho da artista Mónica de Miranda. 
Nascida no Porto, de mãe angolana, as obras de 
Miranda buscam explorar suas origens através 
de fotografias e vídeos realizados nas viagens que 
faz ao país de sua mãe. Mas, que Angola é esta 
que é imaginada, inscrita em suas fotografias? 
No tríptico Break-line, 2016 vemos uma ginasta 
hastear uma fita vermelha aos céus, numa estra-
da que corta uma terra desértica [Figura 4]. Ape-

Fig. 3: Délio Jasse. Darkroom, vídeo, 2009.
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sar da curiosa construção na foto da esquerda, 
não há grandes marcos que caracterizem aquele 
lugar. A paisagem – esse conceito que forjamos 
sobre a natureza, do qual também fizemos um 
gênero artístico – encontra-se aqui desolada, 
despovoada. A cena desértica que a artista nos 
apresenta pode na verdade ser qualquer lugar, ou 
até mesmo o não-lugar do qual fala Marc Augé 
(CANTON, 2009, p.58). É a autoestrada, os luga-
res de trânsito e não permanência, a polissêmica 
break-line que podemos traduzir por “linha de 
ruptura”, metáfora tautológica dessas imagens. 
A estrada como linha de ruptura, das separações 
e encontros da vida; a estrada que separa e a li-
nha que costura, ou melhor, essa simbólica fita 
vermelha hasteada como filete de sangue de um 
reencontro com Angola. 

Mas não só em busca da própria história Miranda 
constitui o seu trabalho, este é o caso dos vídeos: 
An Ocean between us (2012), Casa portuguesa 
(2017) e Hotel Globo (2015). Apresentados em 
sequência e sem constituir uma lógica estrita, 
neles temos a construção de narrativas soltas, da 
qual desconhecemos o princípio e o fim, as cenas 
começam sem maiores introduções, e terminam 
sem grandes desfechos. Há talvez uma história 
de amor interrompida por um oceano no primei-
ro vídeo, ou mesmo uma desculpa para se con-
tar uma história, uma das muitas maneiras que 
se pode falar de separação espacial e afetiva; há 
também a ausência de casa, e o homem que vaga 

Fig. 4: Mónica de Miranda: Break-line, fotografias em tríptico, 2016.

pelas estradas de um subúrbio, e de repente para 
virado numa direção. A imobilidade de sua posi-
ção e o preto de suas vestimentas parecem mar-
car uma reverência, um luto. Mas há também o 
naufrágio em um porto, os planos que não che-
garam a se concretizar – seria esta outra maneira 
de morrer na praia?       

Perguntas também não são respondidas no tra-
balho Biting nations (2007) de Miranda. Neste 
vídeo vemos a própria artista roendo e mordis-
cando bandeiras pintadas nas próprias unhas 
[Figura 5]. Roer unhas é um sinal de ansiedade, 
apreensão. O colorido das unhas é mordido um 
a um, como diferentes sabores, escolhas, em um 
ato de espera angustiante, o erotismo não está de 
fora desta estranha degustação.   

Último artista a ser comentado neste texto é tam-
bém aquele cujo trabalho menos facilmente se 
entrega, pois, se alguma narrativa ainda pode ser 
traçada nos trabalhos de Jasse, tanto pelo recor-
te temporal das fotos como documentos, quanto 
pelas composições visuais nos vídeos de Miran-
da, muito pouco Yonamine nos deixa para atinar-
mos. É como o próprio artista diz em entrevista 
ao jornal Público: “Quero fazer um trabalho sem 
identidade. Sinto-me cidadão cósmico, cosmopo-
lita. Estou a seguir a minha vivência, os caminhos 
por onde passei. O meu trabalho podia ser feito 
por um japonês, um português, um alemão, um 
africano.” Nascido no ano da independência de 



R E V I S T A  D A  G R A D U A Ç Ã O  D A  E S C O L A  D E  B E L A S  A R T E S  -  U F R J

136

Ano 2  | n. 3 | novembro 2017

Angola, Yonamine não hesita em se entregar ao 
caos do mundo contemporâneo, presente tam-
bém em sua produção; nenhuma peculiaridade 
é mantida pela nostalgia da pátria, como diz o 
artista: “Muitas vezes esqueço-me de onde vim. 
Mas, quando me lembro, fico triste porque não 
tenho muitas referências lá mesmo, não tenho 
um museu que mostre o que os meus antepassa-
dos fizeram, não tenho uma biblioteca em Luan-
da.” Tendo Lisboa como sua base, esse artista do 
mundo não está livre de tomar essas instituições 

ocidentais, ou melhor, a falta delas como lugares 
da memória, por isso busca trabalhar com o que 
lembra de ter vivido. 

Com uma forte influência da arte urbana, seus 
trabalhos podem remeter aos excessos das gran-
des cidades, de imagens e grafismos, símbolos 
que são constantemente reposicionados, sobre-
postos, apagados, feitos vestígios. Igualmente, os 
materiais não são dos mais nobres; do excesso 
como excedente, mas também como resto, da-

Fig. 5: Mónica de Miranda, Biting nations, vídeos em tríptico, 2007.

Fig. 6: Yonamine. Can, vídeo, 2010
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quilo e daqueles que se encontram às margens, 
o trabalho de Yonamine faz uso justamente des-
sa visualidade babélica, anárquica das ruas das 
grandes cidades, e também de seus dramas. É o 
caso de trabalhos como Can, 2010, um vídeo que 
registra a perfuração de latinhas de bebidas [Fi-
gura 6]. Contudo, mas do que um pontilhismo de 
perfuração, o artista nesta obra trava um embate 
com um vício antigo, ao confeccionar ele próprio 
um cachimbo para fumar crack – que por sua 
vez também é um substrato barato de outra dro-
ga, disponível aos mais pobres. O artista que viu 
amigos se perderem no vício, vê também o nome 
dessa droga se repetir no trabalho La carpa, 2011 
no qual temos o logo da Coca-Cola, bebida que 
tem em sua composição o mesmo vegetal base da 
droga, projetar-se sobre uma barraca de acam-
par [Figura 7]. A barraca que pode tanto reme-
ter a um divertimento passageiro é símbolo da 
precarização da vida dos que nada tem ou que 
tudo perderam, dos que restam de fora e dividem 
entre si a pobreza.

Fig. 7: Yonamine. La carpa, projeção sobre barraca, 2011

Em conclusão, em termos de conjunto, duas ob-
servações precisam ser feitas: a primeira, de or-
dem mais formal, é a preponderância de vídeos 
e fotografias como suportes privilegiados pelos 
artistas; a segunda, que não se desloca da pri-
meira, diz respeito a apresentação de um discur-
so. Antes de mais nada, é preciso reconhecer as 
dificuldades de se apresentar uma cultura dife-
rente, algo de que não se é próximo, o risco de 
falar pelo outro. Se este, de certo modo, é quase 
sempre o ofício do curador, Sales nesta exposição 
precisou também ser intérprete de linguagens 
crioulas, produções hibridizadas nas quais não 
há purismo, nem manutenção da cor local. Este 
é o caso das obras dos três artistas apresentados 
que podem, inclusive, frustrar aqueles que nesta 
exposição buscavam qualquer espécie africanis-
mo, como primitivismo ou geometrizações co-
loridas, e outros clichês quaisquer que se possa 
ter da África. A exposição – como bem marca seu 
subtítulo – não trata da arte angolana, mas da 
arte que lá é feita, em Angola.
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Sutil, mas escapa-se com isso de falar de um todo, 
de tomar as obras apresentadas como ícones de 
uma angolanidade. Contudo, isso também não 
significa a concretização do desejo de Yonamine, 
de uma arte totalmente cosmopolita, sem identi-
dade. É a identidade, como lembra Moacir do An-
jos (2005;14), que não mais se forma a partir de 
registros puramente territoriais, daquilo que um 
grupo resguarda dos demais, mas sim das formas 
específicas de posicionamento frente ao outro, as 
maneiras como acolhe ou rejeita o que é de fora, 
readapta e reinventa, num processo constante de 
transculturação. Tal processo, entretanto, não é 
simétrico, nem livre de embates: é um jogo de 
forças. São os grandes centros de poder financei-
ro e midiático bombardeando as zonas periféri-
cas do mundo com suas produções culturais, mas 
também a influência de menor grau dessas zonas 
em retorno, assim como o modo particular que 
adaptam a influência que recebem. 

Não se trata de mera cópia ou mimetismo acrí-
tico, mas de hibridismo, isto sim. As interações 
culturais não produzem sínteses, reunificações, 
redução a um, mas junções ambíguas de partes 
que permanecem reconhecíveis, e, no entanto, 
formam coisas nunca antes vistas. Cada artista 
reinterpreta à sua maneira, traduz ao seu voca-
bulário as influências que recebe, e se tratando 
de artistas provenientes das chamadas zonas 
periféricas, devem saber negociar os cálculos 
de suas recepções nos circuitos hegemônicos da 
arte. No entanto, há uma segunda tradução que é 
a curadoria, trabalho de intérprete, de mediação 
com o público, cujo desafio desta foi manter-se 
longe dos lugares comuns, de alocar no cosmo-
politismo ou regionalismo, obras e questões que 
primordialmente são dos trânsitos, das trocas e 
disputas.   

Felipe Amancio é mestrando pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro e bolsista 
da CAPES.
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