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Pensar, planejar e executar uma exposição de 
arte requer pesquisa rigorosa, idas constantes 
a arquivos, investigação em jornais e revistas 
contemporâneas ao recorte cronológico esta-
belecido, busca em catálogos de exposição, 
leituras e mais leituras de artigos e livros aca-
dêmicos. Além disso, é preciso ainda pensar a 
narrativa da exposição para depois selecionar 
as obras e documentos a serem expostos, con-
tatar e negociar com as coleções proprietárias 
das obras, planejar a logística, pensar a expo-
grafia e fazer o cronograma de montagem.

Acima de tudo, uma exposição, para ser con-
siderada relevante, precisa responder a três 
perguntas essenciais: o que, por que e para 
quem é essa exposição?

A mais nova exposição do Whitney Museum of 
American Art, em Nova Iorque, “Vida Americana: 
muralistas mexicanos refazendo arte americana, 
1925 - 1945” é um bom exemplo de como uma 
curadoria deve pensar e trabalhar. A exposição, 
que levou em torno de cinco anos para ser 
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planejada, pesquisada e executada, tem sido 
muito aclamada pela crítica em razão do tema 
que propõe - uma nova leitura da história da arte 
americana da primeira metade do século XX, 
e pelo momento oportuno da sua inauguração. 
Jerry Saltz, crítico de arte da New York Maga-
zine, chamou a exposição da mais relevante do 
século XXI1. Holland Cotter, crítico de arte do The 
New York Times, comenta que a exposição é es-
tupenda (e complicada) e chega na hora certa.2 

O Whitney Museum of American Art tem como 
missão preservar, colecionar e exibir arte feita 
por artistas americanos. O museu ainda não 
considera a América Latina como América, 
mas atualmente entende que as relações entre 
os Estados Unidos e a América Latina são 
fluidas e complexas. Como a presença latina 
continua crescendo em território americano e a 
questão da imigração se tornou um ponto po-
lítico chave, as instituições de arte americanas

1. SALTZ, Jerry. “Vida Americana” Is the Most Relevant Show of the 21st 
Century. Vulture. Disponível em: <www.vulture.com/2020/02/vida-ameri-
cana-the-most-relevant-show-of-the-21st-century.html>. Acesso em: 10 
mar. 2020.
2. COTTER, Holland. How Mexico’s Muralists Lit a Fire Under 
U.S. Artists. The New York Times. Disponível em: <www.nytimes.
com/2020/02/20/arts/design/vida-americana-mexican-muralists-whitney.
html>. Acesso em: 10 mar 2020.  

Fig.1: Reprodução fotográfica do mural de Diego Rivera. Homem, controlador 
do Universo, 1934. Palacio de Bellas Artes, INBA, Cidade do México. 
Foto: Emiliano Granado para o The New York Times. 

estão começando a expandir sua programação 
de exposições, contratar mais funcionários 
“não brancos” e a mudar a política de aquisição 
de obras de arte. Na esteira desse movimento, 
o Whitney vem repensando sua coleção per-
manente e a sua programação de exposições 
para abranger uma ideia mais diversificada 
sobre o que significa arte americana. Em 2017, 
o museu contratou Marcela Guerrero, que é 
hoje a primeira curadora especializada em arte 
latinx do museu. Nos Estados Unidos, existe 
uma diferença entre os termos arte da Amé-
rica Latina e arte latina. Essa última é a arte 
produzida por pessoas nascidas ou criadas 
nos Estados Unidos com herança familiar da 
América Latina. Hoje em dia, inclusive, se fala 
em arte latinx, termo que pressupõe neutrali-
dade do gênero feminino ou masculino. Outro 
termo utilizado é arte chicanx, arte produzida 
por pessoas de origem mexicana nascidas ou 
criadas nos Estados Unidos.
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Organizada por Barbara Haskell, Sarah Humphreville, 
Marcela Guerrero e Alana Hernandez, a exposição 
defende que para explicar a história da arte 
“americana” devemos recorrer à história da 
arte do México. A exposição gira em torno dos 
pintores mexicanos conhecidos como los tres 
grandes, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros 
e José Clemente Orozco, e a influência destes 
e outros artistas mexicanos envolvidos com o 
movimento muralista sobre os artistas americanos 
durante o entreguerras – entre os quais está 
um dos mais importante pintores americanos: 
Jackson Pollock (aluno de Siqueiros).

No México, o passado indígena sempre esteve 
presente, moldando direta e retoricamente as 
artes visuais3. Mas após a Revolução Mexicana 
(1910-1920), o país começa a produzir e proje-
tar uma imagem nacional unificada, que além 
de enfatizar as origens indígenas e a cultura 
pré-hispânica enaltecia o heroísmo dos revolu-
cionários. Financiado pelo Estado, o meio esco-
lhido para essa mensagem foi a pintura mural: 
monumental, supostamente acessível a todos, 
antielitista, e feita em espaços públicos. Rivera, 
Siqueiros e Orozco se destacaram e domina-
ram o campo.

3. OLES, James. Art and Architecture in Mexico. Londres: Thames & 
Hudson, 2013. p. 11.

Fig. 3: Esquerda, Diego Rivera. Perfuração pneumática, 1931- 32; 
direita, Harold Lahman. O perfurador (mural Rikers Island, 
Nova Iorque), 1937. Foto: Corrado Serra. 

No começo do século XX, a arte e a cultura se 
tornaram essenciais para mediar as relações 
entre Estados Unidos e México, que sempre 
foram complicadas, pois envolviam questões 
políticas e conflitos territoriais. Impulsionados 
por uma rede de financiamento privado e pú-
blico, que envolveu, além do governo federal, 
a família Rockfeller e o MoMA, entre outros, 
muitos artistas mexicanos foram convidados 
para expor e realizar trabalhos comissionados 
nos Estados Unidos4. Orozco foi o primeiro a ir, 
em 1927, seguido por Rivera e Siqueiros. Além 
disso, muitos artistas norte-americanos viaja-
ram para o México para ver e aprender sobre o 
tão falado movimento muralista. Muitos desses 
artistas, preocupados com as injustiças e de-
sigualdades sociais causadas pelo capitalismo 
estadunidense, procuraram usar a arte como 
uma ferramenta de mudança social e se ins-
piraram no modelo mexicano. Inclusive, após 
a Grande Depressão (1929) esses artistas 
buscaram explorar as possibilidades do uso da 
arte pública para despertar consciência social. 
Trabalhar e aprender com los tres grandes era 
um sonho de muitos.

4 FOX, Claire. Making Art Panamerican. Cultural Policy and the Cold 
War. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013. p. 12.

Fig. 2: Esquerda, reprodução fotográfica do mural de José Clemente 
Orozco. Prometheus, 1930. Pomada College, Claremont, Califórnia; 
direita, Alfredo Ramos Martínez. A Malinche (Jovem menina de 
Yalala, Oaxaca) circa 1940. Foto: Fredrik Nilsen. 
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Fig. 4: Thomas Hart Benton. Épico histórico americano, 1927-28. Foto: Corrado Serra.

Para contar a narrativa da exposição, o Whitney 
reuniu 60 artistas americanos e mexicanos e 200 
obras, entre pinturas, desenhos, esboços, foto-
grafias, revistas, projeções e reproduções foto-
gráficas de alguns murais. A exposição é dividida 
em oito núcleos, que colocam Orozco, Rivera e 
Siqueiros como eixos centrais, e demostra as 
influências mexicanas usando sempre o mesmo 
método de comparação e contraste entre os tra-
balhos, geralmente expondo lado a lado artistas 
consagrados e artistas menos conhecidos.

Como pontuou o crítico de arte Holland Cotter, 
devemos ver as influências como uma via de 
mão dupla, mexicanos para americanos, mas 
também de estudantes para mestres, do Sul 
para o Norte e do Norte para o Sul.  E todos 
aprenderam com a Europa. A exposição do 
Whitney nos mostra claramente que a história 
da arte é um estudo de fluxo multidimensional, 
de encontros, misturas e sobreposições.

Fig. 5: Esquerda, Everett Gee Jackson. Mulher com cactus, 1928; 
direita, María Izquierdo. Minhas sobrinhas, 1940.  Foto: Emiliano 
Granado para o The New York Times. 

Infelizmente, a situação favorável para os 
artistas mexicanos trabalharem nos Estados 
Unidos, no início dos anos 1930, mudou drasti-
camente no final da década. Depois que a Se-
gunda Guerra Mundial começou, os Estados 
Unidos não queriam saber de esquerdistas, 
anticapitalistas ou imigrantes, particularmente 
os vindos da América Latina. 
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Após a guerra, comunismo era uma palavra 
proibida, e a importância do muralismo foi 
esquecida. O prestigiado movimento conhe-
cido como expressionismo abstrato, que tem 
Jackson Pollock como seu grande exponente, 
foi anunciado internacionalmente como uma 
personificação visual da liberdade americana, 
sem menção a com quem e onde Pollock apren-
deu seus tão conhecidos movimentos.

A exposição do Whitney com certeza é re-
levante, pois responde às três perguntas es-
senciais: o que, por que e para quem. Além de 
ser um presente para a história da arte, para 
curadores, pesquisadores, artistas e para o 
público visitante do museu, é principalmente 
importante para as comunidades latinas que 
moram e trabalham nos Estados Unidos. Se 
faz ainda mais necessário nesse momento 
reconhecer e entender o quanto da cultura da 
América Latina está inserida no próprio tecido 
dos Estados Unidos frente ao aumento da 
discriminação contra imigrantes latinos e ao 
projeto de construir um muro na fronteira en-
tre Estados Unidos e México. E assim, quem 
sabe, abrir caminhos para uma sociedade sem 
muros, mais tolerante, diversificada e inclusiva.

*Vida Americana estava prevista para estar em 
exposição no Whitney Museum of American 
Art, Nova York, EUA entre 17 de fevereiro de 
2020 até 17 de maio 2020. Depois deveria 
seguir para exposição no Nay Art Museum de 
Santo Antonio, Texas.

Fig. 6: Esquerda, José Clemente Orozco. Cristo destruindo sua cruz, 1943; direita, Jackson Pollock. 
Sem título (Homem nu com faca), circa 1938. Foto: Emiliano Granado para o The New York Times. 


