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VOO SOBRE UMA ILIMITADA ZONA DE TROCAS 

 

Uma das principais linhas programáticas do Museu Coleção Berardo consiste na prospeção de 

novas perspetivas das práticas artísticas. Este aspeto é tanto mais pertinente quanto o presente 

histórico que vivemos assiste a uma profunda e radical alteração das coordenadas tradicionais 

dos lugares recorrentes da atenção prestada à produção artística. A proliferação de múltiplos 

centros e lugares de produção a que assistimos vem deslocar e questionar a própria ideia de 

localização da produção artística, que deixou de se situar especificamente numa cidade para 

também ela, como a vida contemporânea, se implicar nas deslocações do seu produtor, embora 

as temáticas das suas obras muitas vezes se refiram a particularidades da vida e da história de 

um lugar específico em qualquer parte do mundo. Penso que este aspeto caracteriza muita da 

produção angolana contemporânea, já que a maioria dos seus artistas vive entre o país de origem 

e outros, geralmente europeus, estabelecendo com isso uma troca de referências importante na 

redefinição dos próprios paradigmas artísticos. Uma atenção particular às tensões e jogos de 

poder entre culturas manifesta-se assim, tornando o panorama do princípio deste século mais 

complexificado e sobretudo menos dócil para as tradicionais perspetivas culturais, sejam elas 

vernáculas ou eruditas, colonizadas ou colonizadoras. 

 

A emergência de dissentimentos ou da vontade de ressignificação das formas, signos e desejos 

que atravessam a atual produção artística só podia ter lugar no quadro de um mercado 

globalizado como aquele onde vivemos e nos deixa na soleira de uma nova era com alguns 

instrumentos críticos capazes de reinventar a vida e a liberdade. 

 

Os trabalhos de Binelde Hyrcan, Edson Chagas, Kiluanji Kia Henda, Nástio Mosquito, Paulo 

Kapela e Yonamine reunidos na exposição No Fly Zone. Unlimited Mileage, comissariada por 

Fernando Alvim, Simon Njami e Suzana Sousa, constituem um vivo testemunho desta mudança 

de paradigma que o mundo contemporâneo atravessa. Esta exposição sobre a jovem cena 

artística angolana é não só sinal de uma nova vida que Angola experimenta depois da 

descolonização e da guerra, como define um posicionamento num quadro problematizador sobre 

as heranças culturais e sua redefinição, as migrações dos conflitos e o seu feedback, o lugar do 

artista e da sua produção num mundo que continuamente extravasa os limites do seu 

conhecimento e reconhecimento e se experimenta, agora por estes novos protagonistas. 

 

Pedro Lapa 

Diretor Artístico | Museu Coleção Berardo 

 

 

NAS TINTAS PARA AQUELES QUE NÃO PERCEBERAM NADA | SIMON NJAMI 

 

«Se nos picam, não sangramos nós? Se nos fazem cócegas, não rimos? Se nos envenenam, não 

morremos? E se nos enganam, não nos vingaremos?» 

William Shakespeare, O Mercador de Veneza 

 

Ao contrário do ímpeto de Shylock, de William Shakespeare, n’O Mercador de Veneza, a 

vingança aqui não tem lugar. É uma história arrumada. Do passado. E do passado faremos tábua 

rasa. Resta-nos escrever o presente e o futuro. Claro que o passado não está necessariamente 

esquecido. A carne pode desaprender o ódio, mas não pode esquecer. A história que nos 

contaram está cheia de omissões, de má-fé, por vezes de mentiras. Não interessa. Não a vamos 

rescrever. Que se entretenham com isso aqueles que se tornaram chefes. Eles que falem. E 

concentremo-nos nós na tarefa de nos construir. A história de Angola podia ser uma bela 

metáfora disto. Uma nação que foi refém de uma história escrita por outros, campo de batalha 

das suas vaidades, e que depois, mal os opressores partiram com os seus espólios de guerra, 

ficou entregue a si própria. Sem se acusarem os culpados, sendo que estes, obviamente, 



estiveram sempre do mesmo lado, do outro lado do império do bem. Balbucia ainda a história? 

Não interessa. Não interessa se ninguém aprendeu realmente as lições que havia a tirar. Angola 

em paz tornou-se tema de má propaganda, exemplar do discurso empregue quando se fala de 

África. Não vai haver vingança. O único ato de afronta aos moralistas será a insolência, 

traduzida numa criação que não se ensombra com nenhum complexo. Uma criação livre e dona 

de si. Uma criação que se pode definir pelas palavras de Aimé Césaire, recordando a 

emergência dessa Negritude que não serve para agradar mas para exprimir uma respiração que 

já nada nem ninguém poderão sufocar: «Durante quarenta anos, vivemos em paralelo, 

separando-nos consoante as voltas da vida, mas nunca por completo. Seria de admirar? Afinal, 

as nossas adolescências estiveram completamente ligadas. Líamos os mesmos livros, muitas 

vezes o mesmo exemplar, partilhávamos os mesmos sonhos, amávamos os mesmos poetas. 

Atormentavam-nos as mesmas angústias e, sobretudo, deprimiam-nos os mesmos problemas... 

A nossa juventude não foi banal, foi antes marcada pela pergunta lancinante -– «Quem sou?» 

Não era para nós uma questão metafísica, mas da vida que tínhamos de viver, da ética que 

tínhamos de criar, das comunidades que tínhamos de salvar. Esforçámo-nos por responder à 

pergunta, e a nossa resposta acabou por ser a Negritude.» 

 

Os artistas reunidos nesta exposição não se compadecem com a metafísica. Trata-se de um 

projeto ontológico. A sua resposta, que não deixa de ser o prolongamento das soluções 

encontradas pelos antepassados, reside nas expressões contemporâneas que realizam 

obliquamente e de formas variadas. A sua juventude também não foi banal. Crescer na guerra, 

na apreensão do amanhã, forma os espíritos e prepara-os para enfrentar o mundo, mantendo uma 

ética; para, sem competirem entre si, se assumirem como porta-vozes de um povo, de milhões 

de anónimos que de repente encontram, através das suas obras, o sentimento de liberdade e 

orgulho sem o qual um homem não se faz realmente homem. Escrevem uma história do seu 

tempo. Uma história que não vamos encontrar nos livros publicados por um mundo globalizado 

e sábio, mas uma história bruta, cheia de sons e de fúria, contada por doidos. Decerto não 

conhecem Jean Guéhenno, mas dir-se-ia que as seguintes palavras de Changer la vie [Mudar a 

Vida] foram escritas só para eles: «A história mais grandiosa e comovente deve ser a história 

dos que não têm história nem têm papéis, mas essa é impossível de escrever.». É a história que 

vem contradizer a outra História, aquela em que estiveram ausentes, foram esquecidos ou 

caricaturados. Apesar de todos os interditos a que pretende submetê-los o mundo, são sem 

dúvida os seres mais livres da nossa história contemporânea. Angolanos, africanos, todos 

aqueles a que se referia Frantz Fanon, inspirando-se n’A Internacional, como os «malditos da 

terra». O título desta exposição alude a essa dupla contradição: por um lado, artistas submetidos 

às humilhações dos vistos, ao dever de provar que são apenas quem são e, por outro, seres 

contemporâneos que, em cada exposição, redefinem os contornos de uma nova geografia, com o 

mundo por seu território, onde poderão usufruir de uma quilometragem ilimitada, permitindo-

lhes transgredir as zonas interditas e decidir por si próprios o itinerário que querem seguir. No 

Fly Zone. Unlimited Mileage reúne artistas ainda jovens na capital de Portugal. Alguns talvez 

vejam nesta exposição a metáfora de um processo de colonização às avessas. Não é nada disso. 

A África é demasiado generosa para querer possuir. Tal como no Antropofagismo de Mário de 

Andrade, trata-se hoje, para as jovens gerações africanas, de contaminar a Europa para lhe 

devolver o sentido de sorrir, da generosidade e da criatividade. É esse o objetivo de um projeto 

como O.R.G.A.S.M. de Kiluanji Kia Henda, desejoso de trazer algum consolo a uma Europa, 

coitada, tão contraída por uma série de crises -– económica, moral, política... -– presságios da 

queda de um Império. Procurarão estes jovens contrariar Hannah Arendt: «Parece que um 

homem que não seja mais do que homem perdeu as qualidades pelas quais os outros poderiam 

tratá-lo como semelhante.» 

 

Nas tintas para aqueles que não perceberam nada. 

 

 



NO FLY ZONE | SUZANA SOUSA 

A instalação de Paulo Kapela reproduz, numa espécie de altar, a história recente angolana e em 

particular a da cidade de Luanda, recorrendo a recortes de jornais, desenhos, objetos 

encontrados e textos, num processo contínuo de fixação da memória e de exorcismo do passado. 

As suas instalações parecem imitar um ato xamanístico de exorcismo do presente e de 

construção de novas realidades. 

 

Este gesto de criação de novos espaços imaginários ou críticos é o que dá o mote à exposição 

No Fly Zone. Unlimited Mileage. Os artistas partilham um gesto de questionamento de 

discursos, de estéticas, de realidades, oferecendo-nos outras possibilidades. Um gesto 

subversivo no sentido em que corrompe a realidade que encontra, ao mesmo tempo que forja 

olhares e pontos de vista alternativos. É também um gesto que se centra no indivíduo pois 

recoloca-o como sujeito da história e dos discursos aqui comentados. A obra de Paulo Kapela 

exemplifica isso na interseção que faz entre uma narrativa coletiva da história e uma narrativa 

pessoal. Ambas são apresentadas paralelamente: Agostinho Neto e Rasta Kongo, Ngola Kiluanji 

e Kota Mena, os heróis da história de Angola e os companheiros de vida do artista. A medida 

deste equilíbrio é o indivíduo. Nesta exposição vamos explorar este olhar outro na obra de seis 

artistas angolanos: Paulo Kapela, Kiluanji Kia Henda, Edson Chagas, Yonamine, Binelde 

Hyrcan e Nástio Mosquito. 

 

A obra Balumuka (Ambush) (2011) de Kiluanji Kia Henda, retrata a estátua da rainha Njinga 

Mbande e estátuas da época colonial, como a de Luís Vaz de Camões, Dom Afonso Henriques e 

Pedro Álvares Cabral, que estiveram antes em pedestais na cidade de Luanda, num espaço 

esconso e partilhado com antigos carros de combate e restos de canhões, um espaço que alberga 

diferentes momentos da história de Angola, confrontados e em diálogo. 

 

Nestas fotografias da série Homem Novo, que continuam com as imagens Redefining the Power 

(2011-2012), Kia Henda analisa a relação de Luanda com o seu passado colonial, através dos 

pedestais hoje vazios de estátuas e ocupados por figuras que fazem parte da história 

contemporânea da cidade. Na obra O.R.G.A.S.M. –- Organisation of African States for 

Mellowness, de 2011, Kia Henda sai do imaginário de Luanda para entrar no discurso 

humanitário com uma proposta inusitada: a «Organização dos Povos Africanos para a 

Tranquilidade». Num efeito espelho, Kia Henda dirige à Europa o discurso pró-ajuda típico de 

organizações não-governamentais em África e, com muito humor, põe à discussão um tema 

sério: a relação entre a Europa, ou o Ocidente, e a África, e o olhar humanitário que fixa um 

continente inteiro nas guerras civis, na fome, na necessidade de ajuda internacional.  

 

Nástio Mosquito, em My African Mind (2009), explora a relação do Ocidente com África e a 

construção discursiva dessa mesma relação expondo as incoerências desse discurso, as suas 

consequências e a estética que o acompanhava, desde a construção do homem primitivo em 

contacto com a natureza, à estética do clown, típica do período «Jim Crow» nos Estados Unidos 

da América. Nástio desconstrói o discurso ocidental sobre África na tentativa de questionar 

como África é retirada da modernidade, como o negro é transformado em monstro, como a 

cultura se torna ritual e principalmente como se estabelece este processo de exoticização do 

outro, de um espaço, da memória.  

 

Numa proposta diferente, Edson Chagas retira do contexto antropológico as máscaras africanas 

e atribui-lhes uma identidade atual. Nelas reconhecemos traços humanos e particulares que se 

combinam com o corpo que as sustenta. Cada uma destas máscaras é um rosto, um indivíduo. Já 

na série Oikonomos (2011), Chagas parte da ideia de economia global para o indivíduo. Num 

momento em que a economia existe como uma espécie de metarrealidade, os sacos usados como 

máscaras remetem-nos para o indivíduo e o seu papel neste processo. 

 



Um processo semelhante é utilizado por Binelde Hyrcan na obra Thirteen Hours (2011), onde as 

galinhas assumem caraterísticas humanas e papéis sociais. A ausência da forma humana chama 

a atenção para o que de mais humano há em nós. 

 

Já Yonamine remete-nos para a história europeia e mundial. A partir do indivíduo, o artista 

trabalha o arquivo da memória. O arquivo é entendido como um espaço onde a memória é 

construída de vivências particulares.  

 

No Fly Zone é uma exposição que questiona sem a pretensão de encontrar respostas, onde a 

memória é construída como um espaço de despojos e vivências, e de onde resultam olhares e 

formas de construção de conhecimento alternativos. 

 

 

ARTISTAS | TEXTOS | BIOGRAFIAS 

 

KILUANJI KIA HENDA 

«O trabalho de Kiluanji Kia Henda debruça-se quer sobre o papel da arte em Angola, na 

construção de uma consciência nacional no final da primeira década de paz, quer sobre o 

potencial da arte para desencadear um debate mais lato sobre geopolítica. 

Kia Henda negoceia sistemas locais e globais de produção de sentido. Assim, o seu 

trabalho é paradigmático daquilo que noutro contexto o conceituado curador Hou Hanru 

caracterizou como “arte contemporânea criada com um fundo e impacto em diferentes 

comunidades, mas imediatamente imersa na turbulência da comunicação, informação e 

deslocações globais.” À medida que cada vez mais artistas nas margens dos circuitos 

tradicionais do mainstream participam e influem nos fóruns de arte global, espera-se que esta 

arte contemporânea reivindique “um meio eficaz de interrupção, desconstrução e resistência ao 

poder estabelecido, dominante e hegemónico do capitalismo global e da sua ideologia.” 

Todavia, a negociação entre interesses locais e globais tem gerado alguns equívocos. Expondo 

obras em vários pontos do globo, Kia Henda viu mudarem os seus significados devido aos 

contextos onde e como foram exibidas. O seu historial de exposições tornou-se ilustrativo dos 

potenciais e dos problemas da arte e das exposições como locais de mediação entre o local e o 

global.» 

Rachel Nelson, excerto de «Kiluanji Kia Henda: Art Beyond the Local and the Global», in 

SAVVY Journal for Critical Texts on Contemporary African Art, n.º 4, 2012, pp. 84-87. 

 

 

«O trabalho de Kiluanji, seja qual for a intriga a que recorre, é uma história que fala dele 

próprio, e em que todos os temas convergem para uma busca pessoal. Angola, África e o mundo 

são as metáforas da psique de um jovem artista que se apropria das questões existenciais ligadas 

à sua humanidade e ao seu papel enquanto artista numa sociedade em mutação perpétua.» 

Simon Njami, excerto de «L’Enfant des rues», 2012. 

 

HOMEM NOVO 

 

No projeto Homem Novo (2011-2012), Kiluanji Kia Henda pretende questionar a 

herança histórica dos pedestais e monumentos, propondo uma metodologia alternativa para a 

transmissão da história. O vazio histórico causado por décadas de conflito em Angola é um dos 

temas da pesquisa de Kia Henda: o artista reinventa a história numa tentativa de encontrar uma 

interpretação fictícia do presente. Durante a revolução, no período pós independência em 



Angola, a arte foi uma das ferramentas usadas para instaurar uma nova ordem política e social. 

Fazendo referência ao hino nacional de Angola e a um dos objetivos centrais da revolução, 

surge o título Homem Novo. 

A série de fotografias intitulada Balumuka (Ambush) (2011), retrata uma zona de 

trânsito, uma espécie de cemitério de memórias na Fortaleza de São Miguel em Luanda, onde 

vários objetos históricos foram deixados num estado de latência. A história parece ser recriada 

em conversas privadas entre os monumentos aos heróis coloniais e uma das mais importantes 

rainhas na história de África, Nzinga Mbandi, que foi temporariamente movida para a Fortaleza, 

enquanto se reabilita a praça onde está o seu pedestal. A disposição caótica do armamento 

militar nesse local cria alguma tensão entre os monumentos, e simultaneamente ilustra os 

diversos períodos e as tecnologias usadas em diferentes batalhas. Os monumentos coloniais 

desconhecem o seu destino final, e hoje constituem um paradoxo na história de Angola, entre a 

glória de terem construído um império que configurou de forma profunda a sociedade atual, mas 

também por se tratarem de figuras que representam séculos de hostilidade e opressão. 

A série de retratos feitos no espaço público em Luanda, Redefining the Power (2011-

2012), completa o projeto. Para os retratos, Kia Henda convidou personagens da cena cultural 

de Luanda, que vivem numa espécie de constante performance, para posarem nos pedestais 

outrora construídos para monumentos portugueses. Os monumentos foram retirados em 1975, o 

ano da independência de Angola, e a sua remoção é considerada pelo artista como o primeiro 

ato da produção que tornou este projeto viável.  

Durante 35 anos a maioria dos pedestais permaneceram vazios e quase invisíveis para a 

população de Luanda, um vazio que é a metáfora perfeita da ausência de uma reflexão e da 

criação de mecanismos que permitam o registo da história, tal como a reposição de novos 

símbolos históricos durante as primeiras décadas do nascimento conturbado da nação. A 

redefinição é representada por falsos heróis que interferem com o conceito da escultura viva, 

apropriando-se do espaço público e de um imaginário que perpetua o símbolo de poder, 

permitindo assim a materialização efémera de um sonho –- a criação do Homem Novo. 

 

 

O.R.G.A.S.M.  
 

O.R.G.A.S.M. consiste na criação da primeira organização não governamental [ONG] 

africana, dedicada a projetos filantrópicos no ocidente. Esta obra foi inspirada no livro Dead Aid 

da autora zambiana Dambysa Moyo, que após uma longa carreira em importantes instituições 

financeiras mundiais, escreveu uma elucidativa pesquisa sobre a estratégia perversa das 

organizações filantrópicas ocidentais e a sua capacidade de perpetuar os problemas em África.  

Em O.R.G.A.S.M. existe a clara intenção de usar o campo da ficção, a sátira e a ironia 

para inverter os poderes estabelecidos, como também criar um retrato do comportamento 

paternalista que divide e distancia os dois hemisférios, e que marca profundamente o discurso 

das organizações e indivíduos que dirigem a gigantesca máquina financeira chamada caridade.  

A instalação baseia-se numa pintura mural, com a bandeira da organização, e no lado oposto um 

vídeo, exibido num ecrã encaixado na parede. Complementando as duas linguagens, a bandeira, 

que faz referência à simbologia como um dos elementos indispensáveis para a criação de uma 

organização, e o vídeo, um trailer de oito minutos de propaganda sobre as intenções da ONG. 

Pretende-se assim levantar questões atuais ligadas ao aproveitamento de situações de crises 

humanitárias, assim como a um vetor de riqueza, dado que a realização do filme depende do 

sucesso financeiro que poderá advir da campanha. 

No trailer O.R.G.A.S.M. –- uma alusão ao cinema produzido nos anos de 1970 na 

Colômbia, baptizado como «pornomiséria» -–, a narrativa viaja por diversos estereótipos como 

a violência, a miséria nas ruas, a celebridade desconsolada, que fazem parte de um universo de 

imagens e situações, repetida e excessivamente usadas por organizações humanitárias, com o 

objetivo de suportar a legitimação dos cinquenta anos de história da filantropia ocidental, 

independentemente da sua verdadeira eficácia na resolução dos problemas em África. 

 

----------------------------------------------------- 



Kiluanji Kia Henda (1979, Angola), autodidata, pertence à nova geração de artistas angolanos 

com uma significativa carreira internacional. Para além das artes visuais, também trabalhou em 

áreas como o teatro e a música. Tem vindo a participar em vários programas de residência 

artística em Angola, África do Sul, China, Itália e França. 

Em 2006, no âmbito do programa de residências artísticas da 1.ª Trienal de Luanda, da 

qual resultou o projeto Ngola Bar, posteriormente apresentado na 52.ª Bienal de Veneza (2007), 

na exposição coletiva Check List Luanda Pop. No mesmo período, na Cidade do Cabo, 

desenvolve e apresenta os projetos Expired Trading Products e Nuclear Garden of Mr. Young 

no espaço Blank Projects, com o coletivo International Association for a Happy Artist, do qual é 

cofundador, no âmbito de uma residência cofinanciada pela Swiss Arts Council ProHelvetia e 

pela Swiss Agency for Development and Cooperation. 

Em 2008 cria o projecto Icarus 13 para a exposição Farewell to Post-Colonialism da 3.ª 

Trienal de Guangzhou, que em 2010 é apresentado na 29.ª Bienal de São Paulo, na exposição 

Há sempre um copo de mar para um homem navegar e, a seguir, é exibido em mais sete cidades 

da Europa e de África, e em 2012 integra a exposição coletiva Mañana ya estuvo aqui, no 

Museo Tamayo (Cidade do México). 

Em 2009, realiza duas exposições individuais: Estórias e Diligências (Galeria Soso, 

Luanda) e Portraits from a Slippery Look (Goethe Institut, Nairobi). Neste mesmo ano, realiza o 

projeto Trans It, apresentado no festival Evento 2009 (Bordéus), e em 2010 no Rencontres 

Picha / 2.ª Bienal de Lubumbashi. Ainda em 2010, através do programa de residências artísticas 

da Fondazione di Venezia, realizou o projeto Self Portrait as a White Man, exibido na 

Fondazione Bevilacqua La Masa, naquela cidade e, a seguir, na Galleria Fonti (Nápoles), e na 

exposição Geografias Emocionais -– Arte e Afecto da 2.ª Trienal de Luanda. 

Em 2011, a convite do centro de arte parisiense Bétonsalon e financiado pelo Institut 

Français, Kia Henda residiu quatro meses em Paris para a produção do projeto O.R.G.A.S.M.. 

No mesmo ano, em Luanda, realiza o projeto Homem Novo que é selecionado e exibido pela 

primeira vez, já em 2012, na secção Art Statements da 43.ª edição da Art Basel (Basileia), e na 

exposição coletiva Les Praires apresentada no âmbito da 3.ª Bienal de Arte Contemporânea -– 

Les Ateliers de Rennes. 

O seu trabalho foi ainda incluído em exposições coletivas como Black Atlantic (ar/ge 

Kunst Galerie Museum, Bolzano, 2009), Wild is the Wind (Savannah College of Art and 

Design, 2010), Tudo o que É Sólido Dissolve-se no Ar (Museu Coleção Berardo, Lisboa, 2010), 

The Days of This Society Are Counted (Abrons Art Center, Nova Iorque, 2011), Double 

Bounded Economy -– Reading the East German Photo Archive (Halle 14, Leipzig, 2012). 

Kiluanji Kia Henda foi nomeado para as edições de 2011 do Prémio BES Photo e do 

Foam Paul Huf Award. Em 2012 ganhou o Prémio Nacional de Cultura e Artes, outorgado pelo 

Ministério da Cultura em Angola. 

 

 

PAULO KAPELA 

PAULO KAPELA | Suzana Sousa 

A baixa de Luanda funciona como um microcosmos do país com a presença de pessoas 

de todos os pontos de Angola e com as suas específicas tradições, práticas e histórias. Num 

ritmo acelerado, novos prédios emergem, convivendo com edifícios aparentemente indiferentes 

a tal crescimento. Paulo Kapela é parte deste espaço físico e imaginário que é a baixa de 

Luanda. A sua obra incide sobre os diversos processos sociais e políticos em Angola. A partir 

de uma base que é a Escola de Pintura e Desenho de Poto-Poto, em Brazzaville, Kapela insere 

colagens e desenhos formando instalações que funcionam como uma espécie de altares à 

contemporaneidade de Luanda. Ali assistimos às mudanças políticas enquanto o artista reflete 

sobre os símbolos que emergem dessas transformações. 



A história fica assim suspensa, e figuras de tempos diversos convivem numa exploração 

da memória e do imaginário da cidade. O estilo da Escola de Poto-Poto que Kapela persegue 

nos postais que produz, insere um elemento Bantu e uma estética que é reforçada pela 

construção dos seus altares. Olhando para as instalações no seu atelier, é difícil não pensar em 

religião, em particular nas religiões africanas e na forma como estas celebram os antepassados. 

Aqui, figuras políticas e/ou históricas surgem ao lado de amigos do artista, rodeados por velas, 

flores e outros símbolos que atribuem às instalações uma aura religiosa. É nesta dimensão quase 

religiosa que Kapela interrompe o tempo e intervém como um xamã, criando novos textos e 

alterando realidades. 

A sua obra, pela utilização de diversas técnicas e pela abordagem que faz da realidade 

angolana, tem sido muito influente na nova geração de artistas angolanos, que se revêem nesta 

amálgama de símbolos, ideologias e personalidades que parecem refletir as alterações políticas e 

sociais dos últimos trinta anos de Angola, mas também o caos e os diversos mecanismos 

necessários para lidar com a rapidez de tais transformações. 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

Paulo Kapela nasceu no Uíge (Angola), vive e trabalha em Luanda. Expõe internacionalmente 

desde 1995, tendo participado em exposições como Africa Remix, que viajou por Londres, 

Paris, Tóquio, entre outras cidades, Check List Luanda Pop (52.ª Bienal de Veneza) e a 2.ª 

Trienal de Luanda. 

A sua obra utiliza desenho, textos, colagens e pintura típica da Escola de Pintura e Desenho de 

Poto-Poto para criar instalações/murais. Em 2003 recebeu o prémio CICIBA -– Centro 

Internacional de Civilizações Bantu. 

 

 

 

 

YONAMINE  

 

ACUMULAÇÃO, INSCRIÇÃO, RASURA, RECICLAGEM, DESLOCAÇÃO | Paulo 

Cunha e Silva 

 

Se há uma caraterística que permanece no trabalho de Yonamine, talvez seja a vontade de 

registar o efémero. Não ousaria dizer de o eternizar, mas de o marcar, de o tatuar.  

Será por isso que os suportes dos seus trabalhos vão da evanescência da folha de jornal 

às inscrições na pele, ou nas estruturas vegetais. Ou, de uma forma mais indelével, em latas de 

Coca-Cola, ou outros refrigerantes, em que o ruído da perfuração produz uma percussão quase 

tribal. Ou seja, o seu trabalho afirma-se através de uma infinita deslocação, mas também de um 

imenso desejo de inscrição. E inscrição aqui não é só um recurso semiótico, no sentido de 

identificar os lugares onde o artista escreve ou se inscreve, mas sobretudo ontológico. 

Há uma ontologia da inscrição no trabalho de Yonamine. Por um lado, a sua vontade de 

marcar, por outro a circunstância de a marca ganhar uma identidade e uma natureza. Esta 

vontade de definir território só é comparável a essa infinita deriva, a esse trânsito insaciável, que 

marca o seu trabalho (e a sua vida).  

Nasceu num país e numa cidade em guerra. Aí o trânsito era obrigatório, e podia 

chamar-se fuga, ou necessidade de recolher a um posto mais seguro. Mas agora, que a guerra 

acabou, Yonamine continua a circular. Pelos locais que vai escolhendo para produzir as suas 

obras, pelos suportes que vai utilizando. Do jornal ao vídeo.  

O jornal e o vídeo têm em comum a transitoriedade. O jornal é rasurável, o vídeo vive 

da sequência das imagens, da sua natureza em movimento e deslocação. No vídeo uma imagem 

empurra a que vem a seguir. No jornal, na edição, a história que se conta é a de um 

hiperpresente. A de um presente rasurável, que hoje é fundamental, mas de que amanhã já 

ninguém se lembra. A notícia atual vive da destruição da notícia do dia anterior. Da 

desobstrução do espaço mediático. Mesmo quando querem sobreviver e a sua sobrevivência é 



pertinente, até politicamente, as notícias têm de se oferecer para abate (caso contrário serão 

abatidas). 

Yonamine costuma utilizar jornais dos locais por onde passa para inscrever os seus 

problemas. Os problemas do local, desse espaço e desse tempo, passam assim a funcionar como 

suporte dos seus problemas. Como folha branca, contaminada pelo acontecimento que ele 

despreza ou desclassifica para poder inscrever o seu mundo, ainda que este se constitua a partir 

da mesma transitoriedade. Como se o tempo enquanto rasura indelével encontrasse os seus 

protagonistas.  

Os suportes que utiliza, apesar de eventualmente já escritos, servem-lhe para inscrever o 

seu discurso. As intervenções sobre jornais são manifestos políticos ou parapolíticos; nalguns 

vídeos, por exemplo, vemos o próprio a picar latas, inscrevendo-as definitivamente. Sequências 

que remetem por sua vez para uma lógica de consumo proibida.  

Há neste autor uma apropriação infinita de todos os símbolos que remetem para 

consumos de toda a ordem e uma associação quase livre à questão do controle político e das 

suas manifestações. O político é aqui também um poder transitório. E é sobre esta 

transitoriedade e infinita reciclagem, que devora qualquer ordem mundial, que o trabalho de 

Yonamine reflete. Um diplomata, por exemplo, é no sistema de Yonamine alguém que usufrui 

de um passaporte que lhe facilita a circulação. Alguém que pode entrar e sair sem estar sujeito a 

escrutínio policial. Alguém para quem a fronteira, enquanto sistema de retardamento e 

verificação, não existe.  

Tudo se sucede, tudo se transforma num outro, mas tudo pode voltar ao princípio. Nessa 

reconversão absoluta, nesse vaivém total, sentimos o gosto pelos palíndromos, essas palavras ou 

expressões que podem ser lidas de trás para a frente com o mesmo significado, o que reafirma a 

dimensão de eterna reciclagem que este trabalho propõe. A fragmentação é assim só aparente, 

porque neste circuito de decomposição infinita os fragmentos reaparecem confirmando a 

natureza circular da viagem que o artista empreende. Esta obra funciona, como um imenso 

carrossel em que tudo se mistura e tudo se pode transformar em qualquer coisa. 

A política, o crack, a nova ordem mundial, convivem na proximidade das imagens e 

estruturas. A deslocação, a viagem, se levada até à exaustão, acaba o por conduzir ao ponto de 

partida. Como se sabe, e não é preciso recorrer a Freud, a pulsão da deslocação sempre esteve 

associada a um desejo de fixação. De inscrição. E esse desejo de inscrição à retórica de 

apagamento. Esta obra é esse vai-e-vem, esse gigantesco baloiço entre estar e desaparecer. 

Como se houvesse a prospeção de uma nova ordem mundial em que se especula sobre o 

futuro… em que vivemos. 

Um futuro presente em que nos confrontamos com o eterno balanço entre perda e 

ganho, entre dor e satisfação. 

Porto, novembro de 2012 

 

CARA-SHOW | MIGUEL RM 

 

Yonamine tem apresentado em várias exposições as suas paredes-quadro, em que vai 

colando, inscrevendo, rasgando, pintando, de modo a criar uma espécie de mural de várias 

camadas sobrepostas de materiais diversos. Esta sobreposição implica uma sucessão 

acumulativa de novos materiais que –- ao se sobreporem -– engolem, tapam, desviam os 

materiais das camadas anteriores, causando uma espécie de evanescência do preexistente. Neste 

caso, o artista usou como material inicial várias páginas do Jornal de Angola do ano de 1976. O 

título da peça, Cara-show, além de aludir ao facto de Yonamine usar frequentemente nas suas 

obras imagens da sua própria cara, remete para uma palavra russa -– хорошо -– ouvida com 

frequência em Angola naqueles anos, que soa mais ou menos como «cara-show» e que significa 

«bem, está bem, tudo bem». 

A partir destes recortes de jornal, Yonamine desconstroi, desarticula, reformata e obtém 

como resultado um show dele, uma espécie de anti-propaganda que, apropriando-se dos 

materiais propagandísticos de 1976, digeridos e reinventados, nos apresenta uma perspetiva de 



quem viveu esses anos enquanto criança, de quem tem desses anos uma memória difusa, 

evanescente. 

Ao reformatar estes materiais que têm regras de formatação próprias da imprensa 

escrita, ao rebentar a respetiva escala, ao apresentar os textos como jornais de parede (dàzìbào 

em chinês, um conceito conhecido e copiado por muitos revolucionários dos anos de 1960 e 70), 

Yonamine «ressuscita» um tempo que já parece longínquo, aparentemente incompreensível para 

as sensibilidades de hoje. 

 

 

REICHSPARTEITAGSGELÄNDE | MIGUEL RM 

 

Em outubro de 2011, Yonamine foi convidado para fazer uma residência de artista em Bayreuth, 

numa instituição universitária especializada em arte contemporânea africana, a Iwalewa-Haus 

[www.iwalewa.uni-bayreuth.de]. Bayreuth1 é uma pequena cidade alemã, com pouco mais de 

70 000 habitantes, mas que adquiriu grande influência cultural devido a algumas personalidades 

marcantes dos séculos XIX e XX: Jean Paul (1763-1825), escritor romântico alemão muito 

admirado na sua época, mas pouco conhecido fora da Alemanha, de quem se celebra aliás, em 

2013, o 250.º aniversário do nascimento [www.jean-paul-2013.de]; e Richard 

Wagner, que, apadrinhado por Luís II da Baviera, viveu os últimos onze anos da sua vida em 

Bayreuth, onde ficou enterrado, tal como o seu sogro, Franz Liszt.  

A partir dos anos 20 do século XX, sobretudo depois de 1923, o recém-criado partido de 

Adolf Hitler ganhou enorme influência em Bayreuth, em parte proporcionada por alguns dos 

membros da família Wagner. A associação do III Reich à cidade de Bayreuth, promovida pelo 

próprio Hitler, fervoroso admirador de Wagner e amigo pessoal de alguns dos seus 

descendentes, está também marcada no campo de concentração de Flössenburg, perto de 

Bayreuth, onde morreram muitos prisioneiros políticos, sobretudo do Leste europeu, muitos 

judeus e muitas outras pessoas consideradas «dissidentes», como criminosos comuns, 

homossexuais, ciganos, etc.. Desde 2007 alberga um museu do Holocausto. 

Situada no norte da Baviera, perto da fronteira com a República Checa e também da 

antiga fronteira com a RDA, esta cidade não pode deixar de estar marcada pelas melhores e 

piores páginas da sua história, algo que não poderia escapar a Yonamine, um artista 

«apropriador», que mastiga, tritura, roi e expele para as suas obras materiais assim reciclados e 

recriados. A história desta residência em Bayreuth começa com o título escolhido por 

Yonamine: Reichsparteitagsgelände, uma daquelas palavras alemãs que parece um comboio 

com três carruagens, já que justapõe quatro substantivos. Alguém lhe tinha dito que no dia em 

que conseguisse pronunciar uma palavra destas, conseguiria falar alemão. Esta palavra alemã 

designa o malfadado recinto em que decorreram nos anos de 1930 os anuais «Dias do Partido» 

nazi. A proposta que fizeram a Yonamine em Bayreuth foi que realizasse um mural na parede 

exterior da própria sede da Iwalewa-Haus e, à sua maneira, o artista começou o seu trabalho. 

Para o efeito utilizou textos respigados aqui e ali, como faz sempre, que foi colando na parede, 

como quem prepara uma tela para ser pintada. A meio deste trabalho preparatório começaram a 

surgir reações adversas de alguns habitantes da cidade, indignados com algumas referências ao 

«pouco agradável» passado nazi, tais como documentos a determinar o extermínio dos 

prisioneiros dos campos de concentração, sinalética do campo de concentração de Flossenbürg, 

cartazes de propaganda nazi e a frase «Arbeit macht frei» repetida compulsivamente. Yonamine 

ausentou-se da cidade por uns dias e quando regressou deparou-se com o seguinte cenário: os 

textos e cartazes tinham sido pintados por cima por ordem da curadora e num local do mural 

(ainda em preparação) estavam pregados na parede um peixe morto e um pedaço de carne. 

Ainda assim, sentindo-se disposto a terminar o mural, Yonamine resolveu aproveitar, 

como faz frequentemente, as vicissitudes do processo e tentou prosseguir a obra utilizando as 

próprias reações negativas que tinha suscitado. Contudo, não teve apoio da instituição, que 

apenas estava preocupada em «abafar» o escândalo. Decidiu então não finalizar o mural e 

acabou por riscar o que faltava riscar do trabalho que estava em curso na parede, juntar os 

papéis que restavam para concluir o projeto, queimá-los e colocar as cinzas em três pequenas 

urnas2 que recriou a partir do modelo «popular» usado no crematório de Bayreuth, com uma 



gravação da frase «Arbeit macht frei». Tudo neste processo é Yonamine puro, ou seja, impuro: 

os antagonismos criados, a distanciação maior ou menor, o humor desafiante, as contradições 

criadas por incómodos históricos, a apropriação dos materiais e dos momentos criados no 

próprio processo. A presente instalação é composta por uma urna que contém as cinzas 

resultantes deste processo, um livro de condolências e um pequeno vídeo filmado na praça Jean 

Paul, em que um jovem DJ alemão fala do racismo que sentiu na Áustria, quando decidiu 

morar uns tempos em Viena. Ou seja, ao lado de objetos que ilustram o mal-estar duma cidade 

emblemática da cultura alemã com o seu passado «incómodo», Yonamine apresenta um vídeo-

testemunho de alguém que é alemão e se sentiu vítima de racismo nos dias de hoje num país de 

língua alemã. 

 

Simples? 

 

----------------------------------------------------------- 

Yonamine nasceu em Luanda, em 1975. Viveu no Zaire (atual República Democrática do 

Congo), Brasil, Angola, Portugal e Reino Unido. Atualmente vive e trabalha entre Lisboa e 

Luanda.  

Participou em diferentes programas de residência artística, em algumas províncias de 

Angola, no âmbito da Trienal de Luanda, entre 2006 e 2007; em Lisboa, no programa de 

residências da Galeria ZDB, em 2007; em Maputo, no MuzArt -– Museu Nacional de Arte, em 

2008; em Cali e Juanchaco, na Colômbia, em 2010; em Nowra (Austrália), no centro Bundanon 

Trust, em 2012, e na Iwalewa-Haus, em Bayreuth, também em 2012. 

Realizou diversas exposições individuais das quais se destacam: No Pain, em 2012, no 

Salzburger Kunstverein, Salzburgo; Trash Anthology – Anthology Trash, em 2011, na Iwalewa-

Haus, Bayreuth; Dipoló, em 2010, na Zona Maco (project room), Cidade do México; Control Z, 

em 2009, na Cristina Guerra -– Contemporary Art, Lisboa; Necessitat de veure, em 2008, no 

Display Lab, Tarragona; e Tuga Suave, em 2008, na Galeria 3+1 Arte Contemporânea, Lisboa. 

Participou também em várias exposições coletivas, das quais se destacam, em 2011: 

AIRspace 2011 (Abrons Art Center, Nova Iorque), Charlotte Moth -– Yonamine (The Mews 

Project Space, Londres), e Terceira Metade (Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro); em 2010: 

29.ª Bienal de São Paulo e Luanda, Suave e Frenética 2 (Museu de Arte Moderna, Bahia); em 

2009: Luanda, Suave e Frenética 1 (Centro Solar do Ferrão, Bahia), Luanda, Smooth and Rave 

(Evento 2009, Bordéus), Mangop’s (Galeria Soso, São Paulo), 9.ª Bienal de Sharjah e 10.ª 

Bienal de Havana; em 2008: Listen Darling... The World is Yours (Ellipse Foundation Art 

Centre, Cascais), Travessia (Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas); em 2007: Check 

List Luanda Pop (52.ª Bienal de Veneza); em 2006: Réplica e Rebeldia (nos museus de arte 

moderna da Bahia e do Rio de Janeiro) e 1.ª Trienal de Luanda. 

 

 

 

 

EDSON CHAGAS 

 

A LIBERDADE SEMPRE ALÉM EM EDSON CHAGAS | ABREU PAXE 

 

Para Edson Chagas a fotografia é utilizada no processo de investigação do quotidiano por via da 

crítica ao consumismo. Mediante as imagens obtidas do quotidiano e das coisas que nos cercam 

como seres existenciais, os espectadores são orientados, através de uma metodologia específica, 

para a análise e estudo desses «momentos documentados» e das suas correlações históricas, 

sociais, geográficas, étnicas e económicas. Na verdade, isto permite levantar muitos aspetos de 

natureza teórica à volta do fenómeno da existência. 

A obra deste fotógrafo, e a leitura que faz do quotidiano que nos envolve, pelas nossas 

ações do presente ou da memória, cruza e interliga diferentes momentos, desde o tradicional ao 

contemporâneo, ou moderno, se se quiser. Mas o universo de Chagas não se resume ao universo 

como elemento autónomo e desligado de qualquer contágio ou contaminação. Edson Chagas 



destaca-se, nos seus trabalhos, ao estabelecer a relação entre o tempo e o espaço, utilizando a 

fotografia como meio de expressar ideias e emoções de forma abstrata, mas sem deixar de 

questionar a existência. O que nos dá a ver é a desprogramação do homem como ser, ao 

apresentá-lo sem cabeça, sem identidade; a negação do «muntu» (pessoa) ilustra bem os males 

do consumismo e da globalização, questionando as diferentes máscaras que nos envolvem de 

cruéis angústias, no contexto que nos determina. 

Este trabalho, na sua forma e conteúdo, remete-nos também, entre outros, para o 

imaginário Bantu, no qual a palavra «muntu», a sua semântica, se traduz na designação do ser, a 

pessoa em português. Esta palavra aglutina dois termos: «mu», que significa «por», e «ntu» que 

significa «cabeça»; portanto, «por cabeça» que é o mesmo que dizer «por pessoa». Nesta ordem 

de ideias, o sentido de pertença, de existência, resume-se na constituição do próprio ser 

biológico, social e cultural, explicados no seguinte: a cabeça, «ntu», é que identifica o sujeito e 

que o torna inconfundível, e este sujeito, como ser social, liga-se à família, que é representada 

pelos membros superiores e inferiores, e ambos representam as ramificações entre os avós 

paternos e maternos. Então o indivíduo faz-se, identifica-se, com cabeça, tronco e membros. 

Um pouco como o que Leonardo da Vinci representa na geometrização das formas do 

organismo humano. Na cultura Bantu, as formas que definem a existência de um indivíduo são 

precisamente estes elementos. No entanto, Chagas anula, nas imagens que vemos, a cabeça e a 

presença evidente de outros membros. Esta estratégia de apagamento leva-nos a recuperar e a 

refuncionalizar os traços e as marcas que vamos perdendo pela ação global, refletidos no 

consumismo, ou mais concretamente nas diferentes marcas de sacos usados para as compras; 

portanto, estes mesmos sacos anulam a cabeça, transmitindo a ideia de como a humanidade se 

perdeu, de como a humanidade se desorientou, de como ela se interliga e se desenvolve. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

Edson Chagas - Nascido em Luanda, Angola, em 1977, Edson Chagas fez a sua formação 

fotojornalística no London College of Comunication (LCC) em 2007 e frequentou o curso de 

fotografia documental da Universidade de Newport, País de Gales, em 2008. 

É a partir desse ano, 2008, que Edson Chagas desenvolve um trabalho mais introspetivo 

e fora dos padrões fotojornalísticos, tendo já exposto os seus trabalhos na 2.ª Trienal de Luanda, 

em 2010, em São Paulo, na SP-Arte 2011, no projeto MABAXA, em Luanda, em 2012, e no 

RAVY -– Rencontre d’Arts Visuels, na capital dos Camarões, Yaoundé, também em 2012. Em 

2011 participa num workshop na Etiópia, a convite da organização alemã GIZ – Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, que veio a culminar em várias exposições, no 

Rheinisches Landesmuseum (Bona, Alemanha), no museu nacional da Etiópia, em Adis Abeba, 

e posteriormente em Angola. 

Edson Chagas vive e trabalha em Luanda, onde tem conjugado o seu trabalho artístico 

com o cargo de editor de imagem do jornal Expansão, com o qual já colabora há dois anos e 

meio. Interessado em questões sociais e na relação entre o tempo e o espaço, o seu trabalho 

pode ser considerado como abstrato, mas sem se desmarcar de um contexto social. 

 

 

 

BINELDE HYRCAN 

THIRTEEN HOURS | JEAN-BAPTISTE GAUVIN 

 

São uma série de galinhas empalhadas, a que Binelde Hyrcan atribui diferentes posturas 

humanas. Através delas, o artista pretende a ilustração de uma «vaidade» contemporânea, ou 

seja, é uma obra que visa mostrar o absurdo da existência e de que maneiras o homem procura o 

seu esquecimento. Assim, as galinhas adotam diferentes posturas próprias do humano. A 

galinha presidente e a galinha rei interrogam igualmente os códigos do poder e o jogo da 

sedução. A galinha cosmonauta questiona a loucura dos grandiosos empreendimentos humanos, 



o gosto por ultrapassar a sua condição. O cemitério das galinhas problematiza a relação com a 

morte e a sua conceção em diferentes tradições. Para realizar este projeto, Binelde Hyrcan 

interessou-se bastante por estes animais. Escolheu galinhas «anãs», as que os especialistas 

consideram as mais belas e que ele, para cada caso, selecionou consoante o olhar, a plumagem e 

a atitude. Entrevistou criadores de aves e filmou um abate de galinhas. O título da obra, Thirteen 

Hours, remete para a hora a que as galinhas digerem melhor a refeição, a hora a que geralmente 

as alimentam. A galinha é também um elemento da infância de Binelde. Quando era criança, em 

Angola, fabricava paraquedas para as galinhas que se passeavam ao pé da sua casa. As galinhas 

fazem parte, pois, da origem da sua curiosidade pelo mundo e da interrogação sobre a existência 

que caracteriza o conjunto da sua obra. Binelde vê na galinha um animal bizarro, integrado 

numa ordem precisa mas cheio de uma poesia singular. Percebe também a sua proximidade com 

o homem, por vezes indispensável à sobrevivência deste, como alimento de base. Daí que, para 

ele, as galinhas sejam a resposta mais apropriada à sua descoberta das sociedades humanas. Em 

Thirteen Hours (2011), compõem o quadro de uma faceta fundamental de cada ser humano: o 

esquecimento da sua própria condição, por via da pose e da indumentária; o esquecimento de 

que a vida corre como o vento; o esquecimento de que a galinha, como o homem, tem um 

tempo aprazado. 

 

 

------------------------------------------- 

Binelde Hyrcan (Angola, 1983), licenciado por Le Pavillon Bosio (Escola Superior de Artes 

Plásticas da Cidade do Mónaco). 

O seu trabalho compreende diversos campos artísticos, cruzando a escultura, a pintura, 

o design, a vídeo-arte e a performance. Hyrcan começou por ganhar visibilidade com um 

trabalho de cenografia na exposição Jacques Tati na Cinemateca Francesa em agosto de 2009. 

Por esta via, participou noutros eventos artísticos, nomeadamente na 2.ª Trienal de Luanda, 

promovida pela Fundação Sindika Dokolo. 

Nessa altura, Hyrcan constrói também uma série de cadeiras com teclados de 

computador, sob o título Moye. Têm a chancela de Domeau & Pérès, fabricantes de mobiliário 

contemporâneo, conhecidos por produzirem também objetos de Matali Crasset, dos irmãos 

Bourollec ou do cantor Pharrell Williams. Em paralelo, Hyrcan desenvolve uma performance 

em espetáculo de rua, chamada King. Consiste numa expressão muito física de conflitos 

geopolíticos do planeta, de territórios que colocam questões de pertença e identidade. A 

performance já teve lugar no Mónaco, em Angola (Luanda) e em Moçambique (Maputo). 

Perseguindo sempre a investigação de questões de identidades, territórios e poderes, 

Hyrcan realiza um grande projeto intitulado Thirteen Hours (2011). Trata-se de uma série de 

galinhas empalhadas a que o artista atribui diferentes posturas humanas. 

Desde 2011, Hyrcan trabalha num novo projeto, algo que intitula Naïve Boys, figuras 

adolescentes muito simples exprimindo variações de humor. Nesse âmbito, o artista realizou 

uma série de oito telas para uma exposição integrada numa digressão especial organizada pelo 

cantor Patrice, que também foram expostas na La Marroquinerie, em Paris, em março de 2012. 

Hyrcan dedica-se ainda a projetos de vídeo. Realizou duas curtas-metragens e vários 

videoclips para compositores ou intérpretes contemporâneos. Participou também na cenografia 

do videoclip Le Roi des ombres do cantor Matthieu Chedid. A par destes projetos, Binelde 

Hyrcan tem dado várias palestras sobre o seu trabalho, em escolas de arte e de comércio, 

nomeadamente em França. 

Jean-Baptiste Gauvin 

 

 

 

 



NÁSTIO MOSQUITO 

MULTIDISCIPLINARIEDADE, MOVIMENTO E ATOS PERFORMÁTICOS | 

SUZANA SOUSA 

 

Interativo, inclusivo e contaminante, Nástio Mosquito desenvolve uma obra em permanente 

mutação num puzzle emocionalmente inteligível e multidisciplinar com a predominância da 

imagem em movimento como perspetiva artística. 

Em My African Mind (2009) Nástio Mosquito explora a construção da diferença através 

de imagens que fazem parte do imaginário ocidental. Imagens sobre o encontro de culturas e 

que solidificam a construção do homem branco como portador da modernidade e do homem 

negro como ser primitivo e sem civilização. Estas imagens foram repetidamente exploradas no  

cinema, nos media, na banda desenhada, reforçando a diferença e justificando sistemas como a 

escravatura e/ou o colonialismo. O vídeo My African Mind é construído como um arquivo 

destas imagens de forma quase cronológica. Aí encontramos símbolos como a imagem 

estilizada de Josephine Baker no seu famoso traje de bananas ou o livro Tintin no Congo. Esta 

obra remete-nos para a construção de um discurso, de uma narrativa sobre África. O texto na 

sua obra sustenta de uma forma elaborada o discurso pensado, escrito, descrito e desconstruído 

em simultâneo com uma nova geografia sonora. 

Nástio Mosquito utiliza o processo arqueológico de recuperação de materiais e 

elementos aparentemente dispersos mas unidos por uma ideia. No caso de My African Mind, o 

artista torna visíveis as ligações entre cada um destes elementos e como estes reforçam uma 

ideia de diferença justificando preconceitos e conceitos como ritual e oralidade por oposição à 

cultura, civilização ou modernidade. Neste processo o artista guia-nos através da música, num 

conjunto de sonoridades que nos são familiares num estilo épico típico de filmes que narram a 

descoberta de novos mundos e o poder necessário para civilizá-los. O movimento do som 

inscrito, encenado e dito, lúdico e poético, expresso na performance, seu elemento vital. 

Noutra perspetiva, o artista cria mecanismos de ação num processo de gestão e 

produção criativa, revelando o objetivo de sustentar a autonomia necessária para produzir uma 

filosofia e uma estética independentes. 

 

 

----------------------------------------------------- 

Nástio Mosquito - Creio que me podes chamar DZZZZ, Gavião, Fly, The Night Fly, Saco, 

Nasty-O, Cucumber Slice, Zura, Zurara, e Dzzzzura que eu reconhecerei o teu chamado! Mas se 

queres mesmo saber, a minha mãe chama-me António Nástio da Silva Mosquito, sempre 

seguido de um «Eu já te avisei!». 

Nasci em Kaála (Huambo, Angola), no mês dos iluminados! Sou Caranguejo, e por isso 

há quem diga que teria potencial para ser um psicólogo nato, ou mesmo professor! Bem, eu 

confesso que decidi ser um criativo vagabundo com preocupações económico-financeiras! 

Portugal foi a arena onde aprendi parte da tabuada e que uma tonelada de chumbo e uma 

tonelada de algodão pesam exatamente a mesma coisa! Queijas, Coimbra, Queijas e em seguida, 

Linhó! 

Em Coimbra, no colégio interno, aprendi a controlar as minhas emoções, a rezar o Pai 

Nosso e a safar-me dentro de um ambiente social hierárquico. Bom! Lembro-me do casal 

Sousa! Lembro-me muito bem... Em Queijas conheci gente boa, e boa gente; gente que ainda 

hoje vou conhecendo! Fiz bons amigos... Na escola C+S percebi o porquê de os cabo-verdianos 

serem tão conflituosos em relação à igualdade, não só racial como também social. Foi aí 

também que tive o meu segundo encontro com professores inspiradores! Ciências, Geografia e 

Português (a «baixinha») foram para mim um excelente combustível criativo pelo facto de 

terem sido lecionados por fantásticos tutores! 

Veio então o Linhó, em Sintra! Mais exactamente a AISL -– American International 

School of Lisbon. Foi lá que conheci uma parte de Portugal a que poucos de nós têm acesso... 

Entre «tias» e «meninos» senti-me em casa! Entre Biologia, a música do Chilala, voluptuosos 

seios, sinos, rebeldia intelectual (quase sempre resolvida com a Miss Flávia!), abortos, fumos, a 



música do Abílio, aventuras zambujeiranas (com o gang da pesada) e frustrações interiores, 

encontrei a vontade de me expressar artisticamente. 

O primeiro poema que musiquei chamava-se «Abortion». Cantei-o a dois ou três 

amigos. Eles disseram que estava fixe, eu acreditei e nunca mais parei. 

Vieram os Passage, Edhito Konsuelo, The Collective, Buccimazza, e mais algumas 

bandas de garagem com as quais toquei em porcos e inesquecíveis «gigs». Depois de uma mini 

tournée pelo Reino Unido com os Buccimazza, onde fomos enrabados pela nossa própria 

vontade de tocar, decidi seguir caminho solitário. 

Eu e um antigo parceiro, o Joe Alvernaz, «montámos» os Homem Nu Faca no Bolso… 

Entretanto em nome próprio, em Luanda, comecei uma aventura pelas artes plásticas e pela 

performance. Beijinho no Rabo, primeiro, de seguida Contradições, com Lukeny Fortunato, 

Alda Lara à Dentada e Huambo, Canções que Nunca Ouvi. Estas últimas apresentadas na 1.ª 

Trienal de Luanda, concebida por Fernando Alvim. 

Projetos em que a fotografia se misturava com a performance deram origem a uma 

coleção de dezasseis fotografias de seu nome Mulher Fósforo, duas delas na coleção de Sindika 

Dokolo. Convidado pela mesma coleção concebi e produzi os vídeos artísticos N02D, Apply It 

e Estética Vazia, em parceria com o artista plástico Yonamine, e uma performance 

(MYPARTYYOURHOUSE) levada ao IVAM de Valência. Isto acontecia enquanto balançava 

um emprego na Televisão Pública de Angola como realizador de um magazine semanal e em 

seguida como repórter.  

A presença de trabalho meu na mais antiga feira de arte do globo, La Biennale di 

Venezia, em 2007, confirmou que a aventura tinha valido a pena. Não tenho datas para vocês, 

nem profundidade justificando o meu trajeto. Talvez o C.V. que se segue ajude… «Meu nome é 

eu, e prometo que nunca vos vou mentir... muito.» 

 

 

 

ATIVIDADES EM TORNO DA EXPOSIÇÃO: 

 

Mesa redonda “Unlimited Mileage” | 1 Fevereiro, 18h00  
Nesta mesa redonda será discutida a exposição No Fly Zone e o contexto que justifica a sua 

realização tendo como plano alargado o artista africano na arte contemporânea e a terceira 

edição da Trienal de Luanda. 

 

Com Suzana Sousa, Simon Njami, Fernando Alvim e Pedro Lapa 

Entrada Gratuita | Sem marcação prévia 

 

Breve biografia dos oradores / Curadores da exposição: 

Fernando Alvim (Luanda, 1963), concebeu e produziu em 2003 a 1.ª Trienal de Luanda – 

«Arte, Cultura, História e Política Contemporânea» –, e em 2010 a 2.ª Trienal de Luanda, 

«Geografias Emocionais – Arte e Afectos». Em 2007 comissariou, com Simon Njami, o 

primeiro Pavilhão Africano da 52.ª Bienal de Veneza, Itália, com a exposição Check List 

Luanda Pop. Realizou desde 1979 diversas exposições coletivas e individuais, destacando-se 

em 1993 a exposição individual Circula nius, no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste 

Gulbenkian. 

 

Simon Njami (Lausanne, 1962), curador, conferencista, professor universitário e crítico de arte. 

É cofundador e editor chefe do Revue Noire, jornal de arte africana e extraocidental. Foi diretor 

artístico da bienal de fotografia de Bamako e conselheiro cultural da AFAA, atual Institut 

Français. 

Foi membro de diversos júris de arte e fotografia. Em 2007 comissariou, com Fernando Alvim, 



o primeiro Pavilhão Africano da 52.ª Bienal de Veneza. Foi ainda comissário de diversas 

exposições de arte contemporânea e fotografia, incluindo Africa Remix (2004-2007) e a primeira 

Feira de Arte Africana, que decorreu em 2008 em Joanesburgo.  

 

Suzana Sousa (Luanda, 1981), formada em Estudos Artísticos, variante de Arte e Culturas 

Comparadas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, frequenta o mestrado em 

Postcolonial Cultures and Global Policy no Goldsmiths College, na Universidade de Londres. 

Trabalha desde 2003 em produção e gestão cultural em Angola. É uma das comissárias da 3.ª 

Trienal de Luanda, que decorrerá em 2013.  

 

Visita orientada à exposição No Fly Zone 

17 de março - domingo – 16h00 

Sem marcação prévia | Gratuito 

 

 

Para mais informações contactar: 

 

Namalimba Coelho 

            Assessora de Imprensa/Press Manager 

            Museu Coleção Berardo - Arte Moderna e Contemporânea 

            Praça do Império - 1449-003 Lisboa 

            Tel.: +351 213612637 

            M:   +351 96 1750095 

            namalimba.coelho@museuberardo.pt 
 

 

 

 
Praça do Império, 1449-003 Lisboa, Portugal 

t: +351 213 612 878 f: +351 213 612 570 

museuberardo@museuberardo.pt 

www.museuberardo.pt 

 

Horário | Aberto todos os dias da semana: 10H00 – 19H00 (última entrada: 18H30) 

Tarifário | Exposição da Coleção e Exposição NO FLY ZONE: Entrada gratuita 

 

Acessos/Transportes 

AUTOCARROS – 28/714/727/729/751 

ELÉCTRICOS – 15E 

COMBOIO – Linha Cais do Sodré – Cascais 

Estação de Belém – LIGAÇÕES FLUVIAIS – Belém 

ESTACIONAMENTO PÚBLICO – Todos os dias 
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