




PEQUENA DIGRESSÃO NUM CASO DE AMOR À 
PRIMEIRA VISTA: PORTUGAL E A ARCO

1982
No ano da primeira edição da Arco, a feira de arte de Madrid, 
o país abria-se ao mundo com o Campeonato do Mundo 
de Futebol. O Naranjito, mascote oficial, era uma laranja sor-
ridente e solar, que quebrava a soturnidade castradora de 
um regime ditatorial que findara com a morte de Franco em 
1975. Era o tempo da movida, essa explosão de uma cultura 
popular de rua, hedonista e cosmopolita. Tempo de acerto 
histórico com uma história que na Península viria a compa-
ginar-se com o desígnio ocidental mediante a entrada dos 
dois países na Comunidade Económica Europeia (CEE) em 
1986. Tempo de descobertas mútuas, afirmações que se tor-
naram icónicas da curiosidade mitificada e alternativa — 
repare-se no título do clássico rock de 1984 do grupo galego 
Os Resentidos: Vigo Capital Lisboa, onde amizades artísticas 
encurtavam quilómetros martirizantes de estradas mal-
-amanhadas. Julião Sarmento, Pedro Cabrita Reis, Juan 
Muñoz, Cristina Iglesias eram alguns dos representantes 
desse novo sentir “internacionalista”… Não deixa de ser 
curioso, por exemplo, que as primeiras exposições indivi-
duais de Cristina Iglesias tenham acontecido em 1984, 
na Galeria Juana de Aizpuru em Madrid, na Galeria Cómicos 
em Lisboa e na Casa Bocage, em Setúbal.

1982: ano da documenta 7 de Rudi Fuchs, da exposição 
Zeitgeist comissariada por Christos M. Joachimedes e 
Norman Rosenthal no Martin-Gropius-Bau em Berlim; ano 
do Labirinto de paixões de Pedro Almodóvar, do Blade 
Runner de Ridley Scott, do Fitzcarraldo de Werner Herzog 
e do Querelle de Rainer Werner Fasbinder (que falece nesse 
mesmo ano); José Saramago publicava O Memorial do 
Convento e Michael Jackson o disco mais vendido da histó-
ria: Thriller.

Num país sem museus de arte contemporânea, com um teci-
do galerístico em crescimento, mas com pouca visibilidade 
e notoriedade social, a ideia de criar uma feira de arte con-
temporânea acompanhava, certamente, o desejo de cimentar 
um contexto de receção mais alargado para a arte, de fomen-
tar o colecionismo privado e reivindicar a necessidade de 
criação de um panorama institucional praticamente inexis-
tente. Note-se que o Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía só daria os primeiros passos em 1986, e teríamos de 
esperar alguns anos para assistir a uma verdadeira revolução 
na paisagem institucional neste país, com o aparecimento 
de instituições como o IVAM em Valência em 1989, o CGAC 
em Santiago de Compostela em 1993, o MACBA em Barcelona 
e o MEIAC em Badajoz em 1995.

Em Portugal o panorama é relativamente parecido: na dita-
dura, somente estilhaçada com a Revolução dos Cravos 
em 1974, a arte contemporânea foi tolerada, essencialmente, 
pelo aparecimento da Fundação Calouste Gulbenkian em 
Lisboa, que a partir dos finais dos anos 1950 se substituiu 
e marcou território de diferenciação positiva relativamente 
a uma política de Estado inexistente ou, quando muito, rea-
cionária. Só na década de noventa do século passado se 
viriam a consolidar outras instituições no mapeamento da 
arte contemporânea nacional: primeiro a Fundação de 
Serralves que inicia a sua atividade em 1989 e abre o Museu 
desenhado por Álvaro Siza em 1999, depois a Culturgest 
(1993), o Centro Cultural de Belém (1994) e o renovado 
Museu do Chiado (1994).

É difícil, hoje em dia, tentar imaginar o que era o contexto da 
arte contemporânea peninsular em 1982: profissões como 
curador ou diretor de museu eram praticamente inexistentes; 
serviços como os de montagem de exposições, registo e con-
servação, quando existentes, estavam habituados a lidar 
com arte antiga e moderna. A crítica despontava como 



elemento geracional vital para o acompanhamento das novas 
gerações (a revista Lapiz foi criada precisamente em 1982 
em Espanha e em Portugal jovens críticos como Alexandre 
Melo e João Pinharanda ganhavam espaço nos meios im-
pressos de grande circulação). Respiravam-se outros tempos, 
certamente, mas a sedimentação de uma massa crítica (insti-
tucional, galerística, colecionista ou de simples apreciadores) 
era vacilante e ténue.

Daí a importância supletiva de um evento como a Arco. 

Num jantar em Sevilha em 1979, onde participariam o presi-
dente e o diretor da IFEMA, Adrián Piera e Francisco Sanuy, 
a galerista Juana de Aizpuru e Rosina Gómez-Baeza (que vi-
riam a ser sucessivamente as duas primeiras diretoras do 
evento), delineou-se uma estratégia para retirar a realidade do 
mercado da arte contemporânea em Espanha da sua penum-
bra: a criação de uma feira de vocação internacional. O talento, 
a perseverança e o caráter visionário de Juana de Aizpuru per-
mitiram que em 1982 se abrisse com estrondo a primeira edi-
ção da Feira: um sinal inequívoco de abertura ao mundo, com 
a participação de sessenta e duas galerias espanholas e vinte e 
oito estrangeiras. Para além do programa habitual, com os 
stands das galerias a apresentarem nomes clássicos e as últi-
mas novidades do mercado, inscrevia-se aquilo que viria a 
marcar o ADN deste evento, ou seja, a complementaridade com 
programas paralelos, nomeadamente com a participação de 
críticos, curadores e teóricos de renome internacional: nesse 
ano marcaram presença nomes tão importantes como os de 
Giulio Carlo Argan (historiador da arte referencial para várias 
gerações), Achille Bonito Oliva (crítico italiano que nesse pre-
ciso momento apresentava ao mundo a Transvanguardia, mo-
vimento que ecoava o neoexpressionismo vigente e que se 
tornaria referência primordial numa geração de artistas italia-
nos — e não só — que quebravam a hegemonia da arte povera 
nesse país) e Barbara Rose (crítica americana preponderante 
na difusão do expressionismo abstrato).

Mais de vinte cinco mil pessoas. Um sucesso inesperado, 
sentia-se que a sociedade estava pronta para abraçar uma 
abertura ao mundo por outras vias mais dificultada. Entre 
essas vinte e cinco mil estariam também muitas das que esta-
beleceram nessa altura um record de assistência a um 
espetáculo ao vivo de rock: os sessenta mil que assistiram 
debaixo de um tempo diluviano ao concerto dos Rolling 
Stones no estádio Vicente Calderón em Madrid: Sympathy for 
the Devil — a arte não deixaria de se entranhar numa socie-
dade que hoje pode reclamar milhões de visitantes nos seus 
museus nacionais.

Nas décadas de oitenta e noventa do século passado — é 
importante que se relembre isto aqui de forma clara e asserti-
va — a Arco representou para o público português o seu pri-
meiro e fundamental contacto com a arte internacional: 
todos os colecionadores, mais ou menos imberbes, tomavam 
o pulso da Feira com a avidez do miúdo que é largado pela 
primeira vez na confeitaria com dinheiro no bolso. Dá-se, 
inclusivamente, um fenómeno que nunca deixou de intrigar 
osistema nacional: muitos colecionadores não compravam 
durante o ano nas galerias nacionais (alguns nem sequer as 
frequentavam!), mas aqueles dias em Madrid pareciam trans-
formá-los em players internacionais. Verdade seja dita que 
esses dias de ouro o foram também para os galeristas (prati-
camente arredados de visitantes internacionais durante o 
ano), artistas (que viam as suas obras colocadas em coleções 
privadas e institucionais a nível internacional) e curadores 
(que aí iam estabelecendo contactos e relações profissionais 
mais ou menos perenes). Entre os bares Cock, Del Diego e 
Chicote muitas amizades se cimentaram e muitos projetos 
se idealizaram — que se converteriam em utópicos falhanços 
ou realizações de sucesso. 

Criteria?
Agrada-me a ideia de utilizar uma palavra que não existe 
na língua portuguesa mas que, de alguma forma, mantém 



uma ressonância similar ao vocábulo a que corresponde na 
língua inglesa: critérios. O efeito de distanciamento de uma 
tradução linear é o mesmo que se pode aplicar ao que se 
experimenta na apreciação e interpretação de uma obra de 
arte: isto é, aproximamo-nos de uma determinada realidade, 
formal, histórica, biográfica e social, mas fica sempre aquela 
margem de silêncio hermenêutico que remete para a plurali-
dade e complexidade de sentido que toda a arte encerra. 

Em 1972 o crítico americano Leo Steinberg via publicado 
o seu livro Other Criteria. Confrontations with Twentieth-
Century Art. Muitos identificaram estes critérios outros como 
um dos primeiros momentos marcantes de alternativa teóri-
ca aos quesitos de uma modernidade tal como Clement 
Greenberg a tinha delineado, ou seja, numa espécie de afuni-
lamento disciplinar onde a prática artística melhor se expres-
saria mediante uma indagação profunda dos meios próprios 
da pintura e da escultura. Steinberg identificou dois momen-
tos maiores nessa mudança de paradigma: o Erased De 
Kooning Drawing (1953) de Robert Rauschenberg e Target 
With Four Faces (1955) de Jasper Johns. Na banalidade excru-
ciante deste e no ênfase na ação e não no objeto do primeiro 
delinear-se-iam programas de abertura conceptual para 
os territórios de desmaterialização subsequentes.

Critérios: tanto nas coleções privadas como nas institucio-
nais prevalecem critérios determinados pelas mais diversas 
razões: de oportunidade, de disponibilidade financeira, 
de contexto social e estético, de inscrição numa determinada 
circunstância social, geográfica ou política, enfim, numa 
curvatura que vai da ultra-subjetividade do colecionador 
caprichoso à pseudo-objectividade museológica.

A Coleção Arco inicia-se em 1987 com a criação da 
Fundación Arco. Desde logo se assume um caráter pedagógi-
co inscrito no desejo de se tornar um exemplo possível para 

a constituição de uma coleção internacional de relevância 
num contexto em que, como vimos, ainda eram praticamente 
inexistentes as estruturas institucionais que pudessem assu-
mir esse papel em Espanha. 

Para tal foi tomada a decisão de convidar especialistas para 
a seleção de obras, assim garantindo uma independência e 
um olhar exterior baseados, justamente, em critérios profis-
sionalmente estabelecidos e justificáveis. A lista destes prota-
gonistas, neste arco temporal, é já extensa: Edy de Wilde 
(1987—1995), Gloria Moure (1996), Jan Debbaut (1997), 
Dan Cameron e Iwona Blazwick (1998), Dan Cameron 
e María Corral (1999—2006), Sabine Breitweiser e Chus 
Martinez (2007—2008), Sabine Breitweiser (2009), José 
Guirao (2010), Maria Inés Rodríguez e Adriano Pedrosa 
(2011—2012), Ferran Barenblit, Miguel von Hafe Pérez, 
Yolanda Romero e Glòria Picazo (2013), Ferran Barenblit, 
Miguel von Hafe Pérez e Taru Elfving (2015), Ferran 
Barenblit, Miguel von Hafe Pérez e Ángela Maria Pérez Mejía 
(2016), Manuel Segade e Miguel von Hafe Pérez (2017–).

Com o atual recuo histórico torna-se impressionante perce-
ber como na fase inicial de compras se consolidou imediata-
mente um território diferenciador e de qualidade inquestio-
nável que propunha uma leitura da contemporaneidade 
através, essencialmente, de nomes já bastante consagrados: 
um núcleo importante de arte povera, de autores do minima-
lismo e do seu entorno, artistas que questionavam os limites 
da pintura, enfim, uma mistura de “clássicos” e emergentes 
que desenhava um panorama eclético tal como seria de espe-
rar nesses anos 1980 e inícios de 1990. Edy de Wilde detém 
nesse contexto um peso especial, sendo que a sua experiên-
cia como um dos mais importantes museógrafos da segunda 
metade do século XX acaba por ser determinante. É uma 
escolha sua algo que se viria a repetir com sistemática e pro-
positada determinação e que caracteriza esta Coleção de 



forma indelével, ou seja, a incorporação de artistas portugue-
ses, quando ainda era exígua a presença destes em coleções 
internacionais. A primeira obra nacional incorporada foi 
a peça H Suite VII de Pedro Cabrita Reis, adquirida no ano da 
sua produção, 1993, e que agora se pode contemplar nesta 
exposição. Esta incorporação de artistas nacionais viria a 
sedimentar-se a partir de 1998, sendo que desde então até ao 
presente são raros os anos em que não se adquiriu nenhuma 
obra de um português. Refiram-se aqui, por ordem de entra-
da, os artistas nacionais presentes na coleção: o já menciona-
do Pedro Cabrita Reis, Helena Almeida, João Penalva, Gil 
Heitor Cortesão, Jorge Molder, Miguel Palma, Ana Jotta, 
Vasco Araújo, Filipa César, José Pedro Croft, Adelina Lopes, 
Rui Toscano, João Louro, Pedro Barateiro, Ângela Ferreira, 
Carlos Bunga, Francisco Tropa, Von Calhau!, Pedro Neves 
Marques. Se não a mais significativa, será certamente uma 
das mais relevantes presenças de autores nacionais numa 
coleção de arte contemporânea fora de portas.

Antes do depósito no Centro de Arte Dos de Mayo em 
Madrid, em 2015, a Coleção esteve em depósito no Centro 
Galego de Arte Contemporánea em Santiago de Compostela 
entre 1996 e 2014. Como diretor desta instituição entre 2009 
e 2015, tive oportunidade de trabalhar a Coleção em várias 
exposições no museu. A atenção que a Coleção Arco deu aos 
artistas portugueses e à realidade latino-americana alavan-
cou o meu desígnio de reiterar essa atenção especial no 
contexto da própria Coleção do CGAC, algo já praticado pelos 
meus antecessores: deste modo, a articulação triangular en-
tre a Galiza e Espanha em geral, Portugal e América Latina vê 
a sua presença consubstanciada em duas das mais interes-
santes coleções no território do nosso país vizinho. 

Criteria não podia, evidentemente, ser uma exposição só de 
artistas portugueses. Tal contrariaria violentamente o 
espírito internacional e multicultural que está no cerne desta 
Coleção. Num arco temporal que vai de 1968 a 2018 

cumprem-se cinquenta anos de transformações significativas 
no devir da criação: da aparição massiva da fotografia en-
quanto disciplina — que mais do que com a sua tradição 
clássica dialoga primordialmente com territórios afins como 
a pintura, o cinema e a hiperdigitalização da imagética con-
temporânea — até à escultura que integra contextualmente 
paisagens sociais e políticas específicas (onde os discursos 
pós-coloniais e de género assumem particular densidade), 
passando pela incorporação da imagem em movimento, mui-
tas são as questões que estas obras nos colocam. Sim, 
sempre nesse assentamento interrogante, porque se há coisa 
que nestes cinquenta anos compreendemos com cristalina 
evidência é que a arte, mais do que a responder, se torna rele-
vante pelas questões que levanta. Na assunção de nos tornar 
a todos, amantes, especialistas ou espectadores ocasionais, 
cidadãos mais preparados para uma perceção alargada e crí-
tica daquilo que nos rodeia. 

Miguel von Hafe Pérez
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As peças encontram-se em depósito 
em Centro de Arte Dos de Mayo, 
Comunidad de Madrid.

ANA JOTTA 
[Lisboa, Portugal, 1946]

Magnólia, 2000 
Marcador e tinta acrílica sobre écran 
de projeção
181 x 132 x 59 cm
Aquisição: 2001
Coleção Fundación ARCO 

ÂNGELA FERREIRA
[Maputo, Moçambique, 1958]

Maquetes (Maison Tropicale), 2007
2 maquetes e 10 desenhos
Dimensões variáveis 
Aquisição: 2008
Coleção IFEMA

ANTONI MUNTADAS
[Barcelona, Espanha, 1942]

CEE/ Heysel Dyptich, 1988
Fotografia e colagem
(2) 73 x 62 x 1,5 cm
Aquisição: 2007
Coleção Fundación ARCO

ARNULF RAINER
[Baden, Áustria, 1929]

Kreuz, 1984 
Óleo sobre madeira 
150 x 80 x 6,8 cm
Aquisição: 1992
Coleção Fundación ARCO

ARNULF RAINER
[Baden, Áustria, 1929]

Totengesicht, 1985 
Técnica mista sobre papel fotográfico 
67 x 47 cm
Aquisição: 1987
Coleção Fundación ARCO

BABI BADALOV
[Lerik, Azerbeijão, 1959]

Art is myth, I am real, 2015 
Acrílico sobre tecido
168,5 x 92,5 cm
Aquisição: 2016
Coleção Fundación ARCO

CARLOS BUNGA
[Porto, Portugal, 1976]

Intento de conservación III, 2015 
Técnica mista
180 x 500 x 25 cm
Aquisição: 2015 
Coleção Fundación ARCO
 
 
CHRISTIAN BOLTANSKI
[Paris, França, 1944]

Reliquaire, 1990 
Caixas metálicas, fotografias 
e candeeiros
337 x 160 x 88 cm
Aquisição: 1991 
Coleção Fundación ARCO

DANH VŌ,
[Bà Ria, Vietnam, 1975]

We The People (detail), 2011—2014 
Cobre 
82,8 x 149,2 x 2,5 cm
Aquisição: 2016
Coleção IFEMA

ELMGREEN & DRAGSET 
[Michael Elmgreen: Copenhagen, 
Dinamarca, 1961; Ingar Dragset: 
Trondheim, Noruega, 1969]

Marriage, 2004 
2 espelhos, 2 lavabos de porcelana, 
2 torneiras, 1 tubo de aço inoxidável
178 x 168 x 81 cm
Aquisição: 2004
Coleção Fundación ARCO

 
FILIPA CÉSAR
[Porto, Portugal, 1975]

Berlin Zoo, Part 2, 2003 
Vídeo (cor, som) 5 min 15s
Aquisição: 2003
Coleção Fundación ARCO

FRANCESC RUIZ
[Barcelona, Espanha, 1971]

A los que limpian, 2018
Impressão offset sobre papel e tubo 
de pvc
Dimensões variáveis
Aquisição: 2018
Coleção Fundación ARCO

FRANCISCO TROPA
[Lisboa, Portugal, 1968]

Sem título, 2007
Vidro, bronze e corda de linho
Dimensões variáveis
Aquisição: 2016
Coleção Fundación ARCO

GIL HEITOR CORTESÃO
[Lisboa, Portugal, 1967]

Sem título, 1997
Óleo sobre plexiglass
103 x 123 x 3 cm
Aquisição: 1999
Coleção Fundación ARCO 

GIUSEPPE PENONE
[Garessio, Itália, 1947]

Alpi Marittime, 1968 
Fotografia p/b
(6) 67 x 52 cm
Aquisição: 1997
Coleção Fundación ARCO

GWENNETH BOELENS
[Soest, Holanda, 1980]

Reply (I), 2015
Fotograma 
260 x 183 cm
Aquisição: 2017
Coleção Fundación ARCO 

HELENA ALMEIDA
[Lisboa, Portugal, 1934—2018]

A Casa, 1981 
Fotografia p/b 
59 x 44,5 cm
Aquisição: 1998
Coleção Fundación ARCO

IBON ARANBERRI
[Itziar-Deba, Espanha, 1969]

Sem título, 2008
Estrutura metálica e fotografia cor
78 x 62 cm x 174 cm
Aquisição: 2008
Coleção IFEMA

JARBAS LOPES
[Nova Iguaçú, Brasil, 1964]

Sem Título (da série Chip d’Amor), 
1999—2000 
Plástico entrançado
(3) 30 x 50 x 12 cm
Aquisição: 2000
Coleção Fundación ARCO 



JOHN CHAMBERLAIN
[Rochester, EUA, 1927—New York, 2011]

Alan’s Piece (Oeuvre-Verz 505), 1975
Aço cromado e pintado
75 x 96 x 55 cm
Aquisição: 1993
Coleção Fundación ARCO

JORGE MOLDER
[Lisboa, Portugal, 1947]

Sem título (da série Inox), 1995
Fotografia p/b
127,5 x 127,5 x 2,8 cm
Aquisição: 1999 
Coleção Fundación ARCO

LUCIA KOCH
[Porto Alegre, Brasil, 1966]

Sem título, 2002 
Fotografia cor
259 x 242 x 2 cm
Aquisição: 2002 
Coleção Fundación ARCO 

MARLENA KUDLICKA
[Tomaszów Lubelski, Polónia, 1973]

Protocol of Errors on.e (N), 2014 
Alumínio tratado, vidro
315 x 400 x 50 cm
Aquisição: 2014
Coleção IFEMA 

MIGUEL PALMA
[Lisboa, Portugal, 1964]

Encomenda, 2000
Técnica mista
140 x 220 x70 cm
Aquisição: 2000
Coleção Fundación ARCO

PEDRO CABRITA REIS
[Lisboa, Portugal, 1956]

H. Suite VII, 1993 
Madeira, gesso, tela crua, jarras 
de vidro e água
250 x 110 x 65 cm
Aquisição: 1993
Coleção Fundación ARCO

REGINA DE MIGUEL
[Málaga, Espanha, 1977]

El último término que alcanza la vista, 
2010—2011 
Impressão sobre papel
8 elementos, dimensões variáveis
Aquisição: 2011
Coleção IFEMA

RUI TOSCANO
[Lisboa, Portugal, 1970]

São Paulo 24/Set/2001, 2001 
Vídeo (Mini Dv) transferido a dvd, cor, 
sem som, 30 m 26 s
Aquisição: 2004 
Coleção Fundación ARCO

RYAN GANDER
[Chester, Reino Unido, 1976]

The way things collide (Acoustic 
blanket, meet drone shell and after 
dinner speech), 2014 
Madeira
60,6 x 39,3 x 42 cm;  
plinto: 60,6 x 42 x 70,7 cm
Aquisição: 2015
Coleção IFEMA

THOMAS RUFF
[Zell am Hammersbach, Alemanha, 
1958]

Nudes or 15, 2006 
Fotografia cor (C-print) 
159 x 110,5 x 4,5 cm
Aquisição: 2009
Coleção IFEMA

VASCO ARAÚJO
[Lisboa, Portugal, 1975]

Hipólito, 2003 
Vídeo (cor, som), 15 min 16s
Aquisição: 2003
Coleção Fundación ARCO

VON CALHAU!
[Von Calhau! é um duo formado 
no Porto em 2006 por Marta Ângela 
e João Alves]

Dodó, 2009—2015 
Desenho 
170 x 190 cm
Aquisição: 2017
Coleção Fundación ARCO

VON CALHAU!
[Von Calhau! é um duo formado 
no Porto em 2006 por Marta Ângela 
e João Alves]

O Cheiro do Cheiro, 2017 
Desenho, espelho
(2) 160 x 110 cm
Aquisição: 2017
Coleção Fundación ARCO

WOLFGANG TILLMANS
[Remscheid, Alemanha, 1968]

Madrid Installation 1986—2000, 2000
Fotografia cor
Dimensões variáveis, 16 elementos
Aquisição: 2000
Coleção Fundación ARCO

 
YINKA SHONIBARE
[Londres, Reino Unido, 1962]

19th Century Kid (Florence Nightingale), 
2000
Algodão impresso, manequim e mesa 
de madeira
Dimensões variáveis
Aquisição: 2001
Coleção Fundación ARCO

YORGOS SAPOUNTZIS
[Atenas, Grécia, 1976]

Nacktes Erbe: Hirtenjunge, 1936—1954, 
2017 
Monotipia sobre seda, alumínio, tiras  
de tecido, alfinetes
217 x 82 cm
Aquisição: 2018
Coleção Fundación ARCO

YORGOS SAPOUNTZIS
[Atenas, Grécia, 1976]

Nacktes Erbe: Lob der Torheit, 1960, 
2017
Monotipia sobre seda, alumínio, tiras 
de tecido, alfinetes
152 x 109 cm
Aquisição: 2018
Coleção Fundación ARCO
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