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Artistas de Moçambique 
Olhando para si próprios e para o mundo

Alda Costa

Introdução

As palavras de Octávio Paz1 “Hoje…Oriente e Ocidente, ontem e amanhã, existem como uma 
intrincada mistura em cada um de nós. Diferentes tempos e diferentes espaços combinam-se 
num aqui e agora que existe em todo lado”2 parecem-me uma boa maneira de começar este 
texto sobre a arte moderna e contemporânea de Moçambique e as diferentes gerações de artistas 
que lhe deram corpo.

A produção artística deste país da África Oriental/Austral viveu diferentes tempos e é resultado de 
diversos relacionamentos culturais. Ao enfatizar as condições de produção, o contexto histórico 
e cultural em que ocorre(u) essa produção, os seus momentos mais marcantes, pretende-se dar a 
conhecer a linguagem visual que se foi desenvolvendo até hoje: as técnicas utilizadas, os estilos, 
os conteúdos, os materiais, as tendências e as novas formas de arte praticadas pelos artistas. 

Ao longo do tempo percorrido, o que significou ser um artista moderno em Moçambique? A 
expressão da individualidade, a rejeição ou a apropriação de estilos ou processos de fazer arte, 
o diálogo intencional, a criação de novos significados? Como se processou a relação tradição/
modernidade, como se reflectiu em cada artista a vivência na cidade (colonial/pós-colonial) e a 
sua experiência com o global? Quando se iniciou esse movimento? Que artistas dele fizeram ou 
fazem parte? Referimo-nos às mudanças ocorridas ao nível das tradições locais de escultura em 
madeira, mas também à escultura e, principalmente, à pintura praticadas por artistas vivendo 
e trabalhando na capital, Lourenço Marques/Maputo e em outros centros urbanos. Como 
apropriadamente refere Alpers,3tratou-se de uma luta travada durante anos a nível individual 
e também a nível colectivo no sentido de definir a arte que se fazia como arte moçambicana. 
Este movimento aconteceu no contexto histórico caracterizado pelo desenvolvimento do 
nacionalismo, a ocorrência das primeiras independências africanas e as lutas de libertação das 
então colónias portuguesas e, neste caso, de Moçambique. Deste movimento fez parte uma 
geração de artistas que se afirmou ou começou a afirmar-se num contexto de polaridade entre o 
colonizador e o colonizado mas que também foi produto das relações que, entre um e outro, se 
estabeleceram. Incluiu moçambicanos brancos procurando romper com os paradigmas coloniais 
e descobrir ou redefinir o seu papel, moçambicanos negros reflectindo sobre o que era ser ou 
tornar-se assimilado, moçambicanos mestiços que tinham vivido a sua vida entre duas culturas. 

1.  Susan S Bean, ed, Midnight to the Boom: Painting in Índia after independence, Thames & Hudson Ltd, London, 2013.

2. ‘Today…East and West, yesterday and tomorrow, exist as a confused jumble in each one of us. Different times and different spaces are 
combined in a here and now that is everywhere at once.’ (Tradução de Alda Costa).

3. Edward A Alpers, ‘Representation and Historical Consciousness in the Art of Modern Mozambique,’ Canadian Journal of African Studies, 
22:1, 1988, pp 73-94.
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Nem todos estes artistas faziam parte da pequena elite colonial ou assimilada. Havia artistas 
oriundos do mundo rural, recém-chegados à cidade e iniciando um profundo processo de 
transformação cultural e artistas oriundos de meios sociais modestos que tinham tido acesso a 
algum tipo de formação ou procuravam obtê-la. Aaron Montoya4 estuda esta primeira geração 
de artistas modernos (e compara-a com outras gerações de artistas) para perceber o seu papel no 
contexto de Moçambique colonial e na criação de uma identidade moçambicana. Esta geração 
de artistas influenciou profundamente os artistas e o ambiente artístico do pós-Independência 
(1975) e marcou diversos artistas das gerações seguintes. Às gerações de artistas que se seguiram 
coube abrir caminhos para outros, apresentar novas propostas, afirmar uma identidade global, 
diversificar a cena artística moçambicana. Todos eles fazem parte desta história.

os InIcIadores do dIálogo:
usar as Palavras dos outros, Procular uma voz PróPrIa

…Se se deseja dialogar, é necessário usar as palavras dos outros…usá-las até certo 
ponto, na conversa, como se fossem as nossas próprias palavras.

Homi K. Bhabha5

Para falar da geração fundadora, começo por Malangatana (1936-2011). O artista que, desde os 
anos 60 do século passado, mais se projectou fora de Moçambique, usou os seus pincéis para 
combater o colonialismo, para falar da guerra vivida pelo país independente, para, até ao fim 
dos seus dias, mostrar as suas preocupações em relação à pobreza e à injustiça, mas também 
para criar alegria nas pessoas.6 A sua vontade de desenhar, pintar, tornar-se artista aconteceu em 
paralelo com o desenvolvimento da consciência sobre a realidade colonial, quando as portas 
do Núcleo de Arte da Colónia de Moçambique, constituído em 1936, começaram a abrir-se 
aos artistas negros. De facto, começaram a abrir-se a mais alguns dos artistas que, tal como 
Malangatana, integraram a geração que temos vindo a referir. No contexto muito limitado de 
acesso à educação artística, a frequência dos cursos de desenho, de pintura de cavalete ou de 
escultura era uma oportunidade a não desperdiçar por quem tinha paixão pelo desenho ou pela 
pintura. Para a maioria dos colonizados, as oportunidades de educação artística eram quase 
inexistentes, limitadas à acção de algumas missões religiosas,7 de indivíduos, de iniciativas 
ocasionais e pontuais ou resultado de intenções políticas de ocasião.

Malangatana escolheu, como me disse (comunicação pessoal), ter lições de arte no Núcleo 
de Arte onde ensinava João Ayres (1921-2001), um artista moderno que apreciava, e onde 
se encontravam pessoas que admirava. João Ayres, um iniciador de tempos novos, foi, numa 

4. Aaron Montoya, ‘Encaixe, fricção e emaranhamento nos mundos de arte em Moçambique: Artistas, audiência e intenção em Maputo colonial, 
socialista e pós-socialista,’ Museu Nacional de Arte, Maputo, 30 de Setembro de 2010.

5. …If you want a dialogue, you have to take somebody else’s words…and use them to some degree, in the conversation, as if they were your 
own. (Tradução de Alda Costa). Homi K. Bhabha à conversa com Susan S. Bean. Op. cit.

6. Sol, n. 188, 9 de Abril de 2010, pp 36-42.

7. Por exemplo, a Missão de Massangulo, no Niassa, norte de Moçambique. Aí, o padre Calandri, fundador da missão e pintor, ensinava pintura 
e escultura aos seus alunos.
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primeira fase do seu percurso africano, muito marcado por temas locais, por temas da condição 
humana que ganhavam, no contexto colonial, mais força, tendo influenciado quase todos os que, 
no pequeno meio citadino, queriam ser artistas. Bertina Lopes (1924-2012) também marcou 
a geração de Malangatana com a sua pintura forte, de temática social e política. Regressada a 
Moçambique, após ter estudado em Portugal,8 tornou-se professora no ensino técnico, deu aulas 
de desenho artístico e pintura decorativa na sede da Associação Africana, tornou-se sócia do 
Núcleo de Arte, participou em colectivas, realizou várias individuais. Os retratos, as paisagens, 
as naturezas mortas dos primeiros anos deram lugar a novas propostas, fruto do seu espírito de 
procura permanente, da sua vontade de intervenção e transformação social. Os temas de natureza 
social ultrapassaram as suas preocupações com o sentido estético e formal da obra, o domínio 
da cor, a técnica. As suas propostas partiam de temas da terra, suas gentes e costumes, iam ao 
encontro das realidades locais e das suas experiências pessoais. Como dizia, na época, José 
Craveirinha9, era “uma artista de Moçambique inteiramente moçambicana” no seu trabalho. Até 
deixar Moçambique, em 1963, com uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian que a levou 
a Portugal e a Itália, onde acabou por se fixar, Bertina Lopes foi uma forte presença no meio 
artístico local. A partir daí, o seu percurso posterior, feito a partir de Roma mas sempre em relação 
com Moçambique, abraçou diversas linguagens artísticas. A sua morte, ocorrida em 2012, privou-
nos de um exemplo de artista que usou, como escrevi já,10 a arte como meio para expressar a sua 
subjectividade, que assumiu e traduziu na sua criação a sua condição de meio europeia e de meio 
africana e de vivência em diversos mundos.

O que pintavam, na época e desde há alguns anos, outros artistas africanos negros, os irmãos 
Estêvão, Jacob Estêvão (1933-2008) e Elias Estêvão (1937-1960?) ou Vasco Campira (n 1933), a 
sua temática, não interessou Malangatana. Encorajados pelo governo colonial a receber lições de 
arte, a aprender técnicas europeias, a tornar-se artistas, estes jovens tiveram aulas com Frederico 
Ayres (1887-1963), um pintor naturalista que se destacou na pintura de paisagem e na pintura de 
história. Realizaram exposições em Moçambique e na metrópole, para dar visibilidade à “acção 
civilizadora” exercida, mas o seu trabalho não foi nunca apreciado de forma independente. O 
mesmo aconteceu com Agostinho Mutemba (n 1937). Olhados como derivativos e imitativos 
foi-lhes negada a possibilidade de explorarem individualmente esta experiência. A influência que 
estes artistas exerceram junto de jovens do seu tempo foi, no entanto, considerável. O seu exemplo 
foi decisivo na escolha que alguns fizeram mais tarde, embora tenham sido muito poucos os que 
seguiram o seu género de pintura.

Malangatana passou a ser aluno da Escola de Pintura do Núcleo de Arte, actividade a que se 
dedicava com sacrifício e muita vontade dadas as suas obrigações laborais. Referiu, muitas vezes, 
algumas relações de amizade que aí forjou com colegas. José Júlio (n 1925), o artista que, nas suas 
palavras, “se foi afastando dos artistas europeus e aproximando dos meios locais que passara a 
frequentar”, foi um deles. Malangatana começou também a frequentar, à noite, um curso de pintura 

8. Concluiu na Escola de Artes Decorativas António Arroio, entre 1945-1949, os cursos de desenhador litógrafo e de habilitação às Belas Artes 
e frequentou na Escola de Belas Artes o Curso Especial de Pintura.

9. A Tribuna, 11 de Novembro de 1962, p 9.

10. Alda Costa, ‘Bertina ou a arte de Bertina: Mudar e permanecer,’ Catálogo da Exposição Bertina Lopes Homenagem, Maputo, 2012, pp 
5-11.     
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decorativa na Escola Industrial. Aí conheceu um outro jovem, Abdias Muhlanga (n 1940?), pintor 
de automóveis durante o dia, à noite estudante na Escola Industrial. Tinha a mesma ambição 
que Malangatana. Tal como ele expressava-se livremente sobre as suas experiências de vida e 
sobre a situação que se vivia em Moçambique. Pouco depois, no Núcleo de Arte, Malangatana 
conheceu Pancho Guedes. Pancho Guedes/Amâncio Alpoim Guedes (1925-2015) regressara da 
África do Sul (Joanesburgo), onde estudara arquitectura, e encontrava tempo para se interessar 
por todas as artes. Foi um encontro que mudou a sua vida e sobre o qual já muito se escreveu. 
Abandonou, algum tempo depois, o Núcleo de Arte, por conselho do arquitecto, para encontrar 
um caminho tanto quanto possível livre de influências e a sua carreira seguiu, fruto do seu esforço 
pessoal e de condicionalismos históricos, um rumo completamente diferente nos anos seguintes. 
A primeira exposição individual de Malangatana aconteceu em 1961. O seu nome passou a ser 
associado a uma expressão moderna “puramente” africana. Foi considerado “um dos primeiros 
pintores de África”, “um pintor natural, autêntico, verdadeiro e sincero”, um pintor em cujo 
trabalho “a composição e a harmonia de cores aconteciam tão naturalmente como as histórias e 
as visões”. Queria “mostrar as coisas dos antigos pois era possível ser civilizado sem deixar o que 
era seu/nosso”.11 Chocar, reivindicar uma identidade diferenciada, pintar a situação que se vivia 
em Moçambique, eram também intenções do artista logo presentes desde os primeiros anos em 
que, como diz, “entrou na pintura a sério”.12 O seu trabalho, amplamente referenciado, oferece 
múltiplas possibilidades de leitura e de interpretação.

11. Notícias, 1 de Março de 1961.

12. Ver entrevista do artista já referida (Sol).
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Malangatana. S/título, 2001. 
Serigrafia, 61 x 44cm. 
Col. UEM

Bertina Lopes. S/título,1963. 
Óleo s/contraplacado, 366 x 244cm. 
Col. Banco de Moçambique
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Outros africanos negros sentiram-se encorajados pelo exemplo de Malangatana. Shikhani (1934-
2010), seu companheiro de infância e juventude, foi um dos primeiros. “Fico a dever, em grande 
parte, ao Malangatana o facto de ser hoje aquilo que chamarei de escultor. Pois foi o Malangatana 
quem me levou ao Núcleo de Arte”, disse Shikhani.13 O curso de escultura que frequentou no Núcleo 
de Arte ampliou o seu interesse. O gesso, que a princípio lhe parecia uma matéria inerte, começou a 
tomar forma nas suas mãos.14Foi seu professor José Lobo Fernandes, um dos alunos do escultor Jorge 
Silva Pinto, o primeiro artista que o Núcleo de Arte convidou a visitar a colónia para realizar diversos 
trabalhos e que nela acabou por se fixar. O curso de escultura atraíra sempre menos alunos do que 
o de pintura ou desenho. A técnica da modelagem com gesso exigia espaço, materiais e recursos 
nem sempre disponíveis e foram poucos os escultores que, em Moçambique, a ela se dedicaram. 
Mesmo assim, e ainda que sem uma escola forte, foram diversos os artistas que praticaram escultura, 
utilizando a madeira, o bronze, o metal e o aço. Foram no entanto as tradições locais de escultura 
em madeira que conheceram amplo desenvolvimento. Integraram temas sugeridos pela dominação 
colonial, expressaram preocupações sociais e culturais, deram corpo a preocupações modernas, 
traduziram propostas individuais. A escultura figurativa e em relevo, em gesso, foram a marca de 
Shikhani até ter abraçado também, nos anos seguintes, a pintura e o desenho. Se Malangatana foi 
uma influência importante durante os primeiros anos (“na arte há sempre influência”, dizia), o facto 
de se ter radicado na Beira a partir de 1970, levou Shikhani a desenvolver um estilo pessoal, o 
“seu próprio caminho” a que se manteve fiel e desenvolveu até à sua morte, já em Maputo. À sua 
maneira discreta, os seus trabalhos comentaram e referiram-se a muitos acontecimentos vividos 
por Moçambique. Reflectiam, como disse um dia, o peso da dor, das doenças, das carências, das 

13. O Brado Africano, 17 de Janeiro de 1970, p 3.

14..Ibid. 

Shikhani. 
Homem Invisível, 2003. 
Serigrafia, 65 x 50cm. 
Col. UEM
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humilhações, do sofrimento15 mas também as suas vivências mais simples. Voltou a fazer escultura, 
em relevo. Grandes murais integrados em diversos edifícios da cidade da Beira. Em cimento, 
para durarem mais tempo. Também escultura em madeira, de cunho muito próprio, afastando-se 
completamente da escultura praticada pelos outros escultores da sua geração muito influenciados 
pela escultura moderna, pelas suas formas e simbolismo, de Alberto Chissano (1935-1994).

Chissano não chegou, como Shikhani, ao Núcleo de Arte como aluno, para frequentar um dos 
cursos oferecidos, mas sim para trabalhar. Nas ocupações à época disponíveis para a maioria dos 
colonizados: servente, guarda, auxiliar. Entre o Núcleo de Arte e a oficina de taxidermia do Museu, 
vendo pessoas que esculpiam em barro e em gesso, renasceu o seu gosto pela escultura que nascera 
em criança por influência familiar. Sem outra aprendizagem senão a adquirida quando, em criança, 
tentava imitar o que via fazer, começou a esculpir a madeira, desenvolveu uma linguagem própria, 
inovadora, que foi aperfeiçoando. Pouco depois passou a expor. Por exemplo, no Salão de Arte 
Moderna, em 1966.16Incentivado por outros artistas que conhecia e pelo ambiente artístico à sua 
volta, Chissano não mais parou de trabalhar e depressa passou ele a incentivar e a rodear-se de todos 
os que queriam aprender. Expôs individualmente na Galeria/Salão da Coop, que desde a sua criação, 
abriu espaço para a promoção de novos artistas, em particular africanos negros. A sua escultura, que 
a crítica considerava complexa, traduzia o que sentia, o que via, o que o rodeava e o que sonhava. 
“Sangrando”, uma máscara acorrentada, sangrando pela boca e pelos olhos, era, entre os quarenta e 

15. Voz Africana, 18 de Setembro de 1971, p 3.

16. Nesse mesmo Salão um outro artista que também se iniciava, Jorge Nhaca (1943-1997) ganhou o prémio de escultura. Jorge (Augusto) 
Nhaca ficou mais conhecido pelos trabalhos que executou recorrendo à técnica de pirogravura sobre madeira/contraplacado. 

José Lobo Fernandes. 
S/título, 1971. 
Bronze, 63cm. 
Col. Museu Nacional de Arte

Alberto Chissano. 
S/título, 1991. 
Madeira, 267 x 89 x 85cm. 
Col. UEM
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quatro trabalhos que apresentava nessa exposição, o que preferia.17 O “mundo camponês a que estava 
indissoluvelmente ligado e o mundo da cidade onde vivia” 18 estavam presentes no seu trabalho e 
marcavam a sua trajectória artística.

O bairro do Aeroporto, na periferia da cidade, tornou-se um viveiro de novos aspirantes a artistas 
que procuravam seguir os exemplos de Malangatana ou Chissano. A Galeria Chissano recebia 
numerosos visitantes locais e turistas procurando “uma das galerias mais representativas da 
verdadeira arte negra moçambicana”.19Nela se mostravam, para além de trabalhos de Chissano, 
trabalhos de outros artistas. Entre os artistas que, no início dos anos 70, começavam a ser notados 
conta-se Samate Mulungo Machava (1939 -2012). Em 1971 participara numa colectiva e 
expusera com Mankew Mahumana no Salão da Coop, um espaço interessado em “lançar artistas, 
nomeadamente africanos.”20 Samate sentia-se “isolado entre a cidade e o caniço” e fazia, segundo 
as suas palavras, uma pintura simples, pintava o que sentia e o que aparecia na sua cidade.21 

A Galeria/Salão da Coop continuou a acolher exposições de escultores e pintores: Chissano, 
Adriano Mazive, Mundau Oblino (1940-2013?), Paulo Come (1946-2000?), Naftal Langa 
(1932-2014), Inácio Matsinhe (n 1945), Samate Mulungo Machava, Mankew Mahumana (n 
1934), Fernando Machiana (n 1939), Zabela/Isabel Martins (n 1950), Noel (Noé) Langa (n 
1938), entre tantos mais que, com algumas excepções, prosseguem as suas carreiras.

Alguns dos que então se apresentavam tinham até aí sido olhados como artesãos talentosos a quem 
era justo dar oportunidade para se afirmarem. Vendiam, habitualmente, o seu trabalho na rua. 
Expunham agora com jovens que se iniciavam e ao lado de pintores e escultores reconhecidos, 
integrando alguns deles os círculos artísticos da colónia. Organizando colectivas, por exemplo 
as exposições 10X3 (dez artistas com três trabalhos cada) sem júri nem prémios, ou a exposição 
de Arte Negra em 1971, ou ainda dando lugar a exposições individuais, este espaço prestou um 
importante contributo às artes, incentivando e valorizando, em particular, os africanos negros 
de formação autodidacta ou trabalhando sob orientação de um mestre. O interesse manifestado 
pelo público encorajou muitos destes pintores e, principalmente, escultores a continuar o 
trabalho que faziam. Incentivou jovens. Provocou reflexões em relação à arte e aos artistas 
africanos negros, às diferentes tradições artísticas presentes em Moçambique, às relações entre 
elas e ao que poderia vir a ser a cultura moçambicana.

Este movimento fez crescer o número dos que se consideravam artistas, principalmente na 
cidade capital onde havia oportunidades de interacção entre os artistas e alguns mestres para 
seguir. Continuavam a ser poucas as oportunidades de educação artística, não havia uma escola 
de arte para desenvolver o interesse e as vocações que se revelavam22 mas funcionavam os 

17. Voz Africana, 27 de Julho de 1968, pp 8-9.

18. Tempo n. 95, 9 de Julho de 1972, pp 46-53.

19. Notícias, 18 de Fevereiro de 1974, p 3.

20. O Cooperador de Moçambique nº 5, Maio, 1973, p 4.

21. O Cooperador de Moçambique nº 11/12, Dezembro de 1971, p 15.

22. Só depois da Independência (1975) seriam criadas escolas de arte em Moçambique. Os Estudos Universitários, criados em 1962, não 
contemplaram cursos desta natureza.
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cursos do Núcleo de Arte e os cursos regulares da Escola Industrial23 onde eram professores 
diversos artistas e de onde iam surgindo novos nomes e propostas.24 O mercado de arte era 
embrionário25, a crítica de arte também, mas os artistas tinham a possibilidade de apresentar 
diversas propostas e de explorar o que desejavam.26 As exposições individuais e colectivas 
que se realizavam, em diversos espaços e também fora de Moçambique, nos últimos anos da 
dominação colonial, são exemplo do que acabamos de dizer.

os camInhos Paralelos em dIrecção À IndePendêncIa de moçambIque:
da voz IndIvIdual À colectIva

O desenvolvimento dos ideais nacionalistas e a luta pela independência política, desencadeada 
em 1964, marcava o que acontecia nas cidades da colónia e introduzia novos elementos na 
linguagem visual dos seus artistas. Também a fotografia de Ricardo Rangel (1924 -2009) e de 
outros fotógrafos chamava a atenção para a situação que se vivia em Moçambique. Longe das 
cidades coloniais, procurava-se a “forma nova”, entendida como resultado da combinação da 
forma antiga e do conteúdo novo, buscava-se uma “estética revolucionária”. Os hábeis escultores 
maconde, originários do norte de Moçambique e a renovação temática e formal das suas formas 
escultóricas estão associados à cultura nacional emergente, reivindicada pelo movimento de 
libertação e, mais tarde, pelo projecto de construção do Moçambique moderno. Na Tanzânia, 

23.  Os cursos de Pintura e Escultura Decorativa criados na Escola Industrial (Decreto nº 39.850 de 15 de Outubro de 1954) habilitavam para 
admissão aos cursos de Pintura e Escultura das Escolas Superiores de Belas Artes e escolas do Magistério Primário e davam equivalência ao 
2º ciclo liceal. 

24.  Roberto Chichorro (n1941), Inácio Matsinhe (n1945), Zito Craveirinha/J.J.Craveirinha Júnior/João Craveirinha (n 1947), só para 
mencionar alguns.

25.  A Galeria de Arte Texto, anexa à livraria do mesmo nome, abriu em 1972 como uma primeira experiência de uma galeria de arte comercial.

26. João Ayres, Pancho Miranda Guedes, Garizo do Carmo, João Paulo, António Bronze, José Júlio, Álvaro Passos, Dana Michaelles, Augusto 
Cabral, Maria Alice, António Quadros (chegado à colónia em 1964), Jorge Mealha, Zeca Mealha, Teresa Roza de Oliveira, Eugénio de Lemos, 
José Pádua, eram outros artistas, professores e animadores do ambiente artístico da colónia.

Macucule. 
Xibalo, 1976. 
Madeira, 32 x 47.5 x 8.5cm. 
Col. Museu Nacional de Arte, Maputo
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para onde desde há muito emigravam, nascera um movimento que passou a ser conhecido como 
o início da escultura moderna. Às formas realistas usadas para tratar a figura humana, cenas da 
vida diária e animais juntavam-se composições de pequenos grupos que foram aumentando em 
comprimento e em volume (ujamaa) e esculturas de espíritos, bons ou maus, que assumiam formas 
variadas (shetani) e que até hoje se praticam e se desenvolvem. Alguns artistas, através do desenho e 
da pintura, fizeram também essa busca como, por exemplo, João Craveirinha.27 O artista incluiu no 
seu livro, publicado há alguns anos, um “desenho em estilo maconde” oferecido a Samora Machel.28 
O interesse por coleccionar ou mesmo o interesse por experimentar as formas ou integrar elementos 
da cultura dos maconde foi (é) visível no trabalho de outros artistas. A divulgação desta escultura 
moderna, a presença de um grande número de escultores até aí pouco conhecidos nas exposições 
colectivas que se realizavam foi marcante nos anos de afirmação e procura de uma arte nacional, 
moçambicana.

Com a independência de Moçambique, em 25 de Junho de 1975, iniciou-se um novo contexto para 
as artes e para os artistas. Quase todos “interromperam” por algum tempo o seu trabalho e reflectiram 
sobre o que significava ser artista integrado num processo revolucionário. Interrogaram-se sobre o 
seu papel num país novo, carente dos direitos básicos a que todos, terminada a colonização, tinham 
direito. Como refere Elizabeth (Betty) Schneider29, no caso de Malangatana, o artista e a Revolução 
(para si, o período de 25.4.1974 a 25.6.1975) haviam precisado da mesma maneira um do outro. 
A pintura e o desenho de Malangatana traduziam desde há muito o sofrimento, a humilhação e 
mesmo a prisão, vividos durante o colonialismo e até se alcançar a independência e isso era útil 
à Revolução. Esta, por sua vez, ajudara Malangatana a reforçar as suas ideias e convicções e a 
consciência de si próprio, não apenas como um artista individual mas principalmente como um 
cidadão com responsabilidades sociais. Neste processo, o artista tomara contacto com um maior 
número de pessoas e com pessoas muito diferentes que não teria conhecido de outra maneira. A 

27.  Eduardo Mondlane, Lutar por Moçambique, Livraria Sá da Costa Editora, Lisboa, 1969.

28.  João Craveirinha, Moçambique: Feitiços, cobras e lagartos! Moçambique Editora, Maputo, 2001.

29. Elizabeth Ann Schneider, ‘Malangatana: Artist of the revolution.’ African Arts 21:3, 1988, pp 58-63.

Jerónimo Ndinywashwa. 
Stangueda, 1970s. 
Madeira (pau-preto), 40 x 75 x 12cm. 
Col. Museu Nacional de Arte, Maputo
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Revolução, segundo esta autora, precisava mais do artista Malangatana como um trabalhador, como 
um camarada, não como uma pessoa de elite ou um pintor reconhecido internacionalmente. Tratava-
se de uma fase em que era preciso mostrar que todos eram iguais. De facto, o artista envolveu-se, 
nestes anos, em inúmeros projectos culturais como, por exemplo, o da criação de um museu de arte 
que acabou por ser interrompido durante alguns anos, ou a pintura de murais, uma das suas paixões. 
Viveu também, como ex-preso político, uma experiência que mudou a sua vida. Entre a participação 
em exposições exclusivamente colectivas, a participação na feitura de murais (de que o Mural da 
Praça dos Heróis, de 1979, é paradigmático), a fase em que desenhou muito e as novas funções que 
desempenhou, Malangatana passou estes primeiros anos pós-independência. Neste período, a voz 
colectiva abafava a voz individual.

Nas exposições colectivas, de ampla participação, a mensagem política imediata era a forma de 
expressão mais utilizada. Jovens artistas e ou aspirantes a artistas, usavam a pintura e a escultura para 
falar do passado colonial que não devia ser esquecido e das palavras de ordem da Revolução. Apesar 
do enfoque na expressão colectiva, a voz individual não está ausente, como provam o trabalho de 
alguns artistas, como é o caso de Estêvão Mucavele (n 1941), regressado de uma longa permanência 
da África do Sul, e os trabalhos dos jovens artistas interessados em procurar “a sua própria identidade 
artística”. 

de malangatana e chIssano a uma nova geração 
À Procura de IndentIdade artístIca

Passada uma primeira fase de euforia provocada pelo nascimento de um país que se libertava da 
colonização, ultrapassadas algumas dúvidas e tensões chegou um momento de reflexão sobre a 
política cultural seguida pela voz de Luís Bernardo Honwana, escritor e então Secretário de Estado 
da Cultura. O que era a cultura moçambicana? O que era ser artista moçambicano? Qual era o 
seu papel? Reconhecia-se a presença e a coexistência de diferentes práticas artísticas incluindo 
as resultantes do relacionamento, nos dois sentidos, entre as práticas artísticas africanas e a arte 
moderna ocidental. Alertava-se para o risco de se cair na armadilha do nacionalismo cultural e de 
impôr como limites da criatividade os valores legados pela tradição. Expressava-se claramente a 
multiplicidade das formas e expressões da cultura moçambicana e a sua interacção com a cultura 
de outros povos. A “pintura de um Malangatana, de um Mankew são já e definitivamente pintura 
moçambicana por direito próprio”, afirmava Honwana.30 À sua direcção se devem muitas medidas 
de incentivo às artes. 

Quem eram os artistas destes anos? Para além da presença da geração de artistas já mencionados, 
notava-se a presença de artistas de diversos países do mundo, do Chile à Suécia, de Portugal à Suíça, 
de Cuba às várias Repúblicas Socialistas Soviéticas que tinham vindo trabalhar em Moçambique e 
ainda de vários jovens que queriam ser artistas. Um grande número ensinava, primeiro no Centro de 
Estudos Culturais (CEC), depois na Escola de Artes Visuais/ENAV criada em 1983. Lutando contra 

30. Luís Bernardo Honwana, ‘A nossa cultura é só a sua metade.’ Semanário Domingo, 18 November 1984, p 5.
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a falta de materiais, contando com os meios disponíveis, construindo o que fazia falta.31Um período 
de grande partilha e entusiasmo criativo que, num contexto tão diverso de práticas e ideias sobre arte 
e política, e como refere Montoya, deu origem a uma significativa produção cultural. Um período 
em que Malangatana e Chissano, passada a tensão dos primeiros anos, gozavam de reconhecimento 
individual e nacional. O Presidente da República Samora Machel visitou oficialmente, em 1985, a 
então residência-galeria do escultor Chissano, e Malangatana foi homenageado em reconhecimento 
pelo seu contributo artístico, por ocasião dos seus 50 anos, em 1986, com uma exposição retrospectiva 
no Museu Nacional de Arte (em criação). Eram, como disse Bertina Lopes, numa das suas 
deslocações ao país, “o espelho das artes plásticas”.32 A artista continuava a viver na Itália, sempre 
em relação com Moçambique, personificando um dos casos mais conhecidos da arte da diáspora, na 
época tão pouco compreendida. Um outro artista, Roberto Chichorro, seguiu este mesmo caminho. 
Bolseiro em Espanha e Portugal, é a partir deste último país, onde vive desde 1986, que se dedica 
exclusivamente à pintura.33

Entre os artistas da nova geração que se afirmava nos primeiros anos pós-Independência havia 
os que tinham experimentado a diversidade de meios e ambientes do contexto colonial, obtido 

31. Tempo, 26 de Agosto de 1984, pp 4-5.

32. Notícias, 23 de Novembro de 1993.

33. A sua última exposição em Maputo aconteceu em 2009.

Ídasse. 
O lobolo da Savata, 1995. 
Tinta da china s/papel, 83 x 63cm. 
Col. Telecomunicações de Moçambique/TDM
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formação nos cursos da Escola Industrial ou junto de artistas já iniciados. Foi, por exemplo, 
o caso de Ídasse Tembe (n 1955). À formação obtida na escola seguiu-se o aconselhamento e 
acompanhamento de Inácio Matsinhe, a viver em Moçambique na época. Em 1977 participou 
pela primeira vez numa exposição colectiva e a partir daí em muitas outras.34 A pintura 
começou por ser o seu primeiro interesse, mas cedo descobriu que gostava de experimentar: a 
ilustração, a gravura, o desenho, a pintura, mais tarde a escultura. Em 1986 apresentou-se em 
primeira individual na sede da AEMO. 35 O desenho era o centro do seu trabalho, sentia-se à 
vontade, desenhava, dizia Ídasse, com a mesma intensidade com que pintava. Considerava-
se parte de uma geração que sabia o que queria, uma geração diferente, “pelo facto de ser de 
homens livres.”36 Entendia que pertencia a uma geração consciente e que com o fruto do seu 
trabalho devia mostrar que “os netos dos escravos eram homens livres.” Queria continuar a 
estudar, aceitava os ensinamentos e os estímulos proporcionados por outros artistas, mas não 
queria ser influenciado. Não tinha pressa, queria conhecer mais artistas africanos, aprofundar 
o seu conhecimento dos artistas internacionais, “descobrir-se na arte e ir amadurecendo com 
a prática”.37 Assim aconteceu. Ídasse é um artista reconhecido no desenho e na pintura mas 
também se interessa pela escultura. Trabalha o bronze, o ferro, o mármore, a madeira. Sempre 
pronto a abraçar novos projectos, sózinho ou com outros artistas.

Como Ídasse, outros artistas desta geração estavam interessados em buscar referências 
africanas, mas também referências da arte internacional para alimentar as suas práticas artísticas 

34. Tempo, 11 de Julho de 1982, pp 55-7.

35. Associação dos Escritores Moçambicanos.

36. Domingo, 1 de Junho de 1986, p 3.

37. Tempo, n. 809, 13 de Abril de 1986, pp 50-3.

Víctor Sousa. 
Donzela, 2011. 
Cerâmica e objectos, 53 x 23 x 23cm. 
Col. UEM
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individualizadas.38 Victor Sousa (1952-2017), no dizer de outro artista do seu tempo, “falava 
de uma forma diferente dos outros”, experimentava formas e técnicas, esquecia quase por 
completo as normas aprendidas e mostrava “uma pintura que não tinha nada a ver com o que 
estávamos habituados a ver”.39 A experimentação ao nível da forma e do material tem sido, 
desde o início do seu percurso, a sua marca. Os anos 90 foram de intensa actividade artística, 
actividade essa que prossegue. Sente-se à vontade na pintura, na gravura, na escultura/cerâmica 
mas não hesita em entrar em novos territórios quando convidado, em 2004, para participar na 
Expo Arte Contemporânea Moçambique 04 com Ninho ou com o Banheiro produzido para a 
exposição Réplica e Rebeldia em 2006. 

Naguib (n 1955) considerava-se um cidadão do Mundo.40 Nesta fase do seu percurso, os pintores 
expressionistas eram uma referência marcante para pintar o que via e vivia no seu país. Realizou 
em 1986 a sua 1ª exposição individual, Grito de Paz, com a mediação do serviço especializado, 
Horizonte Arte Difusão (HAD).41 “Um Naguib muito diferente daquele que surgira até agora nas 
diversas colectivas.”42 Inaugurava-se também uma nova maneira de fazer exposições de arte no 
país. Naguib pintava então muito sobre a paz e sonhava, como achava que competia a um artista, 
que a paz um dia seria possível. Mas os seus temas e preocupações não paravam aí. Era também 
a afirmação da existência de uma nova geração de artistas. Continuou a trabalhar e a sonhar, 
sempre grande, como o faz ainda hoje. Para Carlos Jorge Silia, a partir de Grito de Paz, Naguib 
afastou-se do “modo tradicional de criação artística comum nos nossos artistas plásticos (…) 

38. Para além dos artistas referidos no texto há a mencionar Chiboleca, Dias Mahlate, Fernando Rosa,  João Tinga, Neto, Néné, Nurdino Ubisse, 
entre outros.

39. Nurdino Ubisse, apresentando a primeira exposição individual de Victor Sousa, em 1982, no Núcleo de Arte.

40. Tempo, 17 de Junho de 1984, pp.45-7.

41.  Serviço criado no âmbito da Artesanato Loja-Galeria, empresa estatal dirigida por José Bragança, que de 1986 a 1991 se dedicou a divulgar 
e promover artistas.

42. Domingo, 11 de Maio de 1986.

Matias Ntundu. 
Um dia o caçador, 2010. 
Xilogravura, 15.5 x 26cm. 
Col. UEM
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e introduziu o modernismo na arte moçambicana”.43 Talvez tenha ensaiado uma modernidade 
diferente. Naguib afirmou sempre as suas origens urbanas que se reflectiam no seu trabalho. 
Procurou, experimentou, pintou quadros de grandes dimensões, pesquisou formas e técnicas, 
utilizou novos suportes, porque era preciso “olhar sempre para a frente”. Desassossegado, como 
se considera, continua a olhar para a frente. A arte pública ocupa agora um lugar especial nos 
seus projectos.44 Para Maputo e Tete. Concebeu e realizou já murais de grandes dimensões, 
com recurso à técnica de mosaico (como por exemplo o mural da Av. Marginal de Maputo), tem 
propostas de esculturas para algumas das suas praças, outros projectos. 

Esta geração de artistas, hoje figuras de referência, viveu um contexto histórico muito particular: 
a construção de um novo país, o reacender de uma outra guerra, uma forte intervenção do 
Estado, dificuldades e muitos desafios, a todos os níveis. Mas este foi também um período de 
profissionalização da intervenção na área da cultura. De incentivo ao aparecimento dos agentes 
e das instituições indispensáveis à criação e promoção das artes. Nestes anos regressaram ao 
país os primeiros bolseiros ou continuaram os estudos superiores em várias partes do mundo 
(ex-URSS, ex-RDA, Cuba, mais tarde Brasil, África do Sul…) diversos jovens. A formação 
superior em artes visuais no país só recentemente foi iniciada.45

Importante papel na formação e promoção de artistas e artesãos foi desempenhado pela empresa 
Loja-Galeria e seus diferentes serviços. Vale a pena referir o projecto de Cabo Delgado. Numa 
aldeia do planalto de Mueda, nos primeiros anos da década de 80, escultores maconde tiveram 
oportunidade de trocar experiências e aprender xilogravura com a artista suíça Maya Zürcher. 
Matias Ntundu (n 1948) foi um deles. Preocupou-se “em não imitar o trabalho de Maya”, mas sim 
em aprender a técnica e trabalhar a partir das suas próprias ideias. Este novo meio de expressão 
dava-lhe possibilidades diferentes da escultura “para exprimir situações vividas”. Volvidos 
anos, Matias Ntundu não desistiu e, a partir da sua aldeia, continua a praticar a xilogravura 
como o demonstram as suas últimas exposições realizadas em Maputo. Maya Zürcher também 
conheceu Reinata Sadimba (n 1945) em Cabo Delgado. Começava a destacar-se pelas suas 
habilidades no domínio da olaria, uma ocupação “tradicionalmente” feminina que demonstrava 
na decoração das paredes de sua casa. Depois aventurou-se nas primeiras esculturas. Aos 
objectos tradicionais, por exemplo aos potes, acrescentou decorações e formas escultóricas. 
Em Maputo, para onde veio viver alguns anos mais tarde, tem feito um percurso singular no 
domínio da escultura cerâmica. A sua vida e o seu trabalho estão amplamente documentados num 
livro recentemente publicado e que reúne testemunhos de quem acompanhou o seu percurso, 
coleccionou a sua produção ao longo do tempo e, muito importante, os estudou e abriu novos 
caminhos de pesquisa.46

Uma outra instituição, o Museu Nacional de Arte, abriu ao público em 1989 depois de vários 
anos de tentativas. A ideia do museu nascera logo após a Independência e Malangatana foi o seu 

43. Domingo, 28 de Maio de 1989.

44. Border Post, 12 de Março de 2010, p 10.

45. Em 2008 foi criado o Instituto Superior das Artes e Cultura (ISArC).

46. Gianfranco Gandolfo, Reinata Sadimba: ‘Não estamos iguais, estamos diferentes,’ Kapicua, Maputo, 2012.

Alda Costa: Artistas de Moçambique



Third Text Africa, Vol. 5, 2018

41

motor. Lourenço Marques (a actual Maputo) não chegara a ter a tão desejada Galeria de Arte, 
mas apenas uma colecção e um espaço na Câmara Municipal. A exposição com que o museu 
abriu ao público suscitou debate sobre a arte e os artistas que nela deviam constar.47 Este 
debate, sempre actual, reflectiu as diferentes percepções sobre a modernidade, a arte moderna 
africana (moçambicana) e os artistas africanos (moçambicanos). Para além do museu, 
estabeleceram-se diversos centros culturais48 e algumas empresas49e bancos associaram-
se à divulgação das artes, o que acontece até hoje. Passaram a organizar-se exposições e 
concursos regulares como a Anual do Museu Nacional de Arte (a partir de 1991), a Bienal das 
TDM (também a partir de 1991) e a Descoberta (iniciada em 1995) patrocinada pela Casa de 
Cultura do Alto-Maé.

os artIstas tomam a InIcIatIva:
outras modernIdades, novas dIrecções

Gradualmente, mudanças, a nível interno e fruto do contexto global, influenciaram as condições 
de produção e o discurso da arte em Moçambique, a partir da década de 90. Uma nova constituição 
foi aprovada em 1990, o Acordo Geral de Paz foi assinado em 1992 e em 1994 tiveram lugar as 
primeiras eleições gerais multipartidárias. Moçambique vivia, após longos anos de guerra, em 
paz. A arte não ficou alheia a este novo contexto criado no país, na região e no mundo. 

Algumas alterações importantes neste cenário aconteceram por iniciativa de artistas. Os 
primeiros workshops internacionais de arte realizados em Moçambique50foram uma delas. 
Expuseram os artistas participantes a novos materiais e técnicas, estimularam a exploração 
de diferenças e semelhanças e constituíram base de reflexão e inovação. Permitiram romper o 
isolamento nacional, conhecer outras realidades artísticas, principalmente na região da África 
Austral a viver mudanças políticas profundas, familiarizar-se com novas correntes estéticas 
mas também deixar para trás “a armadilha da avaliação da ‘arte africana’ como exótica”. 

Apesar das mudanças que ocorriam, a participação51de Moçambique na I Bienal de Joanesburgo 
em 1995 correspondeu à fase de transição que se vivia: os quatro artistas seleccionados foram 
(Alberto) Chissano (falecido no ano anterior), Malangatana (Ngwenya), Reinata Sadimba e 
Titos Mabota (1963-2017). Reinata Sadimba fora uma revelação recente e Titos Mabota 
começara a tornar-se notado pela adopção de novas formas de expressão artística e pelo uso de 
novos materiais ou de materiais alternativos. 

47. Abdias, Agostinho Mutemba, Bertina Lopes, Celestino Tomás, Chichorro, Chissano, Freire, Estevão Mucavele, Govane, Ídasse, Isabel 
Martins, Jacob Estevão, Macamo, Mankew, Malangatana, Moisés Simbine, Miguel Valingue, Naftal Langa, Naguib, Ndlozi, Oblino, Reinata, 
Samate, Shikhani, Victor Sousa são alguns dos artistas presentes na exposição permanente.

48.  O primeiro foi o Centro de Estudos Brasileiros/CCBrasil-Moçambique, em 1989.

49. A empresa Telecomunicações de Moçambique/TDM, por exemplo, começou a adquirir obras de arte nos anos 80. Promove até hoje um 
Bienal.

50. O 1º workshop aconteceu em Maputo, por iniciativa de Fátima Fernandes, em 1991. Nesse mesmo ano aconteceu o Ujamaa workshop I, 
em Pemba, e outros se seguiram. Os workshops inspiravam-se no modelo do Triangle Art Workshop.

51. Os curadores de Moçambique nesta Bienal foram Gilberto Cossa e Cidália Chissano.
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Gemuce. 
S/título, 1998. 
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Col. UEM
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Col. TDM

Dito. 
S/Título, 2014. 
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Herói, 2014. 
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Artistas mais jovens, com ou sem escola, afirmavam percursos pessoais, mais libertos, afastando-
se dos mestres, na escultura e na pintura, de tradições que já não tinham vivido, sublinhando a 
sua individualidade. Impulsionadora de mudanças foi a Arte Feliz, uma nova associação que 
integrava, entre vários outros jovens artistas, Bento Mukeswane (1965-1999) e Gemuce (n 1963) 
e que se constituiu entre 1995 e 1996. Situavam-se entre os chamados “artistas consagrados” e os 
“iniciantes.”52A associação defendia a liberdade de expressão artística e a diferença e propunha-se 
estimular o desenvolvimento das artes plásticas no país e a sua projecção internacional. As suas 
actividades envolveram e marcaram os seus estudantes na Escola de Artes Visuais, onde ensinavam, 
e outros jovens que aspiravam a tornar-se artistas. Para Gemuce (comunicação pessoal) tratava-se 
da afirmação de uma geração de artistas e da afirmação de novas expressões artísticas num contexto 
que consideravam fechado e hostil à mudança. O resultado foi um período de grande vitalidade, 
de abertura e experimentação, de amadurecimento de propostas e percursos artísticos, como o de 
Gemuce, por exemplo.

O uso da pedra, do mármore, do metal, da argila, a combinação dos vários materiais animou mesmo 
a escultura em madeira que se repetia e parecia ter esgotado. Celestino Mondlane/Mudaulane (n 
1972) e jovens ainda mais jovens como Tsenane (n 1979) ou Titos Pelembe (n 1988) exploram 
criativamente a cerâmica abrindo novas possibilidades. O desenho ganha mais visibilidade e 
também novos praticantes. A Malangatana, Shikhani, Ídasse, Miguel César (n 1957), juntaram-se 
muitos jovens entusiasmados pelo desenho. Destaca-se Famós (n 1978), recorrendo desde há alguns 
anos a uma abordagem do desenho distinta da que é, em geral, praticada entre nós. A liberdade do 
desenho é também característica de Lourenço Pinto (n 1980), com as suas narrativas onde tudo 
parece acontecer ao mesmo tempo. Celestino Mondlane/Mudaulane associou à escultura, que 
praticou durante bastante tempo, o desenho de grandes dimensões. Walter Zand (n 1978), um artista 
de múltiplos interesses, está cada vez mais à vontade, também no desenho. 

O projecto de recolha e transformação de armas em objectos de arte que envolveu muitos jovens 
artistas do Núcleo de Arte produziu interessantes desenvolvimentos e propostas. Alguns dos 
trabalhos, produzidos quer individualmente, quer em colaboração, foram já amplamente divulgados. 
Kester (n 1966), Fiel (n 1972) ou Hilário Nhatugueja (1964-2016) são, entre outros, nomes a reter. 
Destaco Gonçalo Mabunda (n 1975) que, desde então, tem feito um percurso artístico diferenciado, 
produzindo trabalhos de grandes dimensões, a lembrar Andries Botha com quem aprendeu, e 
experimentando outras direcções. A sua pesquisa de materiais para incorporar/produzir as suas 
esculturas há muito deixou de usar apenas as armas. Mas não resiste a uma AK 47, “é a que mata 
mais, por isso tem prioridade na destruição.”53  Diz que não tinha o sonho de ser escultor mas, hoje, 
a escultura é a sua maior realização.54 Não se vê a fazer outra coisa, faz regularmente exposições 
em Maputo, recebe convites vindos de diversas partes do mundo, já mostrou os seus trabalhos em 
diferentes fora e já integrou exposições itinerantes como, por exemplo, Africa Remix.55

52. Catálogo da 2ª Exposição Anual Arte Feliz, 3 de Novembro de 1997. Maputo: Centro Cultural Franco Moçambicano.

53. O Sol, Lua, 18 de Novembro de 2011, pp 66-9.

54. O País, Tindzava, 23 de Setembro de 2010, pp 8-10.

55. África Remix: Contemporary Art of a Continent foi mostrada no Museum Kunst Palast, Dusseldorf, de 24/6 a 7/11 de 2004 e itinerou, a 
partir daí.
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Inovadora na época foi também a proposta de Marcos Bonifácio Muthewuye (n 1972) quando, 
então ainda bolseiro em Cuba, veio de férias a Moçambique. Apresentou-se em 1998 no Centro 
Cultural Franco-Moçambicano e chamou a atenção com uma performance inspirada no Mapiko 
dos maconde.56 Procurava um diálogo entre o tradicional e o contemporâneo, ainda hoje muito 
presente nos seus trabalhos mais recentes, combinando a sua experiência pessoal e as suas 
experiências de formação e reflexão que passavam também pelo que acontecia na Bienal de 
Havana. A formação em Cuba “abriu-me asas para o meu crescimento como artista”, disse 
recentemente.57Volvidos vários anos, para este professor-artista a performance continua a ser 
um meio privilegiado de expressão e lamenta que seja, tal como o vídeo, a instalação e outras 
formas de arte contemporânea, ainda tão pouco presente na cena artística moçambicana.

‘mergulhar’ no mundo Para exPlorar novos camPos de crIação 58 

Um número crescente de jovens, na última década, juntou-se às gerações anteriores de artistas 
num espaço feito de escolhas individuais, de opções que se prosseguem tranquilamente, às 
vezes quase à margem, mas também de competição e de vontade de provocar rupturas. Foi 
neste contexto que surgiu o Movimento de Arte Contemporânea de Moçambique-MUVART. 
Integrando, entre outros artistas, Gemuce, Jorge Dias (n 1972), Anésia Manjate (n 1976), 
Marcos B. Muthewuye, Ivan Serra (n 1978), Xavier Mbeve (n 1974), Vânia Lemos (n 
1962), Carmen Muianga (n 1974), foram onze os membros fundadores deste movimento. 

56. A máscara que produziu e usou em 1998 (feita com latas de cerveja) integra a exposição permanente do Museu Nacional de Arte. 

57. Lua, revista editada com o jornal Sol, nº 95, 4 de Outubro de 2013.

58.  Expressão utilizada pelo artista Jorge Dias e por mim usada no texto escrito para a sua exposição Transparência: Processos criativos e 
devaneios, 1 a 18/09/2010, Maputo.

Jorge Dias. 
Plataforma Espiritual, 2005. 
Instalação (peneiras, objectos 
de arame e madeira, cerâmica), 
Dimensões variáveis. 
Col. Privada

Alda Costa: Artistas de Moçambique
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Em actividade desde os anos 90, alguns ex-membros da desaparecida Arte Feliz, decidiram 
juntar as suas experiências, formação e práticas diversas para incentivar a prática da arte 
contemporânea explorando novos campos de criação, renovando formas de expressão artística 
existente, alargando a diversidade da prática artística em Moçambique.59 A primeira exposição 
dos artistas do Movimento, foi realizada em 2003. Suscitou interesse e curiosidade por parte 
do público que a visitou, maioritariamente jovem ou interessado, mas passou praticamente 
despercebida.60 Num contexto em que não havia crítica de arte regular e havia poucos críticos, 
investigadores e comentadores, o silêncio não era de admirar. O caso do MUVART começou 
assim, mas depressa se percebeu que este grupo de artistas podia fazer diferença, pela capacidade 
intelectual e organizativa. Recusando a ideia de “autenticidade” que muitos (ainda) procuram 
no artista africano, abriam caminho a outras percepções sobre a identidade africana e alargavam 
as fronteiras artísticas, questionando o conceito de arte dominante localmente. Um ano depois, 
em 2004, prosseguindo o seu interesse em chamar a atenção para a multiplicidade de meios 
que os artistas têm à sua disposição, para a experimentação criativa e para as práticas artísticas 
contemporâneas, organizavam a primeira edição da Expo Arte Contemporânea Moçambique, 
um desafio corajoso e provocador, integrando diversos artistas locais e de outros países. A 
liberdade conceptual da arte contemporânea permitiu romper barreiras e estabelecer relações 
até aí não contempladas. O recurso aos objectos artesanais, as flores, as rendas e bordados, a 
capulana, entre outros objectos, estão presentes no trabalho de Jorge Dias. Não fica prisioneiro 
de uma técnica ou de um único material. É um artista versátil, trabalha a ideia, retoma trabalhos 
anteriores, pratica um processo de criação aberto. O vídeo, na época praticamente desconhecido, 
foi apropriado por Gemuce, até aí pintor. As instalações passaram a fazer parte da linguagem 
artística local, multiplicaram-se, recorrendo quase sempre a materiais simples ou recuperados, 
apesar das vozes que as consideravam “um elemento estranho às nossas artes plásticas.”61

59. O Movimento de Arte Contemporânea apresentou o seu Manifesto em 2003. Ver também entrevista de Gemuce a propósito do Movimento 
e da realização desta exposição, Notícias (Cultura) de 5 de Maio de 2004.

60. Francisco Manjate referiu-se à exposição algum tempo depois, Notícias de 20 de Setembro de 2003.

61. Zambeze, Cultural, 21 de Janeiro de 2010, p 31.

Carmen. 
S/título, 1998. 
Acrílico s/tela, 82 x 121cm. 
Col. UEM
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As exposições internacionais de arte contemporânea continuaram a acontecer em Maputo (2006, 
2008, 2010, 2012), reivindicando uma prática artística aberta ao mundo. Mas como é o relacionamento 
dos artistas de Moçambique com o mundo da arte? Até aí os artistas de Moçambique não tinham 
estado presentes nas principais exposições sobre arte contemporânea onde a presença de artistas 
africanos se fez sentir. Malangatana foi a excepção em exposições documentais que incluem os seus 
trabalhos mais antigos.62Mais recentemente, Titos Mabota e Gonçalo Mabunda têm sido incluídos. 
Alguma coisa mudou desde a intervenção do MUVART mas nem por isso tem sido menos complexo. 
Um pequeno número de artistas recebeu convites, mostrou o seu trabalho, integrou redes, ficou mais 
conhecido ou passou a ser representado por galerias internacionais A participação em feiras de arte 
contemporânea (Arte Lisboa 04, ARCO2006 ou ainda as possibilidades abertas pela JoburgArtFair 
desde 2008), o interesse que certos coleccionadores internacionais demonstraram pelo trabalho dos 
artistas moçambicanos, sendo ou não parte deste movimento, são sinais de mudança mas apenas 
pequenos passos.

O mesmo está a acontecer em relação à fotografia. Num país em que o fotojornalismo produziu nomes 
marcantes, alguns fotógrafos têm combinado o trabalho documental e a arte. Apesar desse facto, pode 
dizer-se que a interrogação da fotografia como meio e o questionamento dos limites e das possibilidades 
da representação fotográfica é uma prática recente. José Cabral (n 1952) é, neste sentido, uma excepção. 
Sérgio Santimano (n 1956) e Rui Assubuji (n 1964) têm participado em diversas exposições. Uma nova 
geração de que fazem parte, entre outros, Luís Basto (n 1969), Mauro Pinto (n 1974), Mário Macilau 
(n 1984), Filipe Branquinho (n 1977) tem vindo a afirmar-se. A realização dos encontros internacionais 
de fotografia em Maputo a partir de 2002 abriu caminhos que alguns, os mais jovens, têm seguido. 
Participando em exposições internacionais, integrando projectos colectivos locais, concorrendo com 
projectos individuais a diversos prémios (e ganhando-os). 63 

62. Referimo-nos, em particular, à exposição The Short Century. Independence and Liberation Movements in Africa 1945-1994, que foi 
mostrada a partir de 2001 na Alemanha e nos EUA. Enwezor, O. (ed.) (2001) The Short Century. Independence and Liberation Movements in 
Africa 1945-1994. Münich: Prestel Verlag.

63. A título de exemplo, o Prémio BES Photo, criado em 2004, iniciativa envolvendo Portugal e Brasil. Mauro Pinto foi premiado em 2012 e 
Filipe Branquinho, finalista em 2013.

Gemuce e Félix Mula. 
Hora de Ponta 1, 2013. 
Instalação (carrinhos de 
plástico e de metal)/ dimensões 
variáveis. 
Col. dos artistas

Alda Costa: Artistas de Moçambique
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Depois de um período de mais actividade, os artistas do MUVART parecem ter tido necessidade 
de se voltar para si, continuar a sua procura individual, consolidar propostas próprias. Realizaram 
exposições individuais, Gemuce em 2009 e Jorge Dias em 2010, participam em colectivas e em 
projectos especiais, como o das “Ocupações Temporárias”, em projectos com outros artistas, 
por exemplo, Gemuce e Ulisses (n 1952) em 2011 ou Gemuce e Félix Mula (n 1979), em 2013. 
Alguns artistas parecem mesmo ter dado um tempo, seguir discretamente o seu percurso, como 
Vânia Lemos, por exemplo. Jorge Dias divide-se entre múltiplos afazeres. O acompanhamento 
de artistas e a curadoria de exposições é alguma coisa que o apaixona, a escrita também. A sua 
voz faz falta num contexto onde praticamente não há críticos e onde há algum vazio resultado 
das mudanças ocorridas. Também porque, como diz, “o artista deve ser o primeiro a trazer 
contributos teóricos e conceptuais sobre o seu trabalho”. 

Num contexto de fragilidade da educação artística formal, de ausência dos agentes indispensáveis 
a um sistema das artes, da inexistência de uma estrutura institucional de apoio, ainda é cedo 
para avaliar o impacto das propostas do movimento de arte contemporânea na cena artística 
moçambicana. Podemos interrogar-nos sobre as propostas das suas últimas bienais mas a sua 
acção ampliou, indiscutivelmente, o campo artístico local. Preparou-o para outros projectos, 
pelo menos na sua fase de arranque, como foi o caso das Ocupações.

O projecto - Ocupações temporárias 20.10 - uma proposta iniciada por Elisa Santos, uma curadora 
independente, envolveu na sua 1ª edição seis artistas: Gonçalo Mabunda, Gemuce, Maimuna 
Adam, Mauro Pinto, L.Pinto e Celestino Mudaulane. Pretendendo ocupar, temporariamente, 
com obras de arte espaços-património da cidade, até aí não utilizados para esse fim, as 
ocupações, rapidamente, afirmaram-se como importantes intervenções artísticas. Em 20.11 
o tema escolhido foi a precariedade e as propostas dos artistas participantes (incluíam o 
músico Azagaia) desafiaram novos espaços e estabeleceram relações diferentes com os seus 
habitantes/públicos. Estrangeiros, foi o tema da edição de 20.12 que juntou cinco artistas 
moçambicanos e um angolano. O tema era-lhes familiar, já que vive(ra)m, se formaram 
ou trabalha(ra)m no estrangeiro: Eugénia Mussa (n 1978), João Petit Graça (n 1979), Rui 
Tenreiro, Sandra Muendane (n 1978) e Tiago Correia-Paulo (n 1977). Paulo Kapela (n 
1947) era o artista angolano. A Fundação Calouste Gulbenkian apoiou o projecto, dado 
o seu interesse na divulgação e circulação dos artistas em mercados internacionais. Os 
comentadores e todos os que se interessam pela arte também apoiam este projecto. Ele 
enquadra e dá a conhecer novos intervenientes, diversifica a cena artística de Maputo onde 
fazem falta propostas desta natureza. 

em JeIto de conclusão

Os artistas da geração fundadora da arte moderna moçambicana, uma geração de que Malangatana 
e Chissano (e também Bertina Lopes, Shikhani e outros artistas) são símbolos, desapareceram 
apenas físicamente. A sua marca está ainda muito presente, a sua obra permanece. Mas encerra-
se uma fase, talvez um ciclo, um tempo. Abre-se um ciclo novo. Neste ciclo novo, imprevisível, 
porque os artistas são imprevisíveis, é possível, mesmo assim identificar algumas tendências. 
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Num espaço mais aberto e mais preparado continuarão a procurar-se novas respostas para questões 
sobre a definição da arte africana contemporânea, o que é ser artista africano/moçambicano, 
a identidade africana, a identidade dos artistas individuais e as suas práticas. Parece haver 
possibilidades infinitas e artistas que não desejam ficar passivos. Artistas de todas as gerações 
e usando os meios com que se sentirem mais à vontade vão dar forma a este futuro próximo. A 
“tradicional” escultura em madeira está a ser desafiada por jovens escultores que reivindicam o 
direito a expressar a sua individualidade e modernidade como, por exemplo, Pekiwa (n 1977). 
O vídeo, um meio de expressão ainda pouco utilizado pelos artistas moçambicanos, dá passos 
seguros com Maimuna Adam (n 1984) como nos tem mostrado em exposições recentes dentro 
e fora de Moçambique. Esta jovem artista privilegia a fotografia na sua investigação artística, 
mas é também uma apaixonada pelo desenho, pelos objectos, pela escultura, pela instalação, 
pela pintura. A sua primeira exposição individual, Bon Voyage,64 reflecte os seus interesses e 
o seu desejo de se conhecer, de ser uma e múltipla ao mesmo tempo. A pintura, que está hoje 

64. Kulungwana, 19 de Setembro a 2 de Novembro de 2013,

Félix Mula. 
Meios, fins e situações escravizantes, 2013. 
De uma série de 10 fotografias, dimensões de cada 
fotografia 80 x 53cm. 
Col.do artista

Alda Costa: Artistas de Moçambique

Jorge Dias. 
Sinais, 2011. 
Pirogravura em contraplacado, 
dimensões variáveis. 
Col.do artista em depósito na 
Col. UEM
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tão presente e interessa tantos jovens artistas, tem muito caminho para percorrer, cabe a cada 
artista decidir sobre as possibilidades que lhe oferece. A instalação conhece novas propostas. 
“Mafalala Blues” de Camila de Sousa (n 1985), apresentada em 2010, constituiu um avanço. 
Uma proposta conceptualmente forte aliando a pesquisa histórica e antropológica sobre o 
bairro, a fotografia, o vídeo, a música, a poesia. A instalação 3x4, resultado de um projecto 
de investigação antropológica realizado em estabelecimentos prisionais de Maputo, mostrada 
na Faculdade de Medicina nas Ocupações 20.11, embora menos mediática, leva-nos a prever 
projectos novos e cada vez mais ambiciosos. Há mais espaço para outras formas de arte.

As condições de apoio à produção artística estão longe de ser as desejáveis para este tempo 
novo que se inicia. É urgente reforçar o sistema de formação, as instituições culturais existentes 
e reajustar os modelos e políticas seguidos. Os apoios do Estado reduziram-se drasticamente 
e são dispersos e pouco consequentes os restantes. Às colecções existentes falta uma gestão 
profissional e uma política de aquisições adequada. Apenas os espaços de exposição parecem 
corresponder à actual produção artística. Aos centros culturais, ao Museu Nacional de Arte, a 
outros espaços e galerias abertos à realização de exposições como, por exemplo, o Núcleo de Arte 
ou a Mediateca do BCI, juntou-se a Kulungwana, Associação para o Desenvolvimento Cultural. 
Entre as suas múltiplas actividades, o espaço-galeria, com um programa regular de exposições 
diversificadas e outras actividades, tem vindo a criar um público interessado, a promover 
artistas locais, nacionais ou não, a juntar sinergias, a divulgar técnicas e processos artísticos. 
Foi a primeira galeria moçambicana a estar presente na JoburgArtFair2013 representando três 
artistas moçambicanos: Filipe Branquinho, Mauro Pinto e Mário Macilau. A curadoria foi de 
Berry Bickle (n 1959), a artista do Zimbabwe que desde a década de 90 tem uma relação especial 
com Moçambique e é, por isso, parte desta história. Um desafio para o futuro parece ser o de 
conciliar a informalidade em que tem decorrido o processo criativo local com a necessidade de 
uma estrutura de apoio profissional às artes e aos artistas. Outro, não menos importante, será o 
diálogo indispensável entre o processo criativo local e o processo criativo global.


