
África: arte e contemporaneidade 

L´indicible, 2012. Pintura e colagem. 4 x 2 m. 

O Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil convida você a conhecer as obras de arte 

contemporânea que compõem a exposição Africa Africans. 

Com artistas consagrados como El Anatsui, Yinka Shonibare MBE, Julien Sinzogan, 

Bruce Clarke, entre outros, a exposição é a maior coletiva já realizada no Brasil com 

foco na criação de artistas africanos, nascidos e residentes no continente ou fora dele. 

Há também artistas de origem africana que, mesmo tendo nascido fora da África, 

dialogam com a pluralidade de experiências estéticas e sociais presente nas diversas 

regiões do continente. Ao longo do nosso percurso conheceremos os artistas e suas 

obras e, a partir de um olhar observador, refletiremos sobre os processos de criação e 

o lugar que esta arte contemporânea ocupa no cenário internacional.  

 

 

 



Introdução 

 

A presença de artistas africanos no universo das artes contemporâneas 

desempenha um papel importante tanto na revisão de antigos modelos de controle 

do discurso quanto no questionamento de uma hegemonia cultural ocidental que, por 

vezes, tende a limitar o reconhecimento da constante transformação pela qual passa 

o continente e também sua produção estética.  

 

O panorama desta exposição, apresentado neste roteiro, revela uma diversidade de 

temas, de processos de criação e de resultados plásticos no trabalho de artistas que 

questionam, renovam e instigam a arte contemporânea a se rever, a se ampliar e a 

se abrir a novos critérios e contornos de desenvolvimentos artísticos e seus 

respectivos debates.  

 

Muitos artistas encontraram em seus trabalhos maneira de expressar temas 

relativos ao colonialismo e ao período pós-colonial, imigrações, identidade; todos, 

porém, encontraram espaço para o desenvolvimento de processos sofisticados e 

com resultados plásticos notáveis. Entre Olhos sobre Telas, Tecendo Tramas e Arte 
além da Arte. Qual caminho você escolhe? 

 

Boa visita! 
 



El Antasui, é um artista plástico ganense nascido em 1944 e formado em 

meio à vibrante cena artística do período pós-colonial da África 

Ocidental.  Foi professor de escultura na University of Nigeria, em Nsuka. 

É um dos artistas contemporâneos mais celebrados do momento, 

vencedor do Leão de Ouro da Bienal de Veneza de 2015 pelo conjunto de 

sua obra.   

Seu trabalho apresenta uma variedade temática, com preocupações 

políticas, sociais e históricas. Diferentes ferramentas são utilizadas na 

composição dos trabalhos como raladores de mandioca, motosserras e 

maçaricos para desenvolver uma peculiar e refinada técnica de costura.  

Outro elemento que chama a atenção em sua obra é a diversidade de 

materiais, como tampas de garrafas de bebidas alcoólicas, pregos, 

telhas, madeira e delicados pedaços de alumínio. Muitas de suas 

esculturas apresentam uma forma flexível pronta para serem adaptadas 

visualmente em diferentes espaços. Dessa forma, El Anatsui rompe com 

a tradicional adesão das esculturas às formas fixas.  

 

A obra "Skylines” está presente na exposição Africa Africans, e confirma a 

inventividade do artista na reutilização e no manuseio de frágeis peças de 

alumínio que, unidas, formam esta delicada e gigantesca “linha do 

horizonte”, um manto de metal de mais de 8 metros de comprimento por 

quase 3 metros de altura.  

 

Experimente olhar a totalidade da obra,  depois observe o 

detalhe em destaque. A percepção que temos do objeto é a 

mesma olhando de perto e de longe? 

 

Como você imagina que este trabalho foi realizado? Como as 

partes que o compõe juntam-se umas às outras?  

 

Será que é possível expor esta mesma obra de outra forma? 

Qual? 

Obras de arte ora em tecido, ora remetendo a eles compõe um belo mosaico de uma produção que trama entre o fio e o aço 

a sua monumentalidade. 

 

Tecendo tramas 

Skylines, 2008. Alumínio e fio de cobre. 245 x 825 cm 

Você sabe o que é contemporâneo? 

Contemporâneo diz respeito ao que é atual; é uma referência ao tempo 

presente. Se para a história um dos marcos é a Grande Guerra Mundial, para as 

artes o período tem inicio por volta das décadas de 50/60 do século XX quando 

artistas passam a questionar os suportes tradicionais, como a pintura ou a 

escultura, para se abrir a construção de novas categorias e linguagens que 

buscam outros diálogos e interação com o público e que considerem as 

dimensões do corpo, do tempo e do espaço. 



“Quando criança, eu era fascinada pelas condições sociais, 

naturais e artificiais vividas ao redor do lugar onde eu vivia. 

Viciada nessa paisagem, eu a trago imaginativamente em 

minhas esculturas, atravessando um período entre a arte 

tradicional e as formas arquitetônicas, eu venho construindo-

as através de bordados compostos por mim e outras pessoas”  

Everything good shall come to pass, 2014. Juta-estopa, corante, arame e 

acrílico. 147 x 195.5 x 46 cm. 

Observe as cores e os volumes desta obra. Qual o material utilizado pela artista?  

 

Por que meios a artista consegue, a partir de um material tão maleável, construir os 

contornos destas formas?  Ela usa alguma ferramenta? 

 

Em que outros objetos este mesmo material é utilizado?  

NNenna Okore, nasceu na Austrália, foi criada na Nigéria e atualmente 

reside nos Estados Unidos, onde ensina escultura na Universidade North 
Park. O trabalho da artista plástica caracteriza-se pela utilização de 

objetos de uso comum e pela especial atenção às formas e texturas 

naturais. Utilizando materiais como argila, jornal, cera e corda, suas 

esculturas sugestivas assumem formas que se inspiram em espaços 

íntimos, abrigos, ambientes naturais e arquitetônicos.  

Joël Andrianomearisoa, nasceu na cidade de Antananarivo, em 

Madagascar e se formou em arquitetura na Ecole Speciale 
d’Architecture, em Paris, cidade onde vive. Artista versátil, Joël domina 

múltiplas linguagens: fotografia, vídeo, design, moda, performance, 

instalações. Papéis leves, bem como o uso de materiais têxteis se 

destacam em uma poética que tem como temas principais o tempo, o 

corpo e o movimento. 

Le jardin sentimental, 2013. Tecido e plástico. 8 x 5 m. 

"Para mim, trabalhar com tons de preto oferece 

infinitas possibilidades. Em cada peça, eu tenho que 

encontrar variações dentro do âmbito de preto, 

posturas diferentes de preto. Não é apenas uma cor, 

mas também uma atitude... que visa direção ao 

universal. " 

Repare que esta obra tem um brilho. Quais foram os materiais utilizados em sua 

confecção?  

 

Quantos tons de preto você enxerga neste “Jardim Sentimental”? 

 

Perceba, pelo tamanho, a monumentalidade desta obra. Será que o artista a produziu 

sozinho?  



Ablade Glover,  nasceu em 1934 na cidade de Acra, em Gana. O início da 

sua trajetória artística se dá em um contexto de expansão do sistema 

educacional em Gana, que data dos anos 1950 e que permite ao artista 

estudar na Inglaterra.  De volta a Gana, assumiu a posição de professor 

de artes e fundou a galeria Artists  Alliance, que dirige até hoje.  Seu 

trabalho artístico é composto de grandes pinturas a óleo.  Por meio do 

uso da espátula, aplica grossas porções de tinta, de tal modo que se 

criam camadas volumosas. A visão de pessoas em aglomerações é um 

tema recorrente em seus quadros, que focam cenas de mercados, 

estacionamentos de caminhões, estações de ônibus, praias e centros 

urbanos.  

 

A escolha e as formas como as cores são 

trabalhadas na obra de Ablade Glover revelam 

contrastes e ritmo, relação de perspectiva, sugerem 

paisagens e  pessoas em um fluxo ininterrupto, um 

constante movimento.  

 

Descreva sua sensação ao olhar esta obra de arte. Experimente 

observa-la em sua totalidade e depois observe o detalhe. Que 

cena ela representa?  

 

Esse quadro sugere movimento? Você consegue identificar 

situações do cotidiano nele? Quais?  

 

Em que outra situação a ferramenta que constrói as formas 

deste quadro pode ser utilizada? 

 

Obras de arte contemporâneas em suportes convencionais de óleo sobre tela e em variações como pinturas com tinta 

acrílica, pastel, pigmentos, aquarelas em papel.  

 

Olhos sobre telas 

Market intrigues, 2014. Óleo sobre tela.  122 x 122 cm 



Désenchainement 2, 2013. Tintas coloridas sobre papel. 70 x 102 cm. 

Observe a imagem, repare nos detalhes, no contorno das linhas e nas cores.  Quais temas o 

artista representa?  

 

Na imagem há partes coloridas em oposição a partes sem preenchimento de cor.  As figuras 

coloridas do quadro receberam cor respeitando o limite de seus contornos?  

 

Imagine o movimento do artista ao realizar o desenho. Esta obra sugere situações 

tranquilas ou conturbadas? Quanto tempo você imagina que o artista demorou para 

completar a obra? 

Julien Sinzogan, nasceu na cidade de Porto-Novo, no Benin e estudou arquitetura na 

École Spéciale des Travaux Public, em Paris. Atualmente reside e trabalha na França. 

Em seu trabalho, o artista explora habilmente o desenho e a pintura por meio da 

manipulação de canetas, tintas e técnicas mistas de forte caráter gráfico. Este 

encontro de procedimentos reflete, por sua vez, o contato com diferentes mundos 

tratados na temática de suas obras. Caravelas e seus conveses sépia dividem um 

intricado espaço com motivos extremamente coloridos das máscaras Egungun. 

Dentre muitos sentidos religiosos, estes celebram o retorno dos ancestrais a suas 

vilas de origem. Na obra de Sinzogan é possível notar algumas dimensões da 

complexa relação entre tradições religiosas africanas e o violento passado traçado 

pelo contato com os europeus. 

Owusu-Ankomah, nasceu na cidade de Sekondji-Takoradi, em Gana no 

ano de 1956. Na capital de seu país, Accra, frequentou o College of Art 
(Ghanatta) por quatro anos. Em 1986, o artista criou seu atelier em 

Bremem onde residiu até recentemente quando retornou a Gana. Suas 

pinturas retratam um mundo espiritual, sem luz e sombra, ocupado por 

pessoas e símbolos. Produz uma arte embebida de filosofia de vida. 

Mesclando símbolos que ele próprio inventa, com os símbolos adinkra. 

Também são vistos em suas obras a representação de círculos de 

colheita e formas geométricas consideradas sagradas na região de onde 

nasceu o artista. 

Movement No.43 - The Wrestle, 2008. Acrílico sobre tela, 190 x 250 cm. 

“Eu sou um artista que pinta para a humanidade e 

que, por acaso, vem da África." 

Observe atentamente a pintura. Quais  são as cores utilizadas pelo artista?  

 

Ao direcionarmos nossos olhos sobre os traçados em vermelho, que figura observamos? Eles estão em 

movimento? Qual ação eles realizam? 

 

E os símbolos contidos nesta obra, são conhecidos? Além dos símbolos adinkras, você consegue reconhecer 

algum outro símbolo?  

Dentre os saberes desenvolvidos pelos akan, destaca-se a utilização de um sistema de 

símbolos para transmitir ideias. Cada símbolo está associado a conceitos, provérbios ou 

aforismos, enraizado na experiência dos akan, de Gana. O conjunto desses símbolos, 

chamados adinkra, forma um sistema de transmissão dos valores. 

Você sabia?  

A história da cidade de Porto-Novo, atual capital do Benim, se relaciona com a 

história da escravidão. Dominada pelos portugueses a partir do séc. XVII, se tornou 

um grande porto de embarque de africanos na condição de escravizados. Fechando 

as pontas do circuito,  a cidade abriga desde o séc. XIX uma das maiores 

comunidades de africanos “retornados”,  ex-escravizados no Brasil que voltaram a 

África: os chamados “agudás”. 

 
 



Yinka Shonibare MBE,  

 

Yinka Shonibare MBE nasceu em 1962, em Londres e sua família retornou para 

Lagos, na Nigéria, três anos depois. Quando jovem Yinka estudou Belas Artes. 

Grandes questões como “raça” e “classe” são abordadas na obra do artista, que 

não se restringe apenas a um único campo expressivo. Em seus trabalhos são 

exploradas as diferentes linguagens da escultura, pintura, fotografia e cinema, 

mostrando sua grande versatilidade artística numa ampla gama de interesses. 

Shonibare descreveu-se como um híbrido "pós-colonial", questionando, portanto, o 

significado das definições culturais e nacionais. Embora o artista esteja 

visivelmente engajado no debate em torno do pós-colonialismo, sua forma de 

referenciá-lo não é direta, superficial ou muito dependente de uma temática 

específica. Ao contrário, há mais espaço para a mágica e a fantasia que política e 

protesto em suas obras.  

Note a imagem que apresenta o espaço desta obra, observe 

os elementos que compõem a sala. A que lugar essa 

instalação se refere? 

 

Observe os livros. Como são suas capas? Você já viu tecidos 

como esses? E já esteve em uma biblioteca tão colorida 

assim?  

 

Contestação em arte é o ponto de partida para a construção visual dos trabalhos aqui apresentados, temas como imigração, 

genocídio, colonialismo e questões ambientais são apresentados nas obras do Yinka Shonibare Mbe, Bruce Clarke, Bright 

Ugochukwu Eke. 

 

Arte além da arte 

The British Library, 2014. 6225 livros de capa dura, tecido, nomes folheados em dourado, cinco cadeiras de madeira, cinco tablets, fones de 

ouvido, aplicativo interativo e relógio antigo.  

Você sabe o que é uma instalação?  

É um recurso utilizado por artistas contemporâneos que, rompendo com 

as hierarquias das categorias artísticas como a pintura e a escultura, 

fazem uso dos mais diversos materiais em um determinado espaço.  

Marca registrada nas obras de Yinka Shonibare, o uso dos tecidos brilhantemente coloridos conhecidos como “africanos", 

mas com um histórico que engloba três continentes - Ásia, Europa e África - já que foram inicialmente os holandeses que 

copiaram dos javaneses a técnica batik de produção destes tecidos e os vendiam aos africanos já desde o séc. XVI. 

Shonibare compra este tipo de tecido no mercado de Brixton, em Londres e o dispõe sobre formas que se apresentam de 

modo lúdico ou em linguagem “surrealista”.  O próprio uso que o artista faz  de um tipo de tecido que passou a ser uma 

marca identitária africana em composições mais universalistas sugere em sua obra um espírito burlesco ou uma 

predisposição satírica.  



L´indicible, 2012. Pintura e colagem. 4 x 2 m. 

Bruce Clarke, é artista plástico e fotógrafo. Nasceu em Londres em 1959, de 

pais sul-africanos residentes na Inglaterra e que haviam sido militantes na 

ANC, o partido de Nelson Mandela. 

Considerado um artista engajado, já expôs suas obras nos Estados Unidos e 

em vários países europeus e africanos. No ano passado, ele lançou o projeto 

‘’Les Hommes debout’’ (Os homens de pé) para marcar o 20º aniversário do 

genocídio dos Tutsi em Ruanda. Bruce Clarke pintou figuras humanas de até 

5 metros de altura e as instalou em lugares onde aconteceu o genocídio, e 

também por outros países, para demostrar que o povo de Ruanda continua 

em pé e digno, apesar do acontecido. 

Bright Ugochukwu Eke, é nigeriano nascido na cidade de Mbaise. Realizou seus 

estudos e formou-se mestre em Universidade na Nigéria, Já realizou um número 

expressivo de residências artísticas em países como Holanda, Trinidad e Tobago 

e Colômbia consolidando sua trajetória artística internacional. Bright Eke tem 

sido reconhecido por grandes instalações realizadas a partir de experiências 

autobiográficas. Utilizando a água como tema e meio expressivo, é possível ver 

nas obras deste artista objetos do cotidiano manipulados para criar instalações 

monumentais.  

Cloud Earth Twist . 2013-15. Técnica mista: estrutura metálica, água, 10 mil saco de celofane, 

carvão, fios de nylon. 4 x 4 m. 

Quanto tempo  você 

imagina que tenha 

demorado para realizar 

este trabalho? Será que 

o artista o construiu 

sozinho? 

 

Quanto tempo esta obra 

dura? 

 

Onde é possível 

encontrar materiais 

como esses utilizados 

pelo artista? 

A "Cloud Earth Twist“ consiste em milhares de sacos plásticos cheios de líquido que remetem a água 

acidificada. Abaixo deles, uma pilha de areia ecoa uma nuvem de chuva. A obra tem inspiração na chuva 

ácida. Neste trabalho, o artista estabelece uma conexão física entre os dois elementos básicos que, para 

ele, dominam sua trajetória: água e terra.  

Você sabe o que é genocídio? 

Entende-se por genocídio o atentado criminoso, com intenção de 

extermínio, total ou parcial, contra um determinado grupo étnico, racial 

ou religioso, motivado razões econômicas, culturais e políticas, muitas 

vezes combinadas. São exemplos de genocídio, o extermínio de judeus 

pela Alemanha Nazista e da população indígena pelos europeus nas 

Américas. 

 

Descreva esta obra. Como você imagina 

que ela foi realziada? 

 

Quem está representado nesta tela? A 

representação é em tamanho real? 

 

  

 

 



1958 – O escritor nigeriano Chinua Achebe publicou o livro “O Mundo Se Despedaça” livro canônico da literatura pós-colonial africana; 

 

Década de 1960 – Década das independências dos países africanos, quando a maioria destes territórios se libertaram do domínio colonial. 

Marco de um processo que se inicia nos anos 1950 com Marrocos, Líbia, Gana e se encerra em 1975 com a libertação das antigas colônias 

portuguesas: Angola, Moçambique, Cabo-Verde, Guiné-Bissau e São Tome e Príncipe; 

 

1987 – É realizada a exposição “Perspectives: Angles on African Art”, com curadoria de Susan Vogel e uma equipe de co-curadores como 

Ivan Karp, David Rockefeller e James Baldwin no Center for African Art, Nova Iorque (EUA); 

 

1989 – Exposição “Magiciens de la Terre”, por Jean Hubert Martin, no Centro Pompidou, Paris (FRA); 

 

1989 – É concebido o projeto da Dak'Art, a Bienal de arte contemporânea africana que acontece em Dakar, no Senegal. 

 

1995 -  “Seven Stories About Modern Art In Africa”, Whitechapel Gallery, London; 

 

2004 – 2007 – A exposição “Africa Remix - Contemporary art of a continent circula na Europa, Japão e África do Sul “ com curadoria de 

Simon Njami e outros curadores convidados. 

 

2001 – 2008 – Três exposições são organizadas pelo Studio Museum de Harlem, em Nova Iorque entre elas “Flow” (2008), sob curadoria 

de Christine Y. Kim com artistas contemporâneos africanos, entre eles alguns expostos na Africa Africans como Joël Andrianomearisoa 

 

2015 – El Anatsui é premiado com o Leão de Ouro da Bienal de Veneza pelo conjunto de sua obra 

 

Breve cronologia relacionada a arte contemporânea africana 



Para saber mais: 

 

Museus e galerias 

 
Studio Museum 

October galery 

Museu Afro Brasil 

Musée du Quai Branly 

Museum of Contemporary African Diasporan Arts (MoCADA) 

Center for Historical Reenactments 

 

Críticos e curadores 

 
Olu Oguibe 

Okwui Enwezor 

Chika Okeke Agulu 

V. Y. Mudimbe 

Kwame A. Appiah 

Susan Vogel 

Simon Njami 

Breve bibliografia da arte contemporânea africana 

   disponível na Biblioteca Carolina Maria de Jesus 

 

MAGNIN, André; CISSÉ, Youssouf Tata. Seydou Keïta. Berlin: Scalo Zurich, [1997]. 286 p. il. ; 30cm. (Contemporary African Art 

Collection). ISBN 3-931141-64-0. 

 

MOSTRA Pan-Africana de arte contemporânea. Solange Oliveira Farkas (curadoria). São Paulo: Videobrasil, 2005.  

 

MUSEUM FOR AFRICAN ART (New York). Looking both ways: art of the contemporary African diaspora. edited by Laurie Ann 

Farrell ; with contributions by Valentijn Byvanck ... [et al.]. New York: Museum for African Art ; Gent : Snoeck, 2003.  

 

MUSEUM KUNST PALAST (Du ̈sseldorf). Afrika remix: zeitgenössische Kunst eines Kontinents. kuratiert von Simon Njami. 

Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2004. 350 p. ill. (chiefly col.), map ; 29 cm. Catalog of exhibition held at Museum Kunst Palast, 24 

Jul.-7 Nov. 2004; Hayward Gallery, 10 Feb.-17 Apr. 2005; Centre Pompidou, 24 May-15 Aug. 2005; and Mori Art Museum, Apr.-

Jul. 2006. 

 

FUNDAÇÃO SINDIKA DOLOKO (Luanda, AF). Transcender, imaginar, projectar, realizar : geografias emocionais, arte e afectos . 

curador cinema e fotografia africana Simon Njami; i. Luanda: Fundação Sindika Dokolo, 2009. 

Clique aqui para acessar o livro Contemporary african art 

since 1980 
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