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Recentemente foi lançado nos Estados Unidos o livro Representing Africa in America Art Museums, 

editado por Kathleen Bickford Berzock e Christa Clarke. A publicação, em 2011, de uma obra 

que se dedica à discussão de como museus de arte exibem obras africanas é uma prova 

importante de que essa ainda é uma questão mal resolvida e, portanto, atual, não apenas para 

as instituições museológicas americanas, mas também para os museus europeus, 

principalmente de países que tiveram colônias em África. 

 Tanto a Europa como os Estados Unidos têm um histórico de exposições relacionadas à 

África que causaram polêmicas e um mal-estar que parece ainda reverberar nas exposições e 



 

publicações recentes. Uma das mais criticadas foi a exposição realizada pelo MoMa de Nova 

York em 1984, intitulada “Primitivism” in 20th Century Art, que não se tratou de uma exposição de 

arte africana em si, mas uma celebração do modernismo através das “afinidades” formais com 

a arte não-ocidental, onde as obras de arte africana apareciam como coadjuvantes. Uma das 

maiores críticas a essa exposição está relacionada à ausência de discussão sobre hegemonia 

política, colonialismo, raça e poder na relação entre “o ocidente e o resto”, como ressalta Wendy 

A. Grossman.1  

 Outra crítica a essa exposição está relacionada à descontextualização das obras de 

culturas não-ocidentais. O fato é que a maioria dos artistas modernistas que se apropriaram 

das soluções formais encontradas pelos artistas africanos não estava preocupada em 

compreender o significado e valor desses objetos nas suas culturas de origem. A maior parte 

deles nem mesmo chegou a visitar a chamada África subsaariana para tentar entender esses 

objetos em seus contextos. O contato desses artistas com as obras de arte africanas se dava, 

prioritariamente, através de comerciantes, alguns dos quais tiveram papel fundamental no 

processo de constituição das coleções de importantes museus.   

 “Primitivism” in 20th Century Art foi certamente importante desencadeadora da discussão 

sobre como exibir a arte africana. Quatro anos depois dessa exposição, a historiadora da arte 

africana Susan Vogel realizou no The Center for African art em Nova York a mostra Art/Artifact, 

onde a discussão sobre como expor a arte africana era a própria exposição. Art/Artifact não foi uma 

exposição sobre os africanos ou sobre arte africana e nem inteiramente sobre arte e sim uma 

mostra sobre a percepção e a experiência do museu, focando nas formas como os ocidentais têm 

classificado e exibido objetos de arte africana no último século.2 Contando com objetos 

considerados arte e outros, artefatos, a exposição apresentou argumentações sobre como nossa 

visão da arte africana está condicionada à nossa própria cultura e mais, como o local onde o 

objeto é exibido nos influencia a reconhecê-lo como arte ou não.  

 Para “comprovar” as suas hipóteses, Susan Vogel expôs uma rede de caça Zande (atual 

República Democrática do Congo) utilizando recursos da expografia contemporânea, ou seja, a 

rede aparece com poucos objetos à sua volta, com uma iluminação focada exclusivamente para 

ela e a parede ao fundo pintada de branco. Na legenda, apenas informações pontuais como 

“Rede, povo Zande, Zaire”.  

 Essa forma de exibir uma “mera” rede de caça provocou um êxtase nos colecionadores que 

explicitaram sua vontade em adquirir esse “extraordinário” objeto. Antes vista pela maioria 

                                                           
1 GROSSMAN, Wendy A. Man Ray, African art, and the modernist lens. Washington: International Arts & Artists, 2009. 
2 VOGEL, Susan. “Always true to the object, in our fashion” in: KARP, I. & LAVINE, S. (ed.) Exhibiting Cultures.  



 

como simples artefato de um povo africano, a rede ganhou rapidamente um status de arte. O 

inverso aconteceu com estatuetas africanas consideradas obras-primas, que foram mostradas 

nos moldes dos museus de história natural. Ou seja, esses objetos de qualidade artística 

amplamente reconhecida foram expostos juntamente com outros muitos objetos considerados 

de feitura medíocre na mesma vitrine e acompanhados por muitos textos.  O que aconteceu foi 

que a maior parte dos visitantes não conseguiu reconhecer o “valor” artístico desses 

determinados objetos em meio aos outros. 

 A discussão trazida por Susan Vogel em Art/Artifact é ainda hoje, mais de vinte anos 

depois, atual. O ano de 1988, aliás, ficou marcado pela preocupação nos Estados Unidos em 

discutir a “presença” de culturas não ocidentais nos museus do ocidente. Nesse mesmo ano, a 

Rockefeller Foundation, em parceira com outras instituições, patrocinou uma conferência 

intitulada “Poetics and Politics of Representation”, encabeçada pelo Smithsonian Institution. O 

resultado desse encontro, que não se restringiu às questões relacionadas ao continente africano, 

aparece na obra Exhibiting Cultures, publicada em 1991. 

Após esse período, outros estudiosos e curadores continuaram a discutir não apenas as coleções 

de arte africana, mas também como exibi-las. Porém, na prática, essas discussões, muitas vezes 

bastante inovadoras, parecem não se refletir nos espaços expositivos dos museus, ou seja, na 

forma como as obras de arte africana são expostas. 

 Em visita, no ano de 2010 e 2011, a alguns museus americanos que exibem arte africana 

foi possível comprovar que muitos museus ainda possuem receio em apresentar obras da África 

de forma inovadora. Foram visitados os seguintes museus: em Nova York, Brooklyn Museum, 

Metropolitan Museum of Art e American Museum of Natural History; em Washington, D.C, 

National Museum of African Art e National Museum of Natural History; e em Los Angeles, 

Fowler Museum at UCLA (Universidade da Califórnia). 

O Brooklyn Museum é conhecido como um dos primeiros museus dos Estados Unidos a realizar 

uma exposição onde obras africanas foram mostradas como arte e não como exemplares 

etnológicos. A mostra foi realizada em 1923 e recebeu o título de Primitive Negro Art, Chiefly from the 

Belgian Congo. Ainda hoje, a coleção de arte centro-africana do Brooklyn Museum é reconhecida 

como uma das mais importantes do mundo.  

No que diz respeito à forma de exibir a sua coleção, o Brooklyn Museum não traz inovações: os 

objetos da chamada “arte tradicional” estão reunidos sob o critério da localização geográfica 

seguindo, dentro deste, alguns temas, como “jóias” e “poder”, ainda que de maneira implícita. 

Alguns objetos, como máscaras, são acompanhados por vídeos, enquanto outros são 



 

acompanhados de fotografias de seu contexto, tudo feito para que o visitante tenha uma ideia 

de como são esses objetos em seus lugares de origem. Seguindo o mesmo padrão de outros 

museus que exibem arte africana, o Brooklyn Museum não integra a coleção de arte do Egito 

no mesmo espaço onde estão colocadas as outras obras do mesmo continente. 

Por outro lado, mais recentemente, a curadoria de arte africana do Brooklyn Museum está 

inserindo, mesmo que de forma tímida, obras da chamada arte africana contemporânea em meio 

aos objetos de arte tradicional. Esse movimento, aliás, está presente também em outros museus 

visitados e é motivo de (in)tensos debates entre os historiadores da arte africana. Uma das 

questões que se coloca é: por que inserir obras de arte africana contemporânea na exposição de 

África e não na parte dedicada à arte contemporânea, onde estão expostas obras de artistas de 

diferentes nacionalidades?  

 

A maneira como o Metropolitan Museum of Art expõe sua coleção de arte africana vai de 

encontro à proposta do Brooklyn Museum: a maior parte das obras está em vitrines bem 

iluminadas, possibilitando ao visitante ter acesso à tridimensionalidade da escultura. 

Novamente, privilegia-se o critério da localização geográfica, com algumas exceções, que são as 

obras de grandes proporções como um nkisi com mais de um metro de altura, algumas estátuas 

bamana e um pássaro Calao senufo, todos posicionados no centro da sala. (IMAGEM) Também 

neste museu, a arte do Egito possui uma sala de exposição e um departamento curatorial 

próprios, enquanto a chamada arte da África faz parte do mesmo departamento das artes da 

Oceania e Américas, ainda que possua uma sala de exposição própria. O Metropolitan Museum 

of Art também tem inserido obras de arte africana contemporânea em meio às obras da 

chamada arte tradicional, de maneira bastante tímida e até mesmo deslocada. Talvez esse 

deslocamento se deva menos à inadequação em expor obras contemporâneas juntamente com 

as tradicionais e mais a um problema de uma expografia rígida que impede o diálogo entre essas 

obras.  

Na exposição de arte africana do Metropolitan Museum of Art há um grande destaque para as 

obras do antigo reino do Benin, que foram saqueadas em 1897 pelos ingleses, no episódio que 

ficou conhecido como “expedição punitiva”. São expostas placas em bronze que retratam cenas 

do reino, além de cabeças comemorativas representando a realeza, e objetos feitos em marfim, 

inclusive uma máscara que representa a rainha mãe, certamente uma das obras de arte 

africana mais caras do mundo. Tudo isso é exposto sem se fazer referência à violência brutal 

que foi a expedição de 1897, dando a impressão que aqueles objetos sempre pertenceram ao 



 

museu. Para aqueles que conhecem a história dessa expedição, é inevitável questionar a 

ausência de contextualização histórica da proveniência desses objetos.  

Para se ter uma ideia de como essa questão está ainda longe de ser resolvida, recentemente, 

uma máscara do reino do Benin similar à do Metropolitan Museum of Art “surgiu” na lista de 

obras a serem leiloadas pela Sotheby´s de Londres, provocando uma grande manifestação, 

principalmente por parte de historiadores da arte africana e organizações como a Nigeria 

Liberty Forum. A venda dessa máscara, que está nas mãos da família de um coronel que 

participou da expedição punitiva e tem o valor estimado em cinco milhões de libras foi suspensa 

após inúmeros protestos. 

Reconhecido também pelo valioso acervo de arte africana, o Fowler Museum at UCLA, em Los 

Angeles foi criado em 1963 e apresenta uma proposta diferenciada ao exibir parte da coleção de 

arte africana juntamente com obras das coleções de arte da Ásia, Pacífico e América, 

promovendo o diálogo entre elas. Denominada de Intersections: World Arts, Local Lives, a exposição 

permanente, que conta com aproximadamente duzentas e cinquenta obras, desperta o visitante 

para as semelhanças formais e também para as particularidades existentes em, por exemplo, 

apoios de nuca e máscaras de diferentes culturas e regiões do mundo.  

Assim, se a exposição permanente reúne num só espaço obras de diferentes continentes, as 

exposições temporárias do Fowler Museum parecem priorizar o aprofundamento das 

especificidades de cada cultura. Atualmente, está ocorrendo, por exemplo, a exposição chamada 

Central Nigeria unmasked: arts of the Benue river valley, com obras emprestadas de outros museus do 

mundo, como o Musée du Quai Branly, na França. 

Enquanto os museus mencionados anteriormente apresentam coleções de diferentes 

continentes, o National Museum of African Art (NMFA), parte do complexo de museus do 

Smithsonian Institution foi o primeiro museu americano voltado exclusivamente para a 

pesquisa, aquisição e exposições das produções artísticas do continente africano, além de 

possuir a maior coleção pública de arte africana dos Estados Unidos. Apesar da sua importante 

coleção de arte africana tradicional, o NMFA está cada vez mais investindo nas exposições de 

arte africana contemporânea. No que diz respeito às salas expositivas, é possível destacar a 

exibição, no centro do prédio, de uma pequena parte de sua coleção, ou melhor, de obras que são 

consideradas “obras-primas”. Tais objetos são reconhecidos por sua qualidade artística, sendo 

que alguns ilustraram catálogos de exposições e livros de arte africana.  

A especificidade do National Museum of African Art está também em exibir numa sala 

uma única coleção e não uma seleção de obras de diversas coleções como em outros museus. 



 

Trata-se da coleção doada ao museu pela Walt Disney Company em 2005. São 525 obras 

majoritariamente da África ocidental, representativas de vinte países e de oitenta povos 

diferentes. A maneira de exibir parte dessa coleção segue a linha do Brooklyn Museum e do 

Metropolitan Museum of Art, sendo a maior diferença, a reduzida iluminação da sala, que 

contrasta com a iluminação focada nas obras. Novamente, é possível perceber o critério da 

localização geográfica, mesmo que de forma sutil. 

Enquanto é possível observar semelhanças e diferenças na maneira de exibir as coleções 

de arte africana nos museus de arte anteriormente apresentados, nos museus de história 

natural visitados, as formas de exibir essas coleções se diferem consideravelmente. Fundado em 

1869, o American Museum of Natural History de Nova Iorque possui 35 mil obras africanas, 

coletadas ou adquiridas ao longo de mais de um século de existência. A parte dedicada à África 

é denominada “Povos Africanos” e tem como objetivo “explorar a grande diversidade, destacando 

os modos tradicionais de vida e costumes de povos que vivem na África das Grasslands, desertos, 

florestas e regiões de rios. Os aspectos religiosos, políticos, econômicos e domésticos da vida são 

destacados através dos artefatos e dioramas”, conforme aparece exposto no sítio eletrônico do 

museu. 

Assim, o American Museum of Natural History expõe obras de arte africana não com o 

objetivo de destacar as qualidades artísticas e formais dos objetos. As obras estão distribuídas 

levando em consideração a organização social e a divisão ecológica (floresta, deserto, etc.) e não 

a localização geográfica como ocorria até o final da década de 1960, apesar da clara ênfase 

existente nas culturas do Congo, que pode ser compreendida a partir da própria história das 

coleções africanas desse museu. 

A forma de expor essas culturas, no entanto, não está desvinculada de uma África 

estática, sem interação entre os povos e até mesmo “primitiva”, já que nas vitrines, geralmente 

mal iluminadas, há uma grande quantidade de objetos, remetendo o visitante aos antigos 

gabinetes de curiosidades. (IMAGEM) Há também dioramas que estão expostos desde 1969 e 

que acabam reforçando tradicionais equívocos relacionados ao continente africano. (IMAGEM) 

A única parte que evidencia o contato da África com outras culturas do mundo é a vitrine 

chamada “Influência estrangeira”, onde são mostradas algumas obras africanas que claramente 

incorporaram aspectos estrangeiros a partir do contato. É possível apreciar, por exemplo, uma 

escultura de cavaleiro portando uma arma de fogo, ou uma estatueta de um homem usando 

roupas ocidentais. No entanto, essa tentativa de integrar a África com o resto do globo apenas 

nessa vitrine não é capaz de minimizar a tão presente ideia de um continente isolado. 



 

(IMAGEM) Assim, a questão que se coloca é: em se tratando de um museu de história natural, 

é possível apresentar as culturas não ocidentais numa perspectiva diferente? 

O National Museum of Natural History (Smithsonian Institution) é um exemplo de que 

é possível inovar na maneira como essas culturas são mostradas ao público. Intitulada de 

“African voices”, a exposição permanente desse museu, localizado em Washington, D.C, tem o 

propósito, conforme aparece exposto no sítio eletrônico do museu, de “examinar a diversidade, 

dinamismo e influência global dos povos da África e culturas ao longo do tempo nos domínios 

da família, trabalho, comunidade e meio ambiente natural”. O texto ressalta ainda que “a 

História da África e dos povos influenciaram profundamente a cultura global e do pensamento 

- e continuam a fazê-lo hoje. O próprio passado e presente da América estão fortemente ligados 

à África”. 

Dentro dessa perspectiva, “African voices” expõe os objetos de arte africana a partir de 

grandes temas, como “a riqueza em África”, onde as trocas, incluindo moedas, conhecimentos e 

contatos, no presente e no passado, são destacadas. Outros temas abordados são “Vivendo na 

África” e “Trabalhando na África”, onde a ênfase é dada não apenas às áreas rurais, mas, 

sobretudo, às áreas urbanas. É possível ouvir os barulhos dos mercados, misturados ao som das 

músicas africanas da contemporaneidade e ver bonecas africanas tradicionais misturadas às 

contemporâneas, feitas de plástico. O dinamismo e o movimento das culturas africanas são 

vivenciados pelo visitante de maneira intensa, como se ele tivesse sido transportado para as 

movimentadas ruas de Lagos, por exemplo. 

É importante destacar também a parte cujo tema é “África Global”, onde a ênfase é dada 

à diáspora africana. Nesta, o visitante tem contato, por exemplo, com a presença negro-africana 

no Brasil, através da reprodução de uma loja de artigos de candomblé cujo nome é “Tenda 

Omolu”, além de obras produzidas pelo ferreiro baiano José Adário dos Santos. (IMAGEM) 

O National Museum of Natural History é um exemplo de que é possível experimentar 

novas formas de exibição da arte africana, mesmo se tratando de um museu de história natural 

e não de arte.   

Finalmente, as inquietações dos curadores e historiadores da arte nos Estados Unidos, 

que nem sempre se refletem no modo de exibir obras de arte africana, devem servir de incentivo 

aos museus brasileiros que possuem coleções da África para que retirem suas obras dos 

depósitos e reservas técnicas. Esse pode ser um importante ponto de partida para que 

comecemos a construir os nossos próprios debates a respeito das formas de exibir essas 

produções artísticas no Brasil. 
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