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RESUMO 
O presente trabalho buscou compreender a política de visibilidade utilizada pelo Museu da 
Solidariedade Salvador Allende para seu acervo. Para tanto, optamos por salientar a 
economia da doação e as narrativas que dela se ocuparam, identificando ora elementos da 
história da crítica e da arte, ora características museológicas. Utilizamos a documentação 
institucional, bem como as narrativas curatoriais acionadas pela instituição. Nesse sentido, 
enfatizamos a produção latino-americana presente na coleção, bem como as diferentes 
visões políticas sobre o conjunto das obras, antes e depois do Golpe Militar de 1973.  
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ABSTRACT 
This work investigates the visibility policy used for the collection at the Museum of Solidarity 
Salvador Allende. For this purpose, we focus on the economy and narratives of donations, 
identifying both elements of the history of art critique, and museological characteristics. 
Using the institutional documentation, as well as curatorial narratives, we highlight the Latin-
American production of the collection, in addition to the different political perspectives on the 
set of works, before and after the military coup of 1973.  
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Na constituição dos acervos de museus de arte raramente a economia da doação 

surge como um aspecto festejado das políticas de visibilidade. E mesmo quando 

isso ocorre, podemos encontrar narrativas que celebram a constituição de uma 

coleção institucional por meio da mitificação dos colecionadores ou artistas eleitos 

para representa-la (OLIVEIRA, 2014). As narrativas que ensejam a criação do 

Museu da Solidariedade Salvador Allende (MSSA) são distintas e podem configurar 

um caso especial, cuja doação surge menos como categoria museológica que como 

ação política. Nosso texto busca identificar as principais narrativas que instruem a 

constituição de seu acervo, visto como componente privilegiado para a manutenção 

de parte da recente história política chilena.  

A coleção que forma o acervo do MSSA surgiu como ação política deliberada em 

1971. Trata-se de um acervo formado “em nome da resistência e da solidariedade” 

(ESCOBAR, 2007, p. 8), articulado como ação da “Operação Verdade”1, um 

encontro internacional de intelectuais e de artistas, em Santiago, em outubro de 

1971. Na ocasião constituiu-se uma comissão de artistas e críticos de arte liderados 

por Mário Pedrosa, com a presença de Louis Aragon, Rafael Alberti, Carlo Levi, 

Mikis Teodorakis, Julio Cortazar e José María Moreno Galván, entre outros, cuja 

finalidade era estimular artistas visuais do mundo inteiro a doar obras para o futuro 

Museu da Solidariedade (BALMES, 2007, p. 14). O crítico de arte espanhol José 

Maria Galván convenceu o próprio presidente à época, Salvador Allende, de que a 

coleção seria um modo de atrair empatia das classes artísticas para as mudanças 

sociais e políticas fomentadas por seu governo naqueles anos, e, especialmente, 

criar canais de resistência aos grupos preocupados em desestabilizar o governo da 

Unidad Popular. Para tanto: 

La tarea de llevar a cabo la construcción efectiva del museo le fue 

encomendada a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 

Chile, de la cual soy decano en estos momentos. Esta «acción» 

significó la organización de un proceso de recolección de las 

donaciones. Para ello, se dispuso de todos los medios académicos y 

logísticos que poseía la Universidad de Chile. Principalmente su 

Instituto de Arte Latinoamericano a cargo de Mario Pedrosa, 

destacado crítico de arte brasileño y exiliado en Chile. (BALMES, 

2008, p. 54) 
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O papel de Pedrosa na empreitada não é corriqueiro. O crítico brasileiro, recém 

exilado no Chile, conferiu legitimidade à ideia de Galván, uma vez que concebeu as 

bases museológicas para a futura instituição. Base alinhavada por Pedrosa, que nas 

duas décadas anteriores vinha debatendo o papel do museu diante da produção e 

da difusão da arte.2 Antes de ser intitulado como Museu da Solidariedade, Pedrosa o 

havia concebido como “Museu de Arte Moderna e Experimental” (CÁCERES, 2010, 

p. 89). Embora a participação de Pedrosa não seja o eixo de nosso trabalho, é 

notável perceber que as características do acervo do MSSA, numa avaliação 

posterior, mostram-nos que um caráter particular da arte “moderna” deixa-se 

entrever. 

Artistas latino-americanos na coleção – os primeiros anos 

 

Fig. 1 – Wifredo Lam 
Sem título, 1973 

Pastel, 66 x 47cm 
Museu da Solidariedade Salvador Allende, Santiago, Chile 

 

A ideia foi rapidamente acolhida por artistas de vários países de tal modo que já em 

maio de 1972 deu-se a primeira exposição com as obras doadas.3 Assim sendo, a 

coleção começava a estruturar-se de maneira sui generis: 
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en comparación con otros museos de arte moderno. Gestado a partir 
una idea que tenía como fundamento principal un ideal político que 
excedía lo meramente artístico, sin una colección de obras 
preseleccionadas, sin um espacio físico ni un financiamiento 
determinado, este escaso grado de institucionalización se debió a 
que los esfuerzos principalmente se concentraron en el trabajo de 
recolección de obras para así, en una primera instancia, cumplir con 
la significativa función mediática de demostrar que existía un fuerte 
apoyo internacional al gobierno de Allende. (PARRA, 2013, p.17) 

De certo, que a preocupação de Pedrosa, desde o início, era construir um acervo 

com a presença de artistas simpáticos ao governo chileno4, naquilo que Piškur 

definiu, ao refletir sobre a experiência do MSSA, como “uma clássica política de 

propaganda” (2015). Mas como qualquer coleção pautada pela economia da 

doação, o acervo do MSSA expressa a heterogeneidade típica da produção do 

século XX, em especial daquele em voga a partir dos anos de 1950. Em carta ao 

crítico holandês E.de Wilde, na época da solicitação da doação das obras5, Pedrosa 

já antecipava:  

Atualmente, a questão que se coloca é: o que se fará dessas obras? 
Essas obras, em todas as probabilidades serão diversas, muito 
distintas uma das outras? Nós temos consciência disso. Nós 
sabemos que o conjunto será bastante contraditório. Mas não há o 
que fazer: é esse mesmo o símbolo da contradição cultural e artística 
de todo século. (PEDROSA apud CÁCERES, 2010, p. 95)  

Como previu o crítico brasileiro, a heterogeneidade é uma das marcas do acervo. 

Mas, mesmo sob o signo do múltiplo, o museu construiu narrativas para salientar 

características da coleção reunida até o golpe de 11 de setembro 1973. De início é 

preciso dizer que se trata de um acervo pictográfico, com predominância de obras 

bidimensionais. Embora não se possa negar o impacto que objetos e esculturas 

como Bicho de Lygia Clark (s/d), Aséptico com Progressividad do ítalo-argentino 

Aldo Paparella e Devoção de León Ferrari (1995) exercem na visibilidade do acervo.  

Mesmo heterogêneo, o conjunto possui obras que podem ser agrupados em seções, 

cujas afinidades estéticas são evidentes, ao menos até 1990. Sabemos que 

caracterizar um acervo exige medidas arbitrárias que visam selecionar semelhanças, 

alianças e especificidades nem sempre estéticas, mas o próprio museu, por meio de 

curadores, esforçou-se para tabular sua coleção pelas narrativas da história da arte 

dos novecentos. A presença fundadora de Galván e Pedrosa conferiram ao acervo 

uma presença importante de artistas latino-americanos e espanhóis.   
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Fig. 2 – Carlos Cruz-Diez 
Fisiocromia nº 591, 1972 

Estrutura de metal e plástico, 60 x 120 cm 
Museu da Solidariedade Salvador Allende, Santiago, Chile 

 

Na perspectiva da coleção inicial, a presença de obras de Wifredo Lam (figura 1), 

Antonio Berni, Joaquín Torres-García, Roberto Matta, David Siqueiros e Pedro Figari 

marcam a presença da “vontade vanguardista da arte latino-americana”, nas 

palavras do curador Patricio Zárate (2007, p. 106). Da mesma forma, um debate que 

se impôs em diferentes quadrantes da arte ocidental estava marcadamente presenta 

no acervo. Trata-se de um acervo que expressa com qualidade as tensões e as 

aproximações entre a abstração de matriz construtiva e as novas figurações pós-

guerra, especialmente na América Latina. A presença de obras abstratas em seus 

desdobramentos geométricos-cinéticos pode ser conferida, por exemplo, nas obras: 

Fisiocromia nº 591 (1972) de Carlos Cruz-Diez (figura 2) e Tes com brique de Jesus 

Rafel Soto (1977), ambos venezuelanos. Ao lado desses criadores, temos obras dos 

latinos-americanos Matilde Pérez (Chile), María Simón (Argentina), Luis Tomasello 

(Argentina), Jorge Pérez Veja (México), Alberto Beltrán (México), Adolfo Estrada 

(Argentina), Julio Le Parc (Argentina), Salvador Corratgé (Cuba), Leopoldo Agüero 

(Argentina), Sergio Camargo (Brasil), além de obras importantes de Victor Vasarely, 

Jorma Huatala, Eusebio Sempere, Olle Baertling, Harvey Quaytman, entre outros.  
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Fig. 3 – Antônio Henrique Amaral 
O idolatrado, da série O meu e o seu, 1967  

Xilogravura, 54 x 37 cm 
Museu da Solidariedade Salvador Allende, Santiago, Chile 

 

Entre os artistas que representam as novas figurações em diferentes acepções, 

diríamos mesmo que por vezes politicamente opostas, temos: César, Jean-Claude 

Latil, Iván Messac, Jean Rustin e Gerard Fromanger, todos da França; os latino-

americanos Antonio Seguí (Argentina), José Luis Cuevas (México), Antônio 

Henrique Amaral (figura 3), Eduardo Vilches (Chile), Claudio Tozzi (Brasil), Gracia 

Barrios (Chile), etc.. Além de trabalhos importantes como as pinturas: Repetições de 

Martí de Raúl Martinéz (1968) e Sem título de Gontran Guanaes Netto (1973).  

O acervo reserva, ainda, a presença de um formidável conjunto de obras 

importantes da produção estadunidense e outras tantas de artistas europeus, cujo 

destaque frequentemente recaí sobre as peças de Alexander Calder, Frank Stella, 

Claes Oldenburg, Ritch Miller, no primeiro grupo, e Joan Miró, Pablo Picasso6, Joan 

Brossa, Wolf Vostell, Equipo Crônica (Espanha), entre outros, no segundo. 
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A coleção exilada 

Se pensarmos que o Golpe do Estado confiscou, destruiu, ignorou ou encaixotou as 

obras do futuro museu, temos uma coleção aprisionada até o retorno da democracia 

no final dos anos de 1980 no país. Por outro lado, se ampliarmos a noção de 

coleção para a própria prática de colecionar, ou seja, introduzindo no sentido as 

negociações, as seleções e as formas de assimilação, de fato a coleção se divide 

em duas. Aquela que permanece no Chile mal armazenada no Museu de Belas 

Artes e no Museu de Arte Contemporânea da Universidade do Chile, e aquela que 

continua a ser constituída no exílio, sob a rubrica de um “museu da resistência”.  

Graças a ação dos críticos, de artistas e de pensadores estrangeiros e chilenos 

exilados, o acervo do museu permaneceu crescendo. Num sentido diverso, a 

presença espanhola deixa-se notar, em especial, pelas obras de abstração informal, 

em sua vertente matérica como as pinturas Antropofauna de Manolo Millares (1971), 

Pintura de Modest Cuixart (1971); além do relevo de Lucio Muñoz denominado 

No...No... de 1970. Juntam-se a elas obras informais de José Caballero, Eduardo 

Chillida, Antonio Saura e Pablo Serrano. E mesmo em obras doadas depois como a 

serigrafia Sem título de Antoni Tápies (1976) e a tela Homenage a Van Gogh de 

Rafael Canogar (1975). Tal presença apenas delineia o fato de que Espanha, Cuba, 

Suécia e França foram países para onde migrou o projeto de assimilação 

descentralizado. 
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Fig. 4 e 5 – Leopoldo Torres Agüero 
El estanque,1971 & Chile nº317, 1973 

 Acrílicas sobre telas, 141 x 114 cm; 130 x 130 cm 
Museu da Solidariedade Salvador Allende, Santiago, Chile  

 

Nesses e em outros países o colecionamento permaneceu ativo e ganhou novos 

contornos simbólicos. A coleção antes de seu exílio já assimilara obras com 

conotação político abertamente relacionadas ao contexto chileno e que, 

posteriormente, passam a compor os jogos historiográficos e curatoriais da chave 

arte-política dentro do museu, como é o caso da tela Introdução à compreensão da 

civilização ocidental e cristã de Luis Felipe Noé (1962). Todavia com o assassinato 

do presidente Allende, muitas obras doadas passaram a refletir uma nova 

perspectiva delineada para à coleção. Da Solidariedade passamos à Resistência. As 

doações do argentino Leopoldo Agüero mostram essa mudança. El estanque de 

1971 apresenta aspectos formais da produção geométrica lírica do artista, enquanto 

a obra Chile nº 317, de 1973, produzida meses após o Golpe, já nos situa diante de 

uma metáfora poderosa sobre as mortes e as perseguições operadas naquele 

momento (figuras 4 e 5). Também podemos citar trabalhos como Homenagem a 

Salvador Allende (1974) do artista conceitual catalão Antoni Muntadas e Figura 

sobre cruz de chumbo de Carlos Leppe (1986), ou ainda, Homenagem a Bautista 

Van Schowen, ao silêncio, à Concepção e à cabeça fria e o coração quente do 

chileno Eugenio Téllez (1977) – uma contundente homenagem ao líder político 
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chileno, criador do Movimento de Esquerda Revolucionária –, expressavam essa 

nova contingência.  

Assim sendo, o acervo do museu é dividido em três seções: Solidariedade, 

Resistência e MSSA. Na primeira estão 674 obras doadas até o golpe, na 

perspectiva original, conferindo à coleção o sentido próprio do modernismo 

revolucionário e sua proposta de conectar o governo socialista com as classes 

artística e intelectual de outros países. Já na seção Resistência estão as obras 

doadas a diferentes articuladores, quando o museu se encontrava no exílio, 

especialmente entre 1976 e 1990. Salienta-se que o museu destaca que muitos 

artistas doaram uma segunda obra, neste período, para renovar seu compromisso 

com a causa original do museu, e sua presença ativa junto a resistência política à 

ditadura chilena. Foi o acaso de Miró, Cruz-Diez, Vasarely e Calder, totalizando mais 

de mil e cem obras assimiladas. Na última seção, denominada com o próprio nome 

do museu, encontram-se as obras doadas desde o retorno à democracia. O número 

expressivo de doações, desde então, foi realizada por artistas chilenos, o que 

demostra que a instituição e seu acervo passaram a reforçar sua presença tanto nas 

domésticas cadeias institucionais de memória, quanto frente a produção 

contemporânea local.7 

O museu como estratégia de memória 

É peculiar notar que a assimilação da produção contemporânea se deu com mais 

visibilidade nos últimos vinte anos. Pedrosa planejou um museu com duas divisões, 

uma “propriamente de arte moderna e a outra propriamente experimental, onde se 

farão experiências, pesquisas etc” (apud CÁCERES, 2010, p. 140). Em outras 

palavras, para Pedrosa a presença da arte experimental dar-se-ia com a ativação do 

museu. As obras seriam constituídas dentro do museu, entendido como agente 

ativo, propositor e multiplicador das ações experimentais. Isso de fato pode explicar 

as poucas obras mais próximas das poéticas experimentais dos anos de 1970, uma 

vez que o golpe impediu a implantação da instituição.8 

Há nesse sentido, as obras que não foram salvaguardadas graças ao golpe. 

Recentemente o museu se empenha por reintroduzir tais obras em seu acervo. É o 

caso de obras de Sol Le Witt e Carl Andre. O caso de André é emblemático, pois o 
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artista estadunidense havia enviado placas que compunham Leaden Ring em 1972, 

todavia o material nunca saiu da alfandega chilena (LATERCERA, 2016). 

Da mesma forma que a obra de Andre foi reintroduzida no acervo, outras peças 

voltaram a compor a coleção da instituição. Sabe-se que a recuperação é lenta e, 

por vezes, pouco provável. Já em sua sede definitiva, em 1993, a então diretora do 

museu Carmen Waugh negociou o retorno de dezenove obras de artistas britânicos, 

que haviam sido doadas em setembro de 1973 (ALARCÓN, 2015). Os trabalhos 

tinham sido reunidos em prol do museu no Instituto de Arte Contemporânea de 

Londres, sob direção de Roland Penrose. Dentre os artistas que participavam 

estavam nomes cruciais da arte britânica do século XX como: Henry Moore, David 

Hockney, Kenneth Martin, Patrick Hughes, entre outros. Com o golpe, os artistas 

reivindicaram as obras, pois não queriam doá-las ao regime militar. No retorno ao 

museu, o episódio tornou-se motivo poético para a obra de Anthony Hill, chamada 

Linear obstruction, que “cuenta a través de archivos, del catálogo de la muestra en 

Londres y de cartas de los artistas, en las que expresan su sorpresa y agrado al ser 

contactados para, finalmente, realizar su donación al pueblo de Chile” (YASKY apud 

ALARCÓN, 2015). 

Embora o número de obras recuperadas seja relevante, há muitas obras 

desaparecidas. O Museu possui relatos e dados documentais que mostram o envio 

de obras de Bucareste, na Hungria, mas que nunca chegaram a compor o acervo do 

museu.  O mesmo deu-se com algumas obras enviadas do Japão e do México. Há, 

ainda, obras que se tornaram disputa entre o MSSA e o Museu de Bellas Artes, que 

detém 33 peças sob sua guarda (LATERCERA, 2016), especialmente obras 

enviadas por artistas estadunidenses como Nancy Graves e Robert Motherwell.  

De toda forma nenhuma obra chamou mais atenção por seu retorno que uma pintura 

sobre tecido chamada Multitud III (figura 6). Obra da artista chilena Gracia Barrios, 

Multitud III foi executada no verão de 1972 com a ajuda da artista Graciela Córdova. 

Uma peça figurativa cujo teor político, a monumentalidade, o trato cromático e seu 

vocabulário a filia à pintura mural latino-americana da primeira metade do século XX.   

Inicialmente exposta no edifício da UNCTAD, com o golpe militar de 1973 a obra fora 

enviada para uma casa de penhores e, posteriormente, seu paradeiro tornou-se 

obscuro até 2001. Momento quando o crítico Justo Pastor Mellado encontrou a 



 

2133 UM ACERVO COMO RESISTÊNCIA: POR UMA POLÍTICA DA SOLIDARIEDADE 
Emerson Dionisio Gomes de Oliveira / UnB  
Simpósio 1 – A crítica e seus espaços: trânsitos, narrativas e regimes de visibilidade na América Latina 

 

pintura e a entregou a José Balmes e a Barrios. Em 2005, a obra foi reintegrada à 

coleção do MSSA e tornou-se um dos símbolos de resistência da ideia original de 

José Maria Galván e Mário Pedrosa. O retorno de Multitud III dirigiu a política de 

visibilidade do acervo em direção a premissa do crítico brasileiro, no momento de 

sua criação: “este museu que se cria pela doação dos artistas do mundo, 

espontaneamente movidos pela solidariedade com um pequeno povo na periferia da 

Terra” (PEDROSA apud  ESCOBAR, 2007, p.10). Desde então, a instituição 

permanece a salvaguardar-se como símbolo da democracia e ancora sua política de 

aquisição na economia da doação como modelo de solidariedade entre o museu e 

os criadores e, por conseguinte, como memória de resistência.   

 

Fig. 6 – Gracia Barrios 
Multidão III (detalhe), 1973 

Pintura sobre tecido, 200 x 800 cm 
Museu da Solidariedade Salvador Allende, Santiago, Chile 

 

                                                           
Notas 
1
 “É nesse contexto de vitória e confrontação com um inimigo ainda tímido que se dá uma série de eventos para 

angariar simpatias internacionais ao governo de Allende; entre eles está a chamada Operación Verdad cujo 

objetivo era ganhar como aliados midiáticos uma importante fonte de legitimação social ao imediato pós-68: a 
intelectualidade, sobretudo a intelectualidade de esquerda. Assim, utilizando-se de um mesmo nome já 
empregado em Cuba, realiza-se a Operación Verdad em outubro de 1971, com o objetivo de furar o bloqueio 
midiático internacional patrocinado por El Mercúrio. (CÁCERES, 2010, p.88). 
2
 Pedrosa liderará um comitê responsável pelas doações. O comitê era formado por: Louis Aragon e Jean 

Leymarie (França), Giulio Argan e Carlo Levi (Itália), E. De Wilde (Holanda), Dore Ashton (Estados Unidos), 
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Rafael Alberti e José María Moreno Galván (Espanha), Mariano Rodríguez e Danillo Trelles (Cuba), Aldo 
Pellegrini (Argentina) e Julius Starzynski (Polônia). (MARCHESI, 2010, p.138). 
3
 A primeira exposição inaugurada com a presença do presidente Allende deu-se em 18 de maio de 1972, no 

Museu de Arte Contemporânea da Universidade do Chile. Houve uma segunda em abril de 1973, no edifício da 
UNCTAD (United Nations Conference forTrade and Development). Tal edifício serviria, a princípio, serviria de 
primeira sede do museu. Implementação interrompida com o golpe de 1973. (MARCHESI, 2010, p.136). 
4
  “El Comité se crea para llevar a efecto esa tarea y decidir sobre la mejor manera de establecer contacto con 

los artistas que movidos por sus simpatías con la experiência revolucionaria del gobierno popular, están 
dispuestos a cooperar con sus creaciones, a la formación de uma colección de obras maestras del Siglo XX, 
destinada a permitir la participación de los países en desarrollo en el patrimonio artístico internacional. ” Carta de 
Mário Pedrosa a Danilo Trelles (apud PARRA, 2013) 
5
 A carta fora endereçada em 10 de janeiro de 1972.  

6
 A doação dos pintores históricos do modernismo era crucial para consolidação da coleção: “Aos ‘velhos 

mestres’ competia a função não só demarcar certo período da experimentação formal quanto auxiliar no trabalho 
de propaganda do Museu, já que possuíam nomes consagrados, o que permitiria o ganho de prestígio da 
iniciativa por parte do público e das autoridades chilenas. Miró é um dos primeiros artistas consagrados que doa 
uma obra ao museu, obra que se torna símbolo da iniciativa naqueles anos. (CÁCERES, 2010, p.130). 
7
  Atualmente o museu possui cerca de 2.650 peças e está instalado num edifício que “outrora foi utilizada para 

operações de segurança durante o governo militar, o que é a prova de que a arte, junto com preservar a 
memória, é também capaz de purifica-la” (ESCOBAR, 2007, p.10). 
8
 Muitos poderiam apontar as questões práticas como um problema para o acervamento de obras consideradas 

experimentais no contexto da época. Dentro da economia da doação, assimilar instalações, performances, 
videoarte entre outras possibilidades não parecia prático no que concerne ao transporte e a salvaguarda, 
especialmente num museu ainda inexistente. Mas Pedrosa conhecia as experiências do MAC-USP, operadas 
por Walter Zanini, que habilmente construiu uma coleção de arte conceitual utilizando mecanismos simples, 
como a assimilação de projetos, arte postal e outras modalidades (FREIRE, 1999). 
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