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RESUMO 
O presente artigo discute o papel das Bienais de Havana (1984–) e Dacar (1990/1992–) 
em relação às políticas culturais dos anos 1960 que fundamentaram a criação de 
ambas as mostras. Abordamos, a partir desse contexto, os usos das noções de 
negritude e pan-africanismo no contexto senegalês das artes, bem como, a ideologia 
anti-imperialista e a agenda cultural cubana instaurada no período pós-revolução. A fim 
de compreender os projetos críticos e as expressões artísticas partilhados por essas 
bienais, tomamos como estudo de caso as estratégias curatoriais e discursivas que 
atravessam a exibição da obra do cubano José Bedia, e como, a partir desse trabalho, 
Havana e Dacar elaboram uma “ideia” de diáspora africana na arte. 
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SOMMAIRE 
Cet article examine le rôle des Biennales de La Havane (1984–) et Dakar (1990/1992–) 
par rapport aux politiques culturelles des anées 1960 qui ont crée les bases pour la 
conception de ces deux expositions. Nous abordons, à partir de ce contexte, les usages 
des notions de négritude et panafricanisme dans le contexte sénégalais des arts, ainsi 
que l'idéologie anti-impérialiste et l'agenda culturel cubaine établie dans la période post-
révolution. Afin de comprendre les projets critiques et les expressions artistiques 
partagées par ces biennales, nous prenons comme étude de cas les stratégies 
discursives qui traversent le travail de l’artiste cubain José Bedia, et comment, à partir 
de ce travail, La Havane et Dakar élaborent un «concept» de diaspora africaine dans 
l'art. 
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Nos anos 1960, dois países separados pelo Atlântico assumiam uma nova 

configuração política, tomando o campo da cultura e das artes como eixos-

chave para seus projetos de nação. De um lado, o Senegal recém-independente 

da tutela francesa ocupava o papel de expoente cultural no continente africano, 

buscando construir sua modernidade sob o signo da négritude, idealizada pelo 

poeta-presidente Leopold Sédar Senghor. Do outro, Cuba fundava um estado 

comunista no qual a liberdade de criação era uma preocupação central para 

aqueles que temiam a emergência de uma ortodoxia artística centrada no 

realismo socialista. “Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”, 

bradava Fidel Castro em suas Palabras a los Intelectuales (1961).  

À despeito das diferenças entre os projetos polítcos de Cuba e Senegal, o 

impulso fundador das suas agendas culturais permitiu que instaurassem uma 

série de instituições dedicadas ao campo das artes como escolas, teatros e 

museus1. Tais instituições eram voltadas não só a formação de um público local, 

mas também à projeção internacional e à emanciapação da tutela ocidental que 

havia marcado a entrada de ambos os países no século XX.  

Tais políticas culturais seminais forjaram as condições para a criação das 

Bienais de Havana e Dakar, entre os anos 1980 e 1990. Separadas 

cronologicamente pela queda do Muro de Berlim, em 1989, ambas as mostras 

buscavam renovar os eixos de articulação artística herdados da experiência 

colonial, e posteriormente, da Guerra Fria. Suas agendas e políticas curatoriais 

apontam para o surgimento de novas redes de trocas cultrais nas quais se 

evidenciam as relações entre bienais e estado. À exemplo da Bienal de Havana, 

fundada em 1984 sob os auspícios do Conselho de Ministros de Cuba para 

“assegurar uma nova importância para Cuba na América Latina, bem como no 

bloco do Leste” (BELTING, 2013). Ou da Bienal de Dacar, criada em 1990 pelo 

então presidente Abdou Diouf em resposta às demandas de artistas e 

intelectuais senegaleses por uma atuação do estado na promoção de uma 

política cultural pan-africana. 
 
Eles invocam o chefe de Estado em um papel de protetor 
das artes (como prevê a constituição senegalesa), citando 
a obra do antigo pres
apoiava a cultura em referência a glória passada do
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, organizado em 1966, 
símbolo da vitalidade criativa e intelectual do continente e 
da capacidade do Senegal de se propor como plataforma 
e porta-voz do conjunto do continente. (PENSA, 2011) 

 
Enquanto a Bienal de Havana promovia uma retórica terceiro-mundista no 

campo das artes, alinhada, por sua vez, às ambições do soft power cubano na 

esfera cultural, a Bienal de Dacar buscava se posicionar em relação à dialética 

senghoriana do enracinement et ouverture2, colocando-se como plataforma 

articuladora de um projeto que revisava a própria noção de arte global, a partir 

da África. Ambas afrontavam o lugar referencial da modernismo e da 

contemporaneidade euramericana, aspirando projetar-se, a partir de suas 

posições locais privilegiadas, sobre os territórios periféricos negligenciados pelo 

projeto de arte ocidental.  
 

 
Catálogo da Primeira Bienal de Havana (1984) 

 

Inicialmente restrita à produção artística latino-americana e caribenha, a primeira 

dessas bienais expandiu gradualmente seu escopo curatorial para contemplar 

trabalhos provenientes da África, Ásia e Oriente Médio. Tal movimento culminou 

na icônica 3a Bienal de Havana (1989) e seu projeto expositivo alinhado à 

geopolítica das artes que ganhou corpo na década de 1980. Três anos depois, 

Dacar abria as portas de sua bienal com uma proposta de alternância entre 

literatura e artes plásticas. Em pouco tempo, essa pauta caiu por terra dando 
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lugar a uma mostra bienal que passou a se chamar Dak’art (1992), e cujo foco 

foi direcionado às diversas linguagens das artes visuais. Com o passar de suas 

edições, e ao contrário de Havana, Dacar abraçou uma perspectiva regional 

essencialmente voltada a comunidade artística africana e sua diáspora, uma 

vocação pan-africana sobre a qual discorre Yacouba Konaté – curador geral da 

sétima Dak’art:  
 

A Bienal de Dakar afirma a promoção dos artistas 
africanos, em geral, como sua marca. Desde 1996, tem se 
apresentado como a Bienal Pan-africana das Artes. 
Posicionando-se como tal, Dak'Art toma como centro de 
gravidade o emaranhado da história global do continente 
negro com as micro-histórias de indivíduos e coletivos que 
se identificam [...] com o seu destino [...] Dak'Art levanta a 
cabeça e fala para a África e em nome dos africanos 
(KONATÉ, 2009) 

 

 
Catálogo da Segunda Bienal de Dacar: 

a primeira edição dedicada exclusivamente às artes plásticas (1992) 
 
Ao advogar outros contextos e enquadramentos expositivos para a produção 

artística não ocidental, as bienais em questão nos ajudam a repensar algumas 

categorias consolidadas no campo da história da arte. Entre as pautas centrais 

trazidas por Havana e Dacar estão o questionamento de certos marcadores 

temporais – como o primitivo, o moderno ou o contemporâneo na arte – ou 

geográficos – como a ideia de uma essência identitária que permearia as 
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noções de arte africana ou latino-americana. A fim de compreender como esses 

agenciamentos ocorrem, analisaremos os enquadramentos discursivos que 

atravessam a obra do artista cubano José Bedia, em exibição em Havana e 

Dacar, entre os anos 1984 e 2004. 

Do afro-cubanismo à diáspora: o locus do discurso expositivo 

Fundada sob o signo do pintor Wifredo Lam (1902-1982), a Bienal de Havana 

trazia entre os seus principais eixos conceituais a questão da presença africana 

na cultura cubana. Para os idealizadores da bienal, a trajetória de Lam — filho 

de um imigrante chinês e uma mãe de ascendência afro-espanhola — 

condensava não somente o apelo terceiro-mundista almejado pela mostra, mas 

também a representatividade do que se convém chamar de afro-cubano no 

campo das artes visuais.  

 
Performance em frente a obra Terceiro Mundo (1965) de Wifredo Lam, 

durante a Primeira Bienal de Havana (1984) 
Fonte: Memórias de la Bienal de la Habana, Lilian Llanes, 2012 

 

Já na primeira edição da Bienal (1984) foi organizada uma Conferencia 

Internacional sobre Wifredo Lam na qual a curadora Lowery Stokes Sims cita o 

encontro entre Lam e Aimé Césaire, em 1941, e a influência da negritude de 

Senghor como fatores decisivos para que o artista pudesse reconhecer a 

presença africana em sua própria obra. Segundo Stokes Sims (1984), Lam 

“empleó rituales afrocubanos y mitos que le eran familiares desde niño para 

crear un planteamiento modernista único y muy personal”. Uma condição 
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precursora que, anos mais tarde, seria reiterada por Gerardo Mosquera ao 

considerar Lam o primeiro artista americano a incorporar o “elemento africano” 

na arte moderna.  
 

O trabalho do artista cubano é visto como um acontecimento [...] 
relacionada à negritude como construção consciente e neológica 
de um paradigma negro. [...] Fascinado por elementos "primitivos" 
e africanos, graças à arte moderna, ele começa a expressar os 
aspectos "africano" e "primitivos" em si mesmo. (MOSQUERA, 
1996) 

 
Associadas, sobretudo, às expressões da cultura popular, as tradições afro-

cubanas que influenciaram o trabalho de Lam3 eram frequentemente relegadas 

a uma posição marginal na narrativa nacional das artes. Todavia, elas 

desempenham um papel central entre os artistas que começaram a atuar no 

período pós-1959, como o jovem José Bedia. Um iniciado na tradição do Palo 

Mayombe –sistema ritual afro-cubano que, junto com a Santería, teve uma forte 

influência nas artes visuais (CAMNITZER, 2003) –, o artista faz referências à 

cosmologia e à iconografia palera a fim de “construir uma semântica específica 

em seu trabalho” (BETTELHEIM, 2001). Ao recusar a categorização de tais 

práticas como vestígios do passado, o trabalho de Bedia aporta uma visão 

dinâmica e contemporânea da presença africana em Cuba. 

A geração de Bedia é amplamente reconhecida por reavaliar as artes nacionais 

e contribuir para o surgimento de uma atitude pós-colonial em relação à 

identidade e à cultura local (MOSQUERA, 1988). Trabalhando ativamente na 

década de 1980, esses artistas fizeram uso de conceitos como o de 

transculturação, elaborado pelo antropólogo e escritor Fernando Ortiz, e 

buscaram delinear visualmente uma essência cubana que levasse em 

consideração tradições não canônicas. Durante a terceira edição da Bienal de 

Havana, em 1989, Bedia apresentou uma mostra individual na qual afirmou seu 

processo criativo como um método transcultural, “en la mitad de camino entre la 

‘modernidad’ y la ‘primitividad’, [...] De este reconocimiento, y en este límite 

fronterizo que tiende a romperse, sale mi trabajo”4.  
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Talvez tenha sido essa condição transcultural que tenha levado o trabalho de 

Bedia a ser incluído na 6a edição de Dak’art (2004), como parte da exposição 

Retour à Dakar: 3 artistes en provenance des Amériques. Com curadoria do 

brasileiro Ivo Mesquita, a mostra se dedicou a explorar a noção de diáspora 

africana nas Américas, a partir do trabalho de Bedia e dois outros artistas: Mario 

Cravo Neto e Odili Donald Odita (o único afro-descendente da mostra). Em seu 

texto de apresentação, Mesquita afirma: 

No que diz respeito ao assunto proposto, a Diáspora 
Africana, devo admitir que os artistas e obras propostas 
trazem aqui um entendimento diferente das práticas 
culturais e de uma abordagem teórica que apresenta uma 
África utópica, um território a ser descoberto, um projeto a 
se realizar, uma cultura por fazer. Pelo contrário, ela é 
considerada uma matriz cultural, como aquela cantada por 
Gilberto Gil ou pela música de Bob Marley, a "Mama 
África", a mãe que uma vez expatriada na América deu à 
luz crianças mestiças. 

 
 

     
Kiyumba Ndoki (1997) e Kiyumba Bafiota (1997): 

obras de José Bedia exibidas na 6a. Bienal de Dacar (2004). 
 

A inserção de José Bedia em Retour à Dakar, pelo viés da diáspora, intriga. De 

origem espanhola, o artista não possui a ascedência africana que embasa a 

retórica do retorno ou da mestiçagem exortada pelo curador da mostra; levando-

nos a perguntar: Esta seria uma contradição? Até que ponto a noção de 

diáspora se torna maleável e vai sendo moldada de acordo com as suas 

condições de enunciação?  



 

2211 ENTRE HAVANA E DACAR: MODOS DE EXPOSIÇÃO E ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS EM INTERSECÇÃO 
Sabrina Moura / Doutoranda Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – UNICAMP 
Simpósio 1 – A crítica e seus espaços: trânsitos, narrativas e regimes de visibilidade na América Latina 

 

Como já havia feito em sua mostra individual para a Terceira Bienal de Havana5, 

Bedia apresenta em Dacar um conjunto de obras – entre as quais Kiyumba 

Ndoki e Kiyumba Bafiota (1997) – que remetem à elementos surgidos a partir da 

sua experiência pessoal com os rituais de Palo Mayombe. Aqui, a adesão do 

artista à condição diaspórica parece não se inscrever nas tramas de uma filiação 

literal, mas na vivência espiritual afro-cubana que se materializa de forma quase 

auto-biográfica em seus trabalhos. Assim, embora afirme o contrário em seu 

texto curatorial, podemos concluir Mesquita não foi guiado pela noção de origem 

na seleção das obras expostas em Retour à Dakar, mas sim, recorreu à 

experiências culturais e subjetivas para validar sua proposta curatorial. 

Em The Diaspora as Object (2003), John Peffer aponta questões importantes 

acerca dos usos discursivos e estéticos do conceito de diáspora africana na 

arte. “Muito da nova arte procura deslocar a diáspora de uma condição de 

sujeito-que-fala para passar a ser um objeto-em-questão”, afirma. Nesse 

sentido, ao assumir a condição de objeto, a noção de diáspora passa a 

recombinar múltiplas conexões geográficas e históricas. Mas, isso não se dá 

sem uma perda, já que a força de sua enunciação política se dissolve, 

respondendo à condições que escapam às formas de validação baseadas em 

uma origem comum.  

Hoje em dia, o conceito de diaspora pode ver-se incluído 
entre um conjunto de lugares comuns como fronteira, 
crioulização, transculturação, hibridismo, e outras, todas 
elas tentando descrever zonas de contato intercultural e 
culturas transnacionais. (PEFFER, 2003) 

 

Resta saber em que medida a maleabilidade desses conceitos, seus usos no 

campo das curadoria e na esfera da arte dita “global” demandam uma 

contextualização mais precisa. Sob esse ângulo, o estudo das Bienais tem muito 

a contribuir, já que articula práticas artísticas à experiências históricas e 

políticas. Nesse sentido, é importante notar que, embora os agentes e 

protagonistas de exposições bienais sempre clamem o pioneirismo de suas 

propostas artísticas e discursos curatoriais, mostras dessa natureza jamais se 

constituem como fatos isolados, resultantes de um único projeto autoral. Elas 

representam, ao contrário, uma conjunção de forças e interesses que 
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transcendem o chamado mundo da arte. É precisamente essa dimensão 

complexa, marcada pelo seu contexto histórico e social, que buscamos como 

horizonte na elaboração desse estudo. 
 
 
 
Notas 
 
1 Impulsionadas nos anos 1960, as políticas culturais cubanas pós-revolução tiveram entre seus principais 
expoentes a   –  organização fundada por Castro em 1959 para promover relações 
entre Cuba e a América Latina e Caribe  –, o Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos 
(ICAIC), a Orquestra Sinfônica Nacional, entre outros. No Senegal, podemos citar a criação do Musée 
Dynamique, o Thêàtre Nationale e a École des Arts du Senegal. 
2  Texto de Abdoulayé Wade sobre a 5a edição da Bienal de Dacar. Catálogo (2002), p. 5 
3 Ver também Luiz Camnitzer (2003), p. 37. “The real impact of black artists on the Cuban mainstream had 
to wait until the appearance of Wifredo Lam”, afirma o autor. 
4 Texto de José Bedia para o Catálogo da Terceira Bienal de la Habana (1989), p. 217. 
5 Importante ressaltar que o Palo Mayombe não é a única referência ritual presente na exposição de Bedia 
para a Terceira Bienal de Havana, já que apresenta também obras baseadas em práticas espirituais de 
indígenas norte-americanos, entre outros cultos caribenhos.  
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