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RESUMO 

No presente trabalho, discutimos a importância efetiva da produção visual mexicana do 
último terço do século XX; partimos de uma visão ampla de seus principais eventos na 
exposição e seu catálogo intitulados La era de la discrepancia: arte y cultura visual en 
México, 1968-1997. Tal mostra se apresenta como um projeto de resgate e memória do 
passado histórico marginalizado e, como tal, reúne artistas em desacordo com a tradição. 
Com o fim de refletir sobre a produção cultural alternativa mexicana e seus registros, 
utilizamos o primeiro dos nove eixos temáticos que estruturam o catálogo –Salão 
Independente- como exemplo articulador do significado de ruptura e memória. 
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ABSTRACT 
In this work we discuss the significance of the Mexican production in the visual arts spanning 
the last third of the 20th century. We start with an overview of the chief events that took place 
at the exhibition The age of discrepancies: art and visual culture in Mexico, 1968-1997, as 
well as into its companion catalogue. This exhibition fashions itself as a project designed to 
review and keep track of a marginalized historical past; as such, it assembles artists at odds 
with tradition. Purporting to meditate on Mexico's alternative cultural output and its 
documented records, we focus on the first of the nine structuring themes in the catalogue –
the Independent Salon– as a key example of the meaning of memory and breaking free from 
tradition. 
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A amnésia institucionalizada 

O vazio da história cultural recente se apresentou no México até os anos 90 como 

um marco característico que implicou em um resgate ou reencontro das 

genealogias.  Esta mesma ausência de historiografia local do final do século XX 

causou uma exclusão da arte mexicana do circuito de participação de várias 

exposições. O passado recente esteve marginado da história a tal grau que a arte 

mexicana contemporânea parecia ser nula. Evidentemente, a produção toda estava 

ávida de uma reconstituição, revisão e sistematização efetivas que a livrasse da 

limitação cronológica e a restituísse cheia de sentido a uma nova narrativa. Obras e 

histórias que haviam sido esquecidas ou expulsas da ―cultura nacional‖ deveriam ser 

convocadas e recapturadas numa investigação sobre o período que passaria por 

arquivos de artistas, de críticos, museógrafos, curadores, historiadores de arte e 

todos aqueles que poderiam pôr à luz construções do passado artístico: 

[...] era evidente que a inserção no território globalizado envolveria 
uma renegociação das genealogias periféricas, e uma revisão da 
nossa história. Envolvidos como estávamos em intentos de 
recomposição da cena artística local desde posturas de 
independência e oposição – e próximos, nele, a decisão de muitos 
artistas de não fazer mais caso a instituições que, de maneira 
evidente, havia se tornado obsoletas – nos vimos forçados a dar 
explicações e a contribuir na construção das mitologias em torno de 
um ― movimento‖ que parecia ter surgido do nada, e de um dia para o 
outro. Contra o que tínhamos ingenuamente esperado, no lugar de 
debilitar a ―história nacional da arte‖ e seu sistema cerrado, o novo 
circuito produzia uma mitologia local fundada na ―história instantânea 
(DEBROISE, O; MEDINA, C., 2007,p.21)‖.    

 

No entanto, a questão que se colocava era: ―Como se escreve a história do que foi 

mantido à margem da história? Como entender o desvanecimento de um momento 

cultural e as possibilidades que abre seu resgate público?‖ (DEBROISE, O; 

MEDINA, C., 2007, p. 22). Como um projeto de resgate e memória do passado 

histórico que foi marginalizado, com a riqueza de materiais diversos que são 

apresentados ao público, junto à recuperação e restauração de obras, bem como 

com os arquivos e base de dados disponíveis, no ano de 2007 foi lançada a 

exposição La era de la discrepancia, bem como o seu catálogo que leva como 

subtítulo Arte e cultura visual em México, 1968-1997. Neste, nos são dadas 

possibilidades de entendimento do desvanecimento cultural ocorrido no México que 

busca incidir sobre a própria contemporaneidade, atualizando-a e recriando-a. A 
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exposição, nasce, assim, de um projeto voltado essencialmente à produção de 

conhecimento cuja publicação panorâmica do catálogo é a tentativa sistemática de 

pôr em processo a representação histórica mexicana e de fazer presente o que só 

era memória acadêmica. ―Ante o descuido institucionalizado do período, era 

necessário representar uma exposição que operasse como reativação e socialização 

da memória‖( DEBROISE, O; MEDINA, C., 2007, p.22).  

A exposição e catálogo 

―Viva a discrepância!¹‖: são essas palavras do reitor da Universidade Nacional 
Autônoma de México (UNAM) Javier Barros em seu discurso feito na Faculdade de 
Arquitetura em 1970 que inspiram o título da exposição exibida de fevereiro a 
novembro de 2007. A cargo dos renomados curadores e críticos de arte Pilar García 
de Germenos, Álvaro Vázquez Mantecón, Cuauhtémoc Medina e Olivier Debroise, a 
mostra no Museo Universitario de Ciencias y Artes (MUCA Campus) contou com 
mais de 300 obras — entre pintura, fotografia, escultura, pôster, ilustração, vídeo e 
documentos. As obras foram criadas por 190 artistas selecionados, muitos deles 
formados na própria Universidade e que têm seus trabalhos e criações 
constantemente exibidos nos espaços públicos da instituição.   
Concentrada nos anos desde o movimento estudantil até os da insurreição zapatista 

a arte visual exposta apresenta o espírito vigente no cenário de tal época que se 

engendrava em um movimento marcado por medo e perplexidade ao longo das três 

décadas da qual se ocupa.  Assim sendo, tal mostra convocava a discrepar de 

cânones e paradigmas dentro e fora do mundo da arte, estendendo-se, portanto, aos 

domínios políticos, econômicos, sociais, bem como culturais. Em outras palavras, 

essa discrepância que não se restringia à estética, considerava todo a conjuntura 

suscetível a uma série de contradições da situação atual, cujas propostas, criações 

e trabalhos artísticos portavam tal relato do México de maneira crítica e eficaz. 

Assim, artistas providos de uma ferrenha autocrítica de suas práticas, de diversas 

gerações, vindos dos mais vários contextos culturais, em desacordo com os usos 

tradicionais da arte, se erguem numa transformação do sentido de produzir arte em 

uma busca nova de legitimidade da mesma. 

Conforme afirmam Debroise e Medina:  

A adoção de práticas não tradicionais derivava, mais que de uma 
convicção, de uma dúvida geral acerca do que poderia ser 
artisticamente possível em um país periférico, cujas genealogias 
culturais e construções históricas já não serviam para compreender 
um presente que se imbricava com o mainstream (DEBROISE, O; 
MEDINA, C., 2007, p.20).  
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A fim de sanar a falta de investigação e documentação sobre a arte mexicana do fim 

do século XX, ―a ausência de referentes públicos sobre o processo artísticos local, a 

ausência de coleções e/ou publicações sobre o processo artístico local‖ 

(DEBROISE, O; MEDINA, C., 2007, p.22), a Universidade Nacional Autônoma de 

México (UNAM) aceitou a desafiante proposta de criação deste material que é de 

grandiosidade para historiadores, críticos, artistas, curadores bem como para o 

público em geral. Tal volume dá suporte para um processo de transição entre a arte 

de uma escola mexicana apoiada pelo Estado e a integração no circuito 

internacional da arte.  

O livro foi editado por Cuauhtémoc Medina e Olivier Debroise e encontra-se 

atualmente na sua segunda edição, datada de 2014. Neste intervalo de edições, 

alguns episódios relacionados ao catálogo foram marcantes, a saber, a exibição 

pública do projeto no México, em Buenos Aires e em São Paulo, o falecimento de 

um dos editores - Oliver Debroise, o acréscimo de dois registros históricos e um 

epílogo na segunda edição, além da correção de erratas que se detectaram na 

primeira. 

Em uma estrutura de nove capítulos e um apêndice documental que oferece 

informações que põe em contextos as obras dos artistas selecionados, o catálogo 

inclui ensaios dos curadores acima citados e outros colaboradores.  Os nomes 

conferidos a cada núcleo temático são: Salón Independiente; Movimiento Pánico; 

Sistemas; Márgenes conceptuales; Estrategias Urbanas; Insurgencias; La identidad 

como utopía; La expulsión del paraíso, e Intemperie. A disposição destas ―zonas‖, 

que numa primeira aproximação poderia insinuar uma ordem cronológica e 

compartimentos estagnados, se revela funcionando como possíveis eixos que não 

têm a intenção de esgotar as significações das obras que abarcam.   

O relato é marcado por descontinuidades. Se a ideia não é uma mera periodização, 

mas sim tendências histórias que engendram um maior sentido, vemos na seção do 

Salão Independente, primeira do catálogo, uma oportunidade para assinalar o 

sentido das unidades. Tomamos os acontecimentos que reúnem este núcleo 

temático como uma mudança representativa das dinâmicas artísticas assistidas no 

México. As transformações culturais e choques políticos, as agrupações artísticas 

que emergem na tentativa de sobreviver ao clima de repressão e intolerância, 

associadas à organização de oposição do aparato cultural do regime, aportam na 
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fundação do Salão Independente. Este tema do setor ―independente‖ é um dos 

centrais com os quais o catálogo da exposição fica às voltas e que, portanto, nos 

serve de base para compreender este instrumento de difusão criado pelos próprios 

artistas e agentes do mundo das artes – críticos, curadores, promotores – que 

afirmam nessa nova construção uma promessa de mudança cultural e política. A 

missão dos ―independentes‖ centra-se nas estratégias de autogestão na quais a 

produção contemporânea não requer a mediação exclusiva e única do museu, ao 

contrário, concentra o pensamento nas condições locais e regenera a discussão 

com transcendência do discurso e práticas artísticas por uma via que absorve a 

discrepância em sua reformulação.  

A realização do Salão Independente 

 

Figura 1:  Membros do Salão Independente na esplanada do Museu de Antropologia, verão 

de 1969². 

Ora, se o campo fértil à dissidência e pluralismo recorreu a uma estrutura distinta da 

exibição oficial cuja operar de maneira coletiva se deram em espaços ―alternativos‖, 

é notável, pois, tomar a primeira manifestação da discrepância apresentada no início 

da exposição, com a reconstrução de algumas peças desaparecidas que figuram o 

chamado Salão Independente de 1968. Contra a convocatória oficial da exposição 

de arte organizada para a XIX Olimpíada, jovens artistas decidem suspender suas 

contribuições com o aparato de consagração tal como existia.  

Em junho de 1968 (ano das revoluções e rupturas), o Instituto Nacional de Belas 

Artes convocou artistas para participar do evento que estava na agenda das XIX 

Olimpíadas, a ―Exposição Solar‖, cujo tema era o sol por tratar-se de símbolo de 

força e lucidez comum a todas as culturas do México. Trinta e cinco artistas – dentre 

os quais figuravam Carlos Mérida, Rufino Tamayo, Jesús Reyes Ferreira, José Luis 
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Cuevas, Gunther Gerzso, Leonora Carrington, Alberto Gironella, Enrique Echeverría, 

Rafael Coronel, Francisco Corzas e Rodolfo Nieto – rechaçaram a convocatória em 

9 de agosto sobretudo por considerar a divisão de mostra em suportes técnicos 

antiquados por sua ―pureza‖ (pintura, escultura, gráfica e aquarela). Com a 

publicação de uma carta aberta sugeriram algumas reformulações que avaliavam 

pertinentes, tais como a ignorância da arte contemporânea nesta subdivisão 

simplista da arte descaracterizada da liberdade do artista e caracterizada na 

competitividade e espírito comercial, e a ausência do convite pessoal aos 

participantes que equivalia a uma falta de reconhecimento de sua obra e trajetória. 

De sua parte, o Instituto respondeu com reajustes e modificações parciais de alguns 

pontos objetados pelo grupo artístico dissidente.  

Sem dúvidas, começa o ano da discrepância: sob o contexto do Movimento 

Estudantil, o massacre de Tlatelolco e a crítica ao aparato do Estado, uma onda de 

jovens artistas dá as costas ao museu e a todo o tecido institucional e busca ―novas 

formas de relação entre a arte a sociedade em evolução‖. Contra as atitudes 

repreensivas do governo, um grupo decide instalar seu próprio salão a fim de 

distanciar-se do condicionamento e restrição, e buscar novas formas de expressar-

se que iam ao encontro de novos discursos estéticos.  

 

Figura 2:  Lo que se ha visto y lo que se ha dicho, 1968 
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       Fotos de antologia, 23 de jullo-17 de setembro 
Hemeroteca Nacional, UNAM 

Este grupo de artistas mostrou sua solidariedade com o Movimento Estudantil e 

pintou sobre lâminas caneladas que cobriam o monumento a Miguel Alemán, na 

esplanada da reitoria da UNAM o que veio a se chamar o Mural Efímero³. O conjunto 

de pinturas dava a impressão de uma colagem de quadros, que longe de integrar 

uma unidade, possuíam cores de forte expressão e faziam referência aos 

acontecimentos de maneiras ora mais direta ou mais indireta.  

 

Figura 3: A cultura no México, 25 de setembro de 1968. 

Com exceção de Jesús Reyes Ferreira, artista premiado na participação da 

exposição, todos os demais formaram um grupo independente e levaram a cabo sua 

exposição em datas paralelas às das Olimpíadas.  

A julgar pelas obras que inauguram LED, a instalação de Helen 
Escobedo (Corredor Blanco,1969), a de Marta Palau (Ambientación 
Alquímica,1970) e as de Alejandro Jodorowsky (Fábulas Pánicas, 
1967), os artistas afirmavam sua modernidade através do uso de 
técnicas mistas, instalações, a gráfica urbana e as histórias pop de 
caráter contra cultural, integrando os símbolos da era espacial, da 
aldeia global e do hipismo, respectivamente (SPRINGER, 2007). 

O desejo da renovação estética, aliado à liberdade, elevam as formas de enfrentar 

os acontecimentos sócio-políticos lamentáveis de 68 em uma coletividade 

completamente diversa em suas inclinações temáticas e formais⁴. Tal ―produção 

artística que iniciou com a formação do Salão Independente, não encaixou nas 

políticas culturais de um Estado acostumado à encenação museológica do nacional‖ 

(DEBROISE, O; MEDINA, C., 2007, p.21).  Como única via para expor com liberdade 

as inquietações criadoras dentro da arte contemporânea resultava a contra cultura. 



 

ALVAREZ, Anelise Valls. A necessidade de recuperar a memória: La Era De La Discrepancia, arte e cultura visual 
no México, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais 
do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.3307-3316. 

3314 

O ponto a considerarmos aqui é principalmente encarar que o Salão Independente 

funcionou como gatilho potente para eventos posteriores e foi a expressão maior e 

direta de um esforço inicial e conjunto de romper velhas barreiras oficiais e 

tradicionais para uma abertura sem volta.  

O Salão Independente não contou com uma temática determinada e tampouco com 

curadoria ou museografia. A determinação dos espaços foi feita através de sorteio e 

cada artista doou uma obra a fim de que o que fosse arrecadado com sua venda 

suprisse os gastos da montagem e publicidade da exposição. De fato, o Salão 

resultou como um mostra de criações plenamente individuais. Devido à pressa das 

circunstâncias, a primeira exposição do Salão não contou com catálogo das obras 

expostas.  

A liberdade de expressão estética imperava e desligava-se de todas as convenções 

com as quais podia se paralisar. Tomando aspectos formais de vários movimentos 

como Cubismo, Fauvismo, Abstracionismo, Surrealismo, Expressionismo Alemão, 

Action Paiting e o Informalismo em geral, os artistas combinam a seus próprios 

estilos que ganham foras mistas de expressão cujo desenvolvimento desempenha 

um papel importante na relação de tendências artísticas e seus criadores.  

 

 

 
Figura 4:  Exibição da página do catálogo La era de la discrepancia: arte y cultura visual en México, 

1968-1997, 2007. 
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Paralelo à exposição das obras plásticas, um conjunto de atividades foi organizado 

que ocorreram durante o tempo da mostra, com mesas redondas, conferências, 

palestras e exibição de filmes. Ao final, somados os esforços dos artistas 

participantes e organizadores, o discurso livre e fresco, o entusiasmo e abertura do 

público fez o resultado final extremamente conveniente e exitoso.   

Considerações finais 

Seguramente, os processos apreendidos nas três décadas do horizonte visual 

mexicano da contemporaneidade passam por uma confrontação política e social que 

certamente devem ser recuperadas em sua devida energia e dispostas para novos 

usos. A arte discrepou de um circuito cronológico e rebelou-se de um sistema dado 

e fixo (revelando que este tem inúmeras válvulas), absorvendo uma crítica com 

mudanças na produção e consumo cultural.  

A exposição do Salão Independente -  contida e abordada nesta maior da 

Discrepância, tem este desdobre para reiterar o âmbito complexo, plural e rico de 

significado que fica apartado no corpo social, dando voz e luz aos artistas 

enjeitados. Refletir o mecanismo dinâmico do Salão Independente é uma 

possiblidade de alçar respostas a perguntas mais gerais que podem ser feitas às 

demais partes do catálogo da exposição La era de la Discrepância, tais como quais 

eras as características gerais da obra desses artistas informes? Quais as temáticas 

que são abordadas? Qual a intenção no que expressam? Qual era o discurso? Qual 

a recepção e consequências das propostas artísticas que rechaçam o 

convencionalismo estabelecido? 

Seguramente, nos deparamos com uma exposição que manifesta as 

mudanças da dinâmica artística: seja por meio do trabalho coletivo -  seja nas 

inovações técnicas, na inquietação política, nas saídas e aberturas a outros modos 

propositivos da arte -, a esteira da autogestão se multiplicou, na contramão dos 

formatos burocráticos e triviais, questionando e produzindo um cenário de produção 

cultural alternativa que debatesse e fizesse a mediação de todas as estruturas fixas 

dominantes. Mais do que responder estas perguntas, La era de la discrepancia é 

condição ela mesma absoluta da possibilidade de colocar-se estas questões e 

resgata-las dispendendo de argumentos que se sustentem exemplificados na tese 
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do projeto da mostra e catálogo e que amparados no apuramento da memória se 

ampliem a outros estudos de caso.       

 

Notas 
1
 A frase formulada em 1968 por Javier Barros Sierra ―Viva la discrepância que es el espíritu de la Universidad. 

Viva la discrepancia que es lo mejor para servir‖ expressa o dissenso que era o espírito comum que atravessa as 
criações artísticas ao longo destes anos e que retornam na exposição do catálogo. 
2
 Todas as figuras deste artigo foram extraídas do catálogo La era de la discrepancia: arte y cultura visual en 

México, 1968-1997.  
3
 Raúl Kamffer produziu o curta-metragem Mural Efímero que registra o processo de protesto na Cidade 

Universitaria da UNAM. Cf: http://www.filmoteca.unam.mx/cinelinea/videos/video37.html Vale assinalar aqui 
igualmente os nomes dos que pintaram sobre as lâminas de zinco: Guillermo Meza, Lilia Carrillo, Benito 
Messeguer, José Luis Cuevas, Fanny Rabel, Manuel Felguérez, Pedro Preux, Jorge Manuel, Roberto Donis, 
Mario Orozco Rivera, Miguel Hernández Urbán, Electa Arenal, Alfredo Cardona Chacón, Gustavo Arias Murueta, 
Ricardo Rocha, Carlos Olachea, José Muñoz Medina, Francisco Icaza, Adolfo Mexiac y Manuel Pérez Coronado, 
entre outros. 
⁴ O contexto político constituía-se com o nome de Gustavo Díaz Ordaz que se encontrava no final do governo, e 
malgrado o descontentamento da população, o modelo econômico e de autoritarismo continuavam replicando-se. 
Depois da tragédia de 2 de outubro de 1968, os protestos transcenderam todos os níveis sociais e culturais. A 
atmosfera no país era de esgotamento de um período monopolítico.   
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