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Contra a ilusão universalista

É chegado actualmente o tempo de distinguir entre África e Africanos, entre identidade e 

nacionalidade, entre expressão e política. Mesmo que, como estamos convencidos, não  

haja verdadeira expressão que não tenha ecos políticos. Os artistas aqui reunidos têm todos 

em comum a África. Mas a forma como são Africanos é singular e não saberia constituir  

uma comunidade que negasse o indivíduo. A colecção à qual pertencem é africana, porque 

aquele que a reuniu reivindica esta africanidade. Poderíamos, assim, avançar aqui que não  

se nasce africano, esta é uma condição que se adquire. Adquiri-la é nascer no mundo e 

descobrir-se. É fazer escolhas essenciais que vão determinar a direcção da nossa vida. A 

única forma de apreender esta África cuja definição parece ser individual é reunir várias vezes 

as peças dispersas deste puzzle. Adquirir a condição africana acaba por ser exprimir no 

mundo um ponto de vista. E não existe expressão sem linguagem. Compreender os artistas 

ditos africanos é ser capaz de decifrar a linguagem original na qual cada um, à sua maneira, 

afirma pertencer ao mundo. Porque pertencer a um território não deve fazer perder de vista  

o facto de que qualquer território é, antes de mais, uma parte do mundo.

� – A arte como linguagem.

A escrita artística, como qualquer escrita é, a priori, uma linguagem. Ou seja, tem o objectivo 

de comunicar a outrem aquilo que o próprio não domina necessariamente. Esta linguagem 

que, de acordo com a definição de Henri Delacroix, é «um dos instrumentos capazes de 

transformar o mundo caótico das sensações num mundo de objectos e de representações». 

Sendo verdade que esta definição se aplica a todas as obras de arte, a fotografia e o vídeo, 

meios através dos quais  a representação assume forma humana, são vectores perfeitos para 

traduzir o que não pode ser dito. Uma certa inevitável perda está inerente a este exercício  

de tradução, pois não existe linguagem que seja perfeita. Não existe linguagem capaz de 

retranscrever integralmente este mundo de sensações sempre em movimento, sempre 

inapreensível na própria essência.

Um dos mal-entendidos recorrentes, no olhar que deitamos sobre o outro, e nomeadamente 

no que o Ocidente deitou e deita sobre «os outros», é a ilusão de uma linguagem universal 

que remeteria para uma comunidade de fantasmas, ou pelo menos para uma verdade 

essencial. A ilusão científica de decifrar o mundo e de o pôr em equação participa desta 

mesma vontade que conduz à objectivação do que não pode ser objectivado. Como retran-

screver, de facto, uma borrasca de vento ou uma tempestade numa língua que possa ser 

compreendida da mesma forma nos quatro cantos do planeta? É a ilusão universalista. O 

lugar do ser, por exemplo, nas sociedades pré-industriais, está no centro deste mal-entendido 

que ainda opõe o Ocidente ao resto do mundo. A filosofia profunda que ainda rege os povos 

de África apoia-se essencialmente no ser. Na essência encarnada, mais do que na abstracção 

de um mundo posto em equação. A separação completamente cristã do ser e da natureza  

é a pedra de toque deste encontro falhado. O verbo, ou seja, uma das primeiras formas de 

linguagem, constitui a própria revelação do ser, ao mesmo tempo que põe à distância. O 

rosto que observo no espelho já não é menos. É aquilo a que Merleau-Ponty chama o poder 

visualizador, que, por pouco que lhe prestemos atenção, pode aparentar-se a uma experiên-

cia mística: «O meu corpo é ao mesmo tempo visualizador e visível. Ele que olha para todas 

as coisas pode também olhar-se, e reconhecer no que então vê o «outro lado» do seu poder 
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visualizador.»1  Esta experiência do desdobramento, em cujo entendimento por Sartre 

atentaremos mais à frente, está mesmo no centro do conceito de trabalho dos artistas 

contemporâneos aqui reunidos.

A experiência de se ser estrangeiro de si próprio é comum a todos os povos que conheceram 

o jugo da colonização. Mas quando colonizados, apenas viviam o desdobramento como uma 

perda, uma ausência de uma parte deles mesmos; é após as respectivas independências que 

adquirem a faculdade de ver. Mas exercer em pleno conhecimento este novo talento não é 

tarefa pequena. Trata-se de, em primeiro lugar, desaprender a olhar-se como um esquema 

inalterável definido pelo olhar do outro. Depois, importará instituir um olhar próprio e de lhe 

conferir sentido, o que resulta em atribuir-se um significado a si próprio. A comoção de ser 

visto, de que falava Sartre, evocando o súbito poder que era dado aos antigos colonizados, 

de deitar um olhar objectivo sobre os seus colonizadores deve tomar-se num duplo sentido. 

Neste texto, onde se anuncia a imanência da descolonização e a emancipação dos povos que 

até então tinham sido vítimas ou, pelo menos, objectos do olhar do outro, Sartre sublinha o 

facto de ver, isto é, a capacidade para julgar ou, pelo menos, para construir a própria opinião 

como um elemento fundador da liberdade. Mas se o filósofo insiste na humildade com a 

qual, a partir de então, o Ocidente deveria considerar-se, ele omitiu a menção ao facto de 

esta comoção acontecer também com o sujeito que vê. É como se, saindo de uma longa 

noite de cegueira, ele se abrisse pouco a pouco ao mundo e à magia de se descobrir como 

nunca antes se vira.

� – O poder do olhar.

A produção artística, no século em que vivemos, é provavelmente o último lugar de plena 

expressão da nossa liberdade e da nossa individualidade. No fim do séc. XX, o Ocidente 

exerceu o monopólio da faculdade de ver, isto é, do poder de descrever e, portanto, de definir 

o mundo, de um ponto de vista hegemónico. As fotografias antropométricas dos indígenas 

do Sul do Sara ou a fotografia orientalista, a Norte, participavam de uma vontade consciente 

de reduzir toda a humanidade diferente a um conjunto de confortáveis clichês, que insistiam 

na alteridade do exotismo. Estes velhos livros de escritores viajantes ou de geógrafos estão, 

portanto, cheios de galerias de retratos típicos, de cenas intemporais de que os Noubas de 

Leni Riefensthal são um exemplo, entre muitos outros. Domar a própria imagem é o mesmo 

que introduzir no nosso mundo vozes e cores que escapam à globalização e à uniformização. 

É recusar ser apenas o fruto do olhar do outro e em vez disto  trazer, como uma contradição 

silenciosa, a própria versão de si mesmo, de acordo com os próprios códigos culturais e a 

própria estética. É voltar a adquirir a medida do tempo, que, segundo Merleau-Ponty, «conti-

nua o mesmo porque o passado é um antigo futuro e um presente recente, o presente é um 

próximo passado e um futuro recente, o futuro, enfim, é um presente e mesmo um passado 

por vir, porque cada  dimensão do tempo é tratada ou referida como outra coisa para além 

dela mesma, isto é, enfim, porque há, no centro do tempo, um olhar (...)»2 .

A palavra-chave é, aqui, a palavra olhar. Imaginemos por um instante que o ser humano é 

assimilável ao tempo, e que as diferentes fases deste presente múltiplo a que faz referência 

Marleau-Ponty não é mais do que a essência da humanidade. Assim, numa espécie de eterno 

retorno do mesmo, de acordo com o famoso conceito de Nietzsche, tentamos em vão definir 

um objecto, o homem, que nunca corresponde ao do momento em que o encaramos. 

�
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Porque, assim que o apreendemos, estamos já no passado e na história. Como definir então 

o futuro, se não se trata de uma extrapolação do instante vivido e de uma projecção que 

apenas ganhará valor pela força da subjectividade, pela força do esclarecimento deste olhar? 

Porque a força e a fraqueza de todos os olhares é serem fragmentários. É serem o elemento 

isolado de um puzzle cujos contornos gerais nos escaparão sempre, como nos recorda 

Théodule Ribot: «com a imagem, etapa intermédia entre a percepção e o conceito, a redução 

do objecto representado a algumas características fundamentais afirma-se ainda mais.»3  

Tomar consciência da impossibilidade de representar o real permite aceder à liberdade do 

criador. Na fotografia, mais do que em tudo o resto, esta distância é necessária, pois só ela 

nos autoriza, pela subjectividade da poesia que lhe subjaz, a atingir uma verdade que não 

sofrerá contradição, pois esta verdade nunca terá pretensões à universalidade.

O ser contemporâneo encontra-se refém da necessidade de dar sentido aos actos próprios: 

trata-se ao mesmo tempo de desconstruir um passado e de inventar um futuro, num tempo 

presente, submetido a um perpétuo movimento. O problema que se lhe levanta reside na 

inadequação das ferramentas existentes. Trata-se portanto de inventar-se a si próprio, de 

criar-se a si próprio, no sentido primário do termo. De encontrar uma linguagem que reflicta 

mais de perto as próprias aspirações, conservando inteiramente uma gramática que seja 

acessível a qualquer ser humano, seja quais for a história e o meio que lhe seja próprios.  

O sagrado já não pode ser o lugar do discurso, excepto para reinventar a própria noção de 

sagrado, que seria despojada da conotação religiosa, para não ser mais do que a expressão 

de si. Nos países em que a arte permanece suspeita e conserva todo o seu carácter irreve-

rente, a negociação que se instaura entre o produtor, o público e os censores (os guardiões 

da lei) é rica de todos os paradoxos que induzem os mal-entendidos e a confusão dos 

sentidos. É pelo interior destes interstícios que pode deslizar uma nova voz. No fundo, o 

interstício é uma sorte para quem souber contorná-lo. É a função essencial da arte. O olhar 

do artista deve lembrar-nos que é perigoso fecharmo-nos em esquemas únicos e em ver-

dades estabelecidas. A postura de oposição radical e de provocação gratuita nunca atingirá, 

pois, se for vazia de sentido, o objectivo de forçar a sociedade a olhar de outra forma. É a 

força e o luxo do criador, do artista: poder libertar-se das grilhetas dos códigos nos quais  

foi educado, para lhes dar uma nova leitura.

� – A própria questão do Nós.

Esta leitura ou esta nova interpretação têm, necessariamente, de inscrever-se num esquema 

que seja conhecido de todos, para atingirem o seu fim. É a interacção da produção artística  

e de um dado meio que lhe dá todo o valor que tem, como nos recorda Deleuze: «Os signos 

permanecem desprovidos de sentido, na medida em que não entram na organização de 

superfície que assegura a ressonância entre duas séries (duas imagens-signos, duas séries 

ou duas pistas etc.). Mas este mundo do sentido não implica ainda nem a mesma direcção 

nem o mesmo órgão, os quais exigem um aparelho receptor capaz de operar um escalona-

mento sucessivo dos planos de superfície, de acordo com uma outra dimensão. Mais ainda, 

este mundo do sentido, com os seus acontecimentos-singularidades, apresenta uma neutra-

lidade essencial. Não apenas porque sobrevoa as dimensões, de acordo com as quais se 

organizará de maneira a adquirir significação, manifestação de designação; mas porque 

sobrevoa as actualizações da sua energia como energia potencial, ou seja, a realização dos 

�
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seus acontecimentos, que tanto pode ser interior quanto exterior, colectiva ou individual, 

consoante a superfície de contacto ou o limite superficial neutro que transcende as distân-

cias e assegura a continuidade entre as suas faces.»4 .

O artista que se enganasse no objecto encontrar-se-ia, pois, na situação de um ser mudo  

ou, pior, de um ser invisível. Porque é necessário apoiar-se naquilo que nos circunda para 

apreender a realidade que nos é imposta. Os códigos e as estéticas propostos devem, 

portanto, estar necessariamente ancoradas algures, devem ser em primeiro lugar inteligíveis 

para aqueles a que vão ser propostos. A importância da imagem na propaganda está lá para 

nos lembrar a função subliminar de que qualquer imagem está investida. No espelho inverti-

do que os povos colonizados começaram a apresentar aos mundos, a partir dos anos 50,  

vê-se um isco de interiorização e de desconstrução das imagens que, até então, tinham 

prevalecido. Esta emancipação simbólica passou pela política e pelas escolhas ideológicas 

decorrentes de uma vontade inquieta de voltar a página colonial e de questionar os modelos 

prevalecentes, até então erguidos como vontades absolutas. Tudo isto resulta na política do 

não-alinhamento e em namoriscar o regime de Moscovo, que aparece então mais como uma 

alternativa ao modelo ocidental do que como uma verdadeira escolha filosófica. Mas nesta 

corrida à história, que se empreende a partir das independências, os povos há muito coloniz-

ados, na urgência de inventar nações, passaram talvez ao lado da oportunidade que lhes era 

estendida, a oportunidade daquilo que Ernst Bloch designara a questão essencial: a própria 

questão do Nós.

É esta questão que é abordada, noutros termos, por Deleuze no excerto acima citado. A  

complexa problemática do Nós remete para duas noções (sempre esta dualidade do ser), 

sem as quais é difícil determinar-se na essência: o grupo e o indivíduo. O grupo, este nós  

a que Bloch faz referência, é um conjunto de grupos interdependentes que formam aquilo  

a que Deleuze chama a «superfície de contacto», ou seja, o campo do parecer. O grupo 

familiar, o grupo étnico, o grupo religioso, o grupo nacional, o grupo continental etc. repre-

sentam outros tantos conjuntos, em relação aos quais o indivíduo deve encontrar o lugar que 

lhe cabe. A identidade, pois é do que se trata, torna-se na síntese destes diferentes conjuntos 

numa actualização única e singular.  Se ser é pensar-se, para retomar Descartes, acrescen-

tarei que o nosso pensamento determina a forma como aparecemos ao mundo. Ao lado da 

imagem exógena de nós próprios, que ameaça cercar-nos e encerrar-nos em arquétipos, 

existe a imagem endógena que exige irromper, para exprimir aquilo a que Delacroix chamou 

o «mundo caótico das sensações». Porque, se a linguagem tem um sentido, é certamente 

este. Mas como traduzir este mundo na realidade de uma imagem? Como transformar o caos 

num todo organizado e equilibrado? É este o desafio lançado aos artistas contemporâneos  

de África. A questão do Nós, que ocupa o centro das preocupações deles, é um enigma 

aparentemente sem fim. Apanhados na dupla armadilha do local e do global, é necessário 

inventar um ser híbrido que, ao mesmo tempo, consiga responder às queixas dos dois 

grupos. Porque a contemporaneidade é necessariamente universal.

A arte contemporânea, através das diferentes traduções que tem, autoriza esta discussão 

ontológica, talvez melhor do que qualquer outra forma de criação, porque simboliza o lugar 

de encarnação. A arte não pode existir sem uma encarnação de qualquer natureza. O corpo 

torna-se então no lugar da narração. O corpo íntimo, mas igualmente o corpo social, o corpo 

�  
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do outro. Nesta figuração que permite o vídeo, a fotografia ou a instalação, a encenação de  

si próprio permite a expressão, de forma tangível, de uma emoção que já nada tem de 

abstracto. A mais ínfima paisagem torna-se numa forma de auto-retrato e numa forma de 

encarnar. Esta dualidade que invocámos adquire a condição de instrumento com o qual 

podemos brincar à provocação. O corpo cessa portanto de pertencer ao proprietário, torna-

no-se na metáfora do Nós que é devolvida ao «visualizador» para que a apreenda. Torna-se 

matéria. Paradoxal é que seja a própria encarnação a transformá-lo em ideia, como nos 

lembra  Henri-Piere Jeudi: «As imagens do corpo não dizem respeito ao corpo como uma 

entidade isolada, elas chegam simultaneamente como imagens do mundo. E a linguagem  

só permite organizar classificações arbitrárias, que sempre aproximarão da ilusão o sentido 

da interpretação. Em certa medida, a colisão das imagens do corpo ensina-nos que não há 

uma verdadeira linguagem do corpo. As formas em que este é falado implicam já uma 

negação da imagem pela objectivação do sentido que lhe é dado.»5 

Não há necessidade de nos debruçarmos aqui sobre as imagens recebidas, sobre as tipolo-

gias das raças, porque o corpo em questão é múltiplo. Lembramo-nos dele, se quisermos 

encarar a realidade de um corpo africano, por exemplo, de lhe darmos uma substância que  

se dissocie dos clichês. O corpo africano só é africano por ser reivindicado como tal. Não é, 

pois, apenas o corpo que nos envia uma mensagem, mas a forma como o artista o põe em 

cena. O corpo torna-se metáfora. O corpo como uma paisagem, e isto não é um acaso, torna-

se metáfora. Tela virgem sobre a qual o artista transpõe a sua visão da nossa humanidade. 

Instrumento de mediação pelo qual o artista fala a outro, aquele que olha e não pode impe-

dir-se de qualificar, o corpo é o primeiro elemento concreto pelo qual somos apreendidos.  

É a sede de um conflito permanente, porque através dele se joga a questão contraditória da 

percepção. Existe dum lado a imagem que enviamos aos outros e ao outro, aquela que os 

outros recebem de nós. Uma imagem que se inscreve na ordem da aparência. Domar esta 

imagem desdobrada acaba por corresponder a nela introduzir, de uma só vez, a própria alma. 

Para evitar os mal-entendidos ou, pelo menos, os mal-vistos, subentendidos em qualquer 

primeiro olhar. Estamos aqui no domínio da representação, isto é, no domínio do estar-no-

mundo. Aquele onde nos projectamos para os outros tal como desejaríamos ser vistos. Onde 

negociamos as condições da nossa humanidade, evitando a armadilha trágica que condenou 

Narciso.

� – Um desdobramento salutar.

Mas, da mesma forma que somos necessariamente ambivalentes, o Outro que nos apreende 

não é monolítico. É constituído de tudo o que não é o ele próprio. Fora do círculo muito 

apertado da família e dos amigos (e mesme neste) temos sempre o sentimento de sermos 

vítimas de permanentes mal-entendidos. Entrar no mundo supõe um conhecimento profundo 

de si próprio e da forma como queremos ser apreendidos. O corpo, a partir do momento em 

que é actor nesta negociação, só pode ser abstracção e escrita codificada. O outro, que, 

segundo Lacan, nos define, deve passar pela imagem que temos de nós próprios. Natural-

mente, como dizia Henri-Pierre Jeudi, esta imagem implica a própria negação. Significa isto 

que ela nunca atingirá o fim ideal visado pelo artista. Mas existirá um fim ideal, a não ser o 

de testemunhar com as próprias palavras e a própria carne? Temos o direito de nos interrog-

armos. A questão que se levanta ao artista saído de um antigo país colonizado é a da multi-

plicidade das imagens que tem à disposição. Espelho deformado pela história, o artista pós-
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colonial tem de enfrentar uma multiplicidade de outros, pois é impossível seleccionar uma 

mensagem unívoca ao mesmo tempo que é impossível torná-la universal, ou seja, acessível  

a todos da mesma maneira. Daí a necessidade de ancorar o corpo, graças a uma carga que 

ultrapasse o dono, e de fazer dele o emblema de uma certa espiritualidade que não deixa  

de ser politizada por uma desconstrução da história colonial. Afinal, que é então este corpo 

oferecido, se não for a encarnação actualizada dos mitos e das culturas marcados pelo selo 

da contemporaneidade? O corpo tornar-se-ia então intercessor entre nós e um mundo do 

qual não temos consciência. Numa espécie de transe que nos deve conduzir à exploração 

dos limites do nosso ser, nós oscilamos entre a encarnação animal e a espiritualidade, isto é, 

a encenação consciente de nós mesmos. É nesta operação sobrenatural que nos desdobra-

mos uma última vez.

O sentido do corpo deve escapar à sua primeira natureza e confundir as mensagens da sua 

aparência. A referência, ou pelo menos o referente, é frequentemente o estrangeiro, o outro. 

Não nos descrevemos para os seres próximos, mas para os que estão longe de nós. Aqueles 

que apreendem de nós uma imagem que não corresponde necessariamente à nossa sensibi-

lidade. O meu corpo seria, portanto, este atopos de que falava Barthes, o qual corresponderia 

a uma verdade singular, que não poderia confundir-se com a dos outros. Aquela que apare-

ceria depois como uma verdade àqueles que não me conhecem. Pôr em causa esta imagem 

parada e reflectir sobre o lugar que tem no mundo supõe um trabalho de ascese que começa 

no próprio. Trata-se de mergulhar no mais profundo de si para avaliar as diferentes formas de 

se apresentar. Um exercício um pouco esquizofrénico, pois supõe uma atitude de Janus, ao 

mesmo tempo voltado para o interior e para o exterior. É a este desdobramento que Sartre se 

refere, nesta citação onde ele exprime a ideia de  «Negro» como «não-branco» ou «coloniza-

do»:  «O arauto da alma negra passou pelas escolas brancas, de acordo com a lei do bronze 

que recusa ao oprimido todas as armas que não tivesse roubado ele mesmo ao opressor;  

foi com o choque da cultura branca que a sua negritude passou da existência imediata ao 

estado reflectido. Mas, de uma só vez, ele deixou mais ou menos de a viver. Escolhendo ver 

o que é, desdobrou-se, já não coincide consigo próprio.»6 

Já não coincidir consigo próprio representa, sem dúvida, o despertar para a consciência 

política. Isto significa, antes de mais, que sejamos capazes de estabelecer connosco mesmos 

esta distância indispensável a toda a revelação. Considerando o nosso corpo como um 

objecto estrangeiro, é-nos mais fácil conseguir restitui-lo na totalidade dos significados que 

tem. Daí a importância, para um artista que se quer dizer, de encontrar uma linguagem capaz 

de corresponder ao seu mundo interior e de ser a expressão mais fiel do seu discurso. A 

originalidade tem este preço. Não numa demonstração extrema de mestria no recurso a 

novos utensílios, mas na adequação de uma mensagem e de uma estética capaz de lhe servir 

de veículo. A utilização de técnicas ocidentais não deve mascarar uma verdade fundamental: 

uma técnica só pode ser válida, se for posta ao serviço de um propósito. A simples repro-

dução de conceitos importados não é suficiente. A necessidade de encontrar as ferramentas 

adequadas a esta transformação cujo único objecto, paradoxalmente, é a busca por uma 

verdade íntima que somos os únicos a conhecer é a condição sine qua non. Este desdobra-

mento supõe uma mestria dos parâmetros pelos quais o mundo se rege. O acto de criar já 

não é o acto gratuito e ligeiro que alguns quiseram descrever, mas um empenhamento que 

ultrapassa o simples indivíduo e transforma o artista na ilustração viva de uma singularidade. 

�
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poésie nègre et mal-

gache, Paris, PUF, 1948
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Criar é actualizar a última dualidade. A da própria arte: «A estética sofre de uma dualidade 

lancinante. Ela designa por um lado a teoria  da sensibilidade como forma da experiência 

possível; por outro lado, a teoria da arte como reflexão da experiência real. Para que os dois 

sentidos se juntem, é necessário que as condições da experiência em geral se tornem elas 

próprias condições da experiência real; a obra de arte, por seu lado, aparece então como 

experimentação.»7 

Qualquer trabalho artístico que não se assemelhasse, ao mesmo tempo, à experiência real e 

à experimentação não atingiria o seu fim e não traria uma nova voz ao discurso artístico. O 

objectivo é enorme. Trata-se de, ao mesmo tempo, criar uma estética singular e de a tornar 

inteligível a todos. Trata-se de a tornar numa nova matriz. Eis uma proposta que vem contra-

dizer a monotonia global. O risco e o preço a pagar por esta operação são-nos recordados 

por Hanna Arendt: «Parece que um homem que é apenas um homem perdeu precisamente 

as qualidades que permitem aos outros tratá-lo como seu semelhante.»8 

Mas é uma armadilha que se poderá facilmente evitar, a partir do momento em que não se 

confunda semelhança e mimetismo. É este o preço da revelação.

Texto para o ‹SD Observatorio› por Simon Njami, Valência, Julho 2006.

�
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du sens, Paris, Minuit, 

1969
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Seuil, 1982


