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PREÂMBULO 

«Este movimento vacilante entre culturas parciais proporcionou-me uma sensação de 

individualidade, que foi um pouco menos que uma identidade cultural coerente, mas 

consideravelmente mais do que uma perspectiva estritamente nacional ou 

comunitária»1. As palavras de Homi K. Bhabha adequam-se ao meu caso individual, de 

cidadã portuguesa que viveu em outros lugares e que reconhece que: 

O passado cultural é uma presença ‘incubacional’ nas nossas vidas: 

vivemos com ele, ou ao lado dele, em contínua conversação com ele, e 

embora a nossa visão do passado mude e o nosso diálogo se desenvolva 

em caminhos inesperados, o passado torna-se nós, assim como o futuro 

nos gera [...]2 

Bhabha alerta-nos para a condição intrínseca do ser: apesar de a globalização nos 

proporcionar um conhecimento alargado e simultâneo do mundo, permitindo-nos 

escolhas para a nossa individualidade, não podemos rejeitar o nosso passado cultural e 

biográfico. 

A vivência no território de Macau entre 1980 e 1996, num ambiente de culturas 

parciais e sempre procurando as suas ‘zonas de contacto’, permitiu o questionamento 

dos dois lados. A apetência para me imiscuir na cultura chinesa fez-me reconhecer que 

estava a assistir ao desaparecimento gradual de várias manifestações de cariz 

etnográfico, artístico ou ritual. Ainda assim, também pude observar como algumas 

destas manifestações se perpetuaram, tornando-se tradições vivas e, em alguns casos, 

sucumbiram à categoria de folclore.  

A emergência de um modus vivendi caracterizado por um ritmo cada vez mais rápido, a 

contínua e crescente presença da mecanização e da industrialização em todas as áreas 

da vida, levaram a que muitas pequenas realidades se transformassem em pedaços de 

                                                      
1 «This vacillating movement between partial cultures provided me with a sense of selfhood that was somewhat less than a 
coherent cultural identity, but considerably more than a national or strictly communitarian perspective» (Homi K. Bhabha, «Ethics 
and aesthetics of globalism», in The Urgency of Theory, ed. by António Pinto Ribeiro. Manchester: Carcanet Press Limited and 
Calouste Gulbenkian Foundation, 2007, 7). 
2 «The cultural past is an ‘incubational’ presence in our lives: we live with it, or alongside it, in continual conversation with it, and 
although our views of the past change, and our dialogue develops in unexpected ways, the past becomes us, just as the future 
begets us [...]» (id., ibid.). 
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memória. O vendedor ambulante de bonecos de plasticina – que depois de alguns dias 

ficavam secos e duros e quebravam muito facilmente, razão pela qual não tenho 

nenhum – é, pessoalmente, o caso mais marcante.  

A obra de Mio Pan Fei (1936- ) ou de Kwok Woon (1942-2003), que conheci em 

meados da década de 90 – e que ‘revisitava’ de forma sublime a cultura clássica 

chinesa com que eu contactava – levou a que identificasse na sua arte a apropriação 

de um passado colectivo, que, não sendo o meu, me rodeava. A leitura de Cisnes 

Selvagens, de Jung Chang, permitiu-me iniciar um entendimento global sobre a história 

da China desde o fim do império.  

Este livro possibilitou-me uma contextualização, um conhecimento razoável do 

‘porquê’ – e do ‘como’ – da presença da herança da China clássica na arte destes 

chineses que habitavam em território macaense. Lembro-me como se fosse hoje: 

numa visita com a minha turma de liceu ao estúdio de Mio Pan Fei, em 1996 – e na 

sequência da leitura desta obra literária -, perguntei-lhe de que forma a Revolução 

Cultural de 1966 tivera impacto na sua obra. «Queimaram tudo o que fiz, toda a minha 

obra foi destruída», respondeu. Macau foi para estes artistas um espaço de liberdade, 

onde a sua obra pôde existir.  

Esta mesma realidade senti-a em Portugal: em pequena, via pirâmides de sal a pontuar 

o horizonte no Concelho de Aveiro. Desapareceram sem deixar rasto, para agora se 

terem transformado em produto etnográfico com intuito de enriquecer o turismo.       

Vi igualmente no final da década de 90 o espectáculo da pesca tradicional, com 

pescadores e juntas de bois na Praia do Areão, no concelho de Ílhavo, que também 

desapareceu para sempre. O mesmo sucedeu à pesca tradicional na Baía da Praia 

Grande em Macau. 

O encontro de uma situação similar em Java, onde passado e presente se imiscuem de 

uma forma única, fez-me formular algumas questões. Ali, o ‘tempo’ é diferente: 

(pres)sente-se a presença do passado colectivo – que mais uma vez não me pertence, 

mas intuo – que igualmente constrasta com o modo de vida acelerado, próprio dos 

nossos dias. Estudei artes tradicionais da Indonésia, nomeadamente a arte ‘lenta’ do 

batik de Java – e constatei como é valorizada (embora seja adulterada); assisti a 
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performances de teatro de sombras e bailados clássicos cristalizados para “turista ver”; 

vi monumentos milenares, que remontam a épocas longínquas de matriz hindu e 

budista, que continuam a marcar o quotidiano e a cultura da ilha. Ao mesmo tempo 

vivi com o ruído frenético das inúmeras motas que povoam as ruas de Yogyakarta 

(antigamente cidade das bicicletas); escutei o som do azaan nos inúmeros altifalantes 

espalhados pela cidade cinco vezes por dia, testemunhando por isso a forma como a 

religião muçulmana enforma a vida das pessoas. Vi como velho e novo se juntam, se 

encontram ou se separam; como a globalização está a fazer a comunidade apropriar-se 

de valores estrangeiros, por vezes ocidentais, especialmente por parte dos jovens 

urbanos – que abraçam a cultura árabe e/ou ocidental de forma galopante; intuí a 

força da natureza através da actividade do vulcão Merapi, que ladeia a cidade e das 

chuvas tropicais que permitem uma agricultura constante; observei como coexistem 

formas e traços da vida rural na cidade.  

Foi esta experiência que me permitiu recuperar algumas questões importantes: 

. Como preservar o que é legado histórico e local, sem se recorrer constantemente ao   

congelamento das formas, a que vulgarmente chamamos de ‘folclore’3? 

. De que forma a arte contemporânea pode contribuir para a preservação do legado 

histórico e quais as motivações para o fazer? 

. Fará sentido separar as artes tradicionais da esfera da contemporaneidade, tendo em 

conta que coexistem? 

. Será a arte do espaço geográfico da Ásia refém dos cânones4 ocidentais – e estudada 

em termos comparativos –, ou estará ela a promover um cânone autónomo? 

Entende-se, assim, que qualquer que seja o lugar ou as condições políticas, sociais e 

económicas em que se vive, a deteriorização, modificação e actualização de valores, 

costumes e saberes é uma realidade. Por todo o lado, assiste-se ao desaparecimento 

                                                      
3 Entende-se por folclore, (do inglês folk, “povo” e lore,”acervo”, “saber” ou “conhecimento”) é a expressão da cultura de um 
povo, comum a uma povoação completa, incluindo as tradições da dita cultura, subcultura ou grupo social. De acordo com a 
preservação dos elementos, os académicos identificam quatro etapas para o folclore: morto, moribundo, vivo e nascente. O 
folclore vivo, é aquele que se continua a praticar na vida quotidiana, ou está integrado na sua cultura de origem 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Folclore, consultado em 3 de Maio às 08:00).  
3 Um cânone normalmente caracteriza-se por um conjunto de regras (ou, frequentemente, como um conjunto de modelos) sobre 
um determinado assunto, em geral ligado ao mundo das artes e da arquitectura.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
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de manifestações etnográficas, especialmente acelerado nos países que estão de 

momento a desenvolver-se, caso da Indonésia. Nestes, assiste-se a um contínuo êxodo 

de populações das aldeias para as cidades que leva a um desapego crescente da 

ruralidade e dos seus rituais para abraçar as concepções de vida das urbes. Este é o 

ponto de partida para a obra artística de Ninus Anusapati, que investiga as 

consequências da mudanças de estilo de vida em Java, do êxodo do mundo rural, da 

perda de costumes e do equilíbrio que a caracterizavam. A herança das comunidades 

perde linhagem, e a impossibilidade de perpetuar ideias, rituais e costumes levam a 

uma crescente uniformização, que se entende nociva para a pluralidade que 

caracteriza a humanidade.  

O Ocidente em particular – e o mundo em geral – está, entretanto, cada vez mais 

empenhado em não deixar apagar conhecimento. As motivações, que não vou discutir 

aqui, são variáveis. Mas importa referir o caso paradigmático de Mark Turin – um 

jovem antropólogo associado ao Museu de Antropologia e Arqueologia da 

Universidade de Cambridge, que, através do seu programa World Oral Literature 

Project: Voices of Vanishing Worlds 5, se dedica a preservar a literatura oral do Nepal 

tibetano. Ao contrário do que se fazia no século XIX – em que se classificava o 

conhecimento segundo parâmetros comparativos ou “orientalistas” – agora urge 

documentar as suas vozes: entre as 6.500 línguas faladas no mundo, crê-se que 

metade morrerá até ao final deste século. Para minha surpresa, e no decurso desta 

investigação, percebi que o dialecto javanês pode vir a ser uma delas.  

                                                      
5 http://www.oralliterature.org/ 

http://www.oralliterature.org/
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SINOPSE 

Memória e Contemporaneidade propõe-se estudar o contributo das artes tradicionais 

na arte contemporânea. O caso prático abordado é o da civilização javanesa (em latu 

sensu), que, hoje em dia, pode ser encontrado em Java e em Bali. O embrião de 

formação das duas ilhas é o mesmo; as diferenças advêm da mudança religiosa que se 

operou em Java, com o advento do islão.  

A continuidade dos discursos das artes tradicionais naquela região é o testemunho das 

‘modernidades sobrepostas’ evidente na vida das cidades e das zonas rurais; da 

mesma forma constitui uma herança do fim da era colonial, quando houve 

necessidade de encontrar uma identidade indonésia que permitisse a libertação 

política. 

Os artistas que constam deste trabalho usam, por um lado, as artes tradicionais como 

forma de expressão identitária e de exaltação da diferença e, por outro, reflectem a 

realidade local, cheia de tradições vivas e de sincretismos civilizacionais. 

 

 

Palavras-chave: 

. memória 

. tradição 

. contemporaneidade 

. modernismo 

. arte indonésia (wayang, batik, karawitan, dalang) 

. sincretismo   
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ABSTRACT 

Memory and Contemporary proposes to study the contribution of traditional arts in 

contemporary art. The case study considered is related to the Javanese civilization (in 

latu sensu), which nowadays can be found in Java and Bali. The embryonic formation 

of the two islands is the same; the differences are based from the religious change that 

has occurred in Java, with the advent of Islam. 

The continuation of the discourses of the traditional arts in this region testifies the 

existing 'overlapping modernities', evident in the life of the cities and the rural areas; 

in the same way, is constitutes a legacy of the end of the colonial era, when the need 

to find an Indonesian identity was necessary for political liberation. 

The artists listed in this essay on the one hand refer to the traditional arts as a means 

of expressing their identity and simultaneously reflect their local reality, full of living 

traditions and civilizational syncretisms. 

 

Keywords: 

. memory 

. tradition 

. contemporaneity 

. modernism 

. Indonesian art (wayang, batik, karawitan, dalang) 

. syncretism   
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INTRODUÇÃO 

Tutto, tutto, tutto é memoria. 

GIUSEPPE UNGARETTI
1
  

 
Memória e Contemporaneidade é uma proposta curatorial que visa, de uma forma 

pouco usual – já que geralmente, para um conhecimento deste género, se vai a 

museus ver artefactos e antiguidades –, dar a conhecer uma cultura diferente da que 

se vive no contexto português: a da perspectiva da arte contemporânea indonésia, a 

partir de uma pesquisa directa que contou com um diversificado trabalho de campo no 

terreno. 

 
Por um misto de respeito, admiração e curiosidade pela civilização javanesa e sua 

cultura em lato sensu, escolhemos promover a ‘descoberta’ daquele país num formato 

que não o do museu. A arte contemporânea é a melhor forma de se encetar um 

contacto, visto informar sobre a corrente situação do país. 

 
Para se estabelecer uma leitura ‘completa’ da arte e se promover o contacto com a 

cultura associada, procurou abordar-se a arte contemporânea ligada ao passado – daí 

a necessidade de o explicar2 –, e que dele se apropria para comunicar a 

contemporaneidade, através dos discursos próprios da nossa era. 

 
Assim, nesta dissertação, o termo ‘memória’ tem um duplo significado: o colectivo, 

que se refere à tradição, e o individual, que se reporta à memória do artista em 

relação ao mundo que o rodeia, cheio de tradições vivas.  

A materialização da memória é uma prática usual e deveras fascinante; através da arte 

de um grupo de 19 artistas, tenta dar-se a entender a diferente relação cultural dos 

povos com a ‘tradição’. No mundo não-ocidental, a modernização não partiu da 

cláusula de ruptura com a tradição e o passado, continuando a processar-se sempre 

em articulação com o passado e a tradição. Assim, ‘tradição’ não é encarada como 

oposto de ‘moderno’: são conceitos que se confundem, se fundem e vivem 

‘sobrepostos’.  
                                                      
1 «A protest against forgetting: Hans Ulrich Obrist interviews Jean Leering», in Curating Subjects. (Amsterdam: De Appel, 2007), 
149. 
2 V. capítulo II, «Arte indonésia».  
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Geralmente, a arte tradicional é considerada como a memória cultural da era pré-         

-industrial. Esta dissertação propõe-se estudar os motivos e os processos que estão na 

origem da presença da memória do passado na arte contemporânea.  

 
A arte contemporânea é um espaço aberto, multi-interpretativo, e onde tudo tem 

lugar. Esta tendência, manifesta em várias zonas do mundo, permanece indefinida 

dentro de parâmetros teóricos fechados. Autores, como Homi Bhabha, propõem a 

noção de ‘híbrido’ e de ‘terceiro espaço’, enquanto Jean Fisher afirma que «é um 

modelo útil (se for possível imaginar em algum lugar deste mundo alienado um ser 

humano em estado ‘não-híbrido’)»3, advogando o sincretismo, que «tem a vantagem 

de implicar elementos não-fixos, mas um contingente de filiações de termos díspares 

capazes de, dependendo das circunstâncias, mudar posições ou alterar relações, cujas 

fronteiras são permeáveis»4. 

 
Na Indonésia, a noção de sincretismo é usada para explicar os fenómenos culturais 

(considerados únicos no mundo) e as particularidades da arte e da civilização desde há 

milhares de anos. Os elementos ‘não-fixos’ que Jean Fisher refere são inúmeros 

naquele arquipélago e pode dizer-se, com segurança, que o animismo, o budismo, o 

hinduísmo, o islão, o cristianismo e todas as línguas, costumes e bens materiais a eles 

associados, estão presentes na nossa realidade quotidiana. 

 
O processo sincrético é uma constante, especialmente no cerne da civilização javanesa 

(em latu sensu). Claire Holt, historiadora da arte indonésia até à modernidade, afirma 

que «no contínuo de crescimento cultural, elementos novos e velhos sobrepõem-se, 

fundem-se ou existem lado a lado»5. Astri Wright, também historiadora de arte da 

época moderna e contemporânea, defende que «Claire Holt cita formas visuais usadas 

nas culturas megalíticas indonésias que re-emergem no Candi Sukuh e Candi Tjeta 

(século XV, Java central), enquanto evidência histórica do processo de sincretismo, na 

forma como os sistemas religiosos índicos e outros foram ‘indonesianizados’ [….] Este 

                                                      
3 «[...] this seems like a useful model (if it is also possible to imagine that somewhere in this alienating world a human being exists 
in a “non-hybrid” state)» (Jean Fisher, «The syncretic turn: cross-cultural practices in the age of multiculturalism», in Theory in 
Contemporary Art Since 1985, ed. by Zoya Kocur and Simon Leung. Oxford: Blackwell Publishing, 2005, 237).  
4 «[syncretism] has the advantage of implying not fixed elements but a contigent affiliation of disparate terms capable of shifting 
positions or altering relations depending on circumstances, and whose boundaries are permeable» (id., ibid.). 
5 «In the continuum of cultural growth, old and new elements overlap, fuse or exist side by side» (Claire Holt, «Introduction», in 
Art in Indonesia, Continuities and Change, London: Cornell University Press, 1972, 3). 
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processo de adaptação e assimilação dos elementos estrangeiros, forjando-os para um 

idioma pessoal e cultural único, é evidente também no trabalho dos artistas indonésios 

contemporâneos»6. 

 
Assim, foram estas as teorizações abordadas na análise e no estudo da corrente 

situação da arte contemporânea indonésia. Pretendia-se de início identificar 

motivações individuais de um artista em relação à memória colectiva, entendida como 

potenciadora de uma nova leitura e de uma actualização do passado, criando algo que 

não é o passado nem o presente, mas um terceiro espaço. 

 
Com o aprofundamento teórico chegou-se à conclusão de que esta é uma constante 

desde o início da civilização naquela zona, comportando-se muitos dos artistas 

escolhidos como artistas sincréticos.  

 
A arte contemporânea indonésia é, em concordância com a situação espiritual e 

cultural, heterogénea, ou, mais precisamente, pluralista. As ideias que desencadeiam 

os trabalhos podem ser bastante diferentes – correspondendo a experiências 

individuais do artista nas suas circunstâncias particulares –, mas têm, em muitos casos, 

origem na situação e na cultura que o cercam.  

 
No contexto indonésio, existe hoje em dia entre os artistas um profundo interesse 

pelas formas autóctones do passado. Este facto, compreensível dada a diversidade e 

abundância dessas formas resultantes de um legado etnográfico vastíssimo, constitui 

uma corrente artística entre várias que compõem o panorama da arte contemporânea 

indonésia. Esta corrente é, no entanto, a mais requisitada no mundo exterior, sendo 

muitas vezes considerada representativa do país. 

 

Mas significará esta arte contemporânea: 

. uma reacção, um grito dirigido ao mundo ocidental que porventura a compreenderá 

melhor, visto estar representada nos seus museus? O mundo não-ocidental continua 

                                                      
6 «Claire Holt cites visual forms used in Indonesian megalithic cultures which re-emerge in Candi Sukuh and Candi Tjeta (fifteenth 
century, Central Java) as historical evidence of the process of syncretism, the way Indic and other religious systems were 
‘Indonesianized’ *...+ Such process of adaptation and assimilation of foreign elements forging them into a personally and culturally 
unique idiom, are evident also in the work of contemporary Indonesian painters» (Astri Wright, «The syncretit artist», in Soul, 
Spirit and Mountain, Preocupations of Contemporary Indonesian Painters. Oxford: Oxford University Press, 1994, 93-94). 
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refém da classificação que lhe foi imposta há muito, e a persistência das formas 

tradicionais, enquanto produto de consumo turístico, é disso um exemplo.  

. algo evolutivo, dentro do seu próprio seio enquanto sociedades, que, depois de um 

processo de valorização nacionalista – durante o fim do período colonial –, passaram a 

adoptar as nomenclaturas ocidentais, reclamando agora a sua própria nomenclatura 

no seio da arte internacional? Estaremos a atravessar um 3.º momento? 

. uma adequação, dada a persistência de modelos, à continuidade de tradições 

ancestrais, mantidas vivas no dia a dia da população, que vive uma relação particular 

com a cultura tradicional? 

Esta proposta foi desenvolvida através de um método de curadoria ‘estratégica’ que 

implicou a leitura de inúmeros aspectos sobre a realidade indonésia, nomeadamente a 

história política, social e artística além da multifacetada realidade actual. Este modelo 

de curadoria ‘estratégica’, aplicado por curadores internacionais, é indicado para casos 

em que existe uma recolha de um número elevado de artistas e de obras, na sua maior 

parte, identificados por nós no trabalho de campo ectuado no terreno (no anexo 1 

pode ver-se o calendário da nossa investigação na Indonésia). A leitura das obras foi, 

por conseguinte, dividida em seis categorias: Wayang, Batik, 3rd Power, Women, 

Foreign Eyes e Salvaging Java, Eco-Java. A dissertação está dividida em três capítulos 

principais:  

. Memória e arte contemporânea, onde se explica a ruptura e a divisão entre o ‘artesanato’ e a ‘arte’ e 

se aborda a forma como o mundo não-ocidental (em especial a Indonésia) penetrou nos discursos da 

arte contemporânea mundial. 

. Arte indonésia desde a antiguidade até à actualidade, passando pela leitura dos teóricos asiáticos, que 

propõem a validade da sua modernidade. Este aspecto também se encontra tratado no Anexo 4. 

. Memória e contemporaneidade: os pontos 2, 3, 4 correspondem a um ‘catálogo de exposição’ e as 

explicações das obras de arte correspondem a tabelas.  

. Informações adicionais podem ser encontradas no ponto III.1 e nos anexos 2 e 4. O anexo 3 

corresponde a um levantamento sobre a presença de arte não-ocidental em Portugal, um país que se 

entende ser potenciador de diálogos transculturais.   
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I. MEMÓRIA E ARTE CONTEMPORÂNEA 

Neste capítulo pretende referir-se a importância de discursos autóctones e seculares 

de origem não-ocidental – neste caso a análise centra-se no contexto geográfico da 

Indonésia – que foram sujeitos ao advento da modernidade. O forte impacto que a 

modernidade, a partir do Iluminismo do século XVIII, teve em todo o mundo, ainda 

continua a ser debatido. 

A partir do século XIX, o modernismo penetrou nas sociedades ocidentais e não-

ocidentais. O que pode ser entendido como uma totalização do modus vivendi que o 

modernismo apregoou acabou por modificar culturas e apagar outras, ao serviço de 

uma cultura única e universal. Paradoxalmente, entende-se, foi devido à lição moderna 

– na sua vertente de novidade e unidade e no decurso da sua decadência – que a arte 

pós-moderna desabrochou, transformando-se num espaço de criação ímpar que se 

pode acompanhar com deleite.  

Apesar de Jakarta ser o local privilegiado para a comercialização da arte indonésia – o 

governo fundou instituições como o Taman Ismail Marzuki7 para receber propostas 

desde os anos 70 –, é em Yogyakarta (Java central), em Bandung (Java ocidental) e na 

ilha de Bali (em Denpasar e Ubud), que se situam os grandes centros de produção 

artística e desenvolvimento teórico do país. Cada uma destas cidades possui uma 

universidade (à excepção de Ubud), galerias de arte e instituições estatais, como 

centros culturais, festivais e bienais de arte, que estimulam a prática artística.             

No entanto, a realidade é diferente em todas as cidades que desenvolveram discursos 

próprios. Esta situação possibilita, a par de diferentes legados culturais locais, uma arte 

contemporânea variada. 

A cidade de Yogyakarta - a que deu maior número de artistas a esta proposta -, actual 

capital da arte contemporânea indonésia, é um lugar com características particulares, 

onde ‘tradicional’, ‘clássico’, ‘moderno’ e ‘pós-moderno’ coexistem de uma forma 

singular. Na raiz desta realidade contam-se essencialmente três factores históricos:  

. o ‘berço’ da cultura Javanesa (em lato sensu) deu-se nesta região do país; 

                                                      
7 Centro de Arte Ismail Marzuki. 
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. o facto de ter sido capital da Indonésia no período revolucionário, entre 1946 e 1949, 

motivou o peso institucional da sua vertente artística; 

. a implementação da primeira universidade de Belas Artes, o ASRI/ISI8 Yogyakarta, em 

19509. 

Na ilha de Bali, a relação com o passado indicia questões identitárias profundas. Nesta 

região do país, incluída nos discursos da cultura javanesa em lato sensu, a valorização 

das tradições é uma constante: os discursos culturais, interrompidos em Java, 

continuam vivos nesta ilha que cultiva a sua perpetuação. 

É a relação entre a memória colectiva de um passado histórico – que se mantém vivo – 

e a sua presença assídua nas práticas da arte contemporânea que se vai abordar neste 

texto. O tema da memória não é exclusivo deste país: constitui uma entre várias 

tendências artísticas contemporâneas. 

«O esquecimento, advoga Plutarco, ‘transforma toda a ocorrência em não-                     

-ocorrência’. A sua visão reside na assumpção estandartizada de que a memória é um 

órgão de percepção do passado, tanto como os olhos e os outros sentidos são órgãos 

de percepção do presente»10. 

Embora seja arriscado atribuir à memória valor científico, enquanto fonte de 

conhecimento permite-nos uma relação com eventos anteriores através dos vestígios 

que deixaram nas nossas mentes. Assim, a memória funciona como um ‘filtro’ 

interpretativo, com características do processo de arquivamento, mas difere deste no 

sentido em que muda, ganha, perde detalhes e distorce-se com o passar do tempo.  

O mesmo se passa com as tradições, afirma Sue Rowley:  

Os antropólogos Smadar Lavie, Kirin Narayan e Renato Rosaldo incorporam 

a invenção na transmissão da tradição, argumentando que a ‘perpetuação 

saudável de tradições culturais requer invenção e repetição mecânica’ [...] 

                                                      
8 ASRI (Academi Seni Rupa Indonesia, ou Academia de Belas-Artes da Indonésia) foi formalmente apelidado de ISI (Institut Seni 
Indonesia, ou Instituto das Artes Indonésias) em 1984 (http://www.isi.ac.id/main/index.php?categoryid=27, consultado em 13 de 
Fevereiro de 2010, 18:10). 
9 O ISI Yogyakarta comemorou sessenta anos no dia 14 de Janeiro de 2010. 
10 «Forgetfulness, as Plutarc says, ‘transforms every occurrence into a non-occurrence’. His views rests on the standard 
assumption that memory is an organ of perception into the past, much as the eyes and other senses are organs of perception into 
the present» (A. C. Grayling, «Memory», in The Meaning of Things, Applying Philosophy to Lif. London: Phoenix, 2001, 182).  

http://www.isi.ac.id/main/index.php?categoryid=27
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as novas gerações seleccionam sempre, trabalham sobre e transformam as 

tradições que herdam11.  

Apesar de constituir uma fonte falível de conhecimento do passado, é inquestionável o 

papel da memória, quer na inteligência, quer na construção da identidade. Constitui 

uma necessidade humana. O poder de esquecer é necessário à nossa existência, 

muitas vezes confrontada com momentos de dor.  

A memória não se refere somente ao espaço individual, ela é também colectiva. Sem a 

tradição colectiva de recolha de conhecimento, não existiria arte, literatura, história ou 

ciência, que constituem legados cumulativos. É por esta razão que a história, enquanto 

tentativa de fornecer leituras consensuais de uma memória colectiva – a tradição –, é 

tão importante. Sem uma compreensão dos antecedentes, estaríamos sempre a 

reinventar a roda.  

A memória per se constitui uma redução da realidade. Quem recorda o que é 

esquecido? O processo de perpetuação depende largamente das circunstâncias 

externas ao acontecimento, nomeadamente o contexto sócio-político, cultural e 

histórico. Tal como afirma Walter Benjamin, «a memória cria a cadeia da tradição que 

passa um acontecimento de geração em geração»12. Assim, a ocorrência continuada 

de um evento, costume ou tradição permite a sua introdução na nossa herança 

cultural, o que desencadeia o seu processo de manutenção ou mesmo de perpetuação.  

O primeiro medium da tradição não é a auto-consciência, mas a ‘pré-existente, 

irreflectida e obrigatória existência das formas sociais. Assim, a ideia de tradição, 

enquanto prática de auto-reconhecimento, não desperta no seio das comunidades 

‘originais’, tantas vezes a ela associadas, mas afirma-se como existente em todas as 

sociedades. A sociedade contemporânea está formatada para nos fazer esquecer. 

Vivemos o dia de hoje, em função do amanhã, mas não queremos esquecer.  

                                                      
11 «Anthropologists Smadar Lavie, Kirin Narayan and Renato Rosaldo incorporate invention into the transmission of tradition, 
arguing that the ‘healthy perpetuation of cultural traditions requires invention as well as rote repetition’ *...+ younger generations 
always select from, elaborate upon, and transform the traditions they inherit [...]» (Sue Rowley, «Craft, creativity and critical 
practice», in CP Open Biennale 2003: Interpellation, http://biennale.cp-foundation.org/2003/essays07.html, consultado em 7 de 
Janeiro de 2009, 08:10). 
12 «Memory creates the chain of tradition which passes a happening on from generation to generation», Walter Benjamin cit. in 
«Introduction» (Laurie J. Sears, Shadows of Empire: Colonial Discourse and Javanese Tales. London: Duke University Press, 1996, 
6).  

http://biennale.cp-foundation.org/2003/essays07.html
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A tradição como ideia desenvolveu-se no seio da modernidade, enquanto seu 

inescapável ‘outro’: como conceito temporal, a modernidade marcou o momento em 

que a dialéctica da modernidade e da tradição começam a competir, interligadas na 

consciência histórica, mas desenvolvendo-se em temporalidades diferenciadas. 

Não existe uma estrutura singular de temporalidade: estamos acostumados a pensar a 

pós-modernidade (e agora a globalização) em termos de múltiplas estruturas de 

temporalidade. A experiência da contemporaneidade global é caracterizada por 

disjunções nas estruturas e na organização do tempo. A percepção ocidental de tempo 

histórico – unilinear e progressiva –, e a sua aparente universalidade têm sido 

contestadas pela crítica do progresso, pela interpenetração global de diversas 

construções culturais de ‘tempo’, e pelo impacto das novas tecnologias de 

comunicação e informação. Assim, uma estrutura híbrida de temporalidade parece 

estar a emergir e a ser objecto de práticas artísticas, curatoriais e teóricas.  

É sobre a estrutura híbrida de temporalidade que esta proposta se baseia.                      

A confluência de «modernidades sobrepostas», um conceito do curador Jim 

Supangkat, é o motor para práticas artísticas locais, resultantes de uma realidade 

multitemporal e  que se tem evidenciado internacionalmente.  

Edward Said afirma que «cada época e sociedade recria os seus ‘outros’»13, tratando-   

-os como opostos. A memória universal, de prevalência ocidental, leva a que não 

tenhamos uma leitura clara da história mundial. Existem outras histórias, consoante a 

noção de temporalidade de cada estrutura social: 

A origem da palavra ‘Ásia’ reside na antiga palavra assíria para designar o 
‘nascer-do-sol’. Em grego, a ‘terra do sol nascente’ contrastava com a ‘terra 
do sol poente’, tendo eventualmente originado as palavras ‘Ásia’ e 
‘Europa’, conforme as usamos hoje em dia. Neste sentido, as ideias de Ásia 
e de Europa foram, desde o princípio, de oposição, e acreditava-se que 
eram territórios mutuamente complementares, ambos necessários para ‘o 
mundo’ ser um lugar completo. Quando se considerou a Ásia em termos 
geográficos, aparentemente só a partir da segunda metade do século XVI, 
nos anos seguintes à Idade das Grandes Viagens, é que a palavra ‘Ásia’ foi 
usada para descrever o vasto território que cobria o continente euro-
asiático, e que permanece igual hoje em dia. Até lá, a Ásia foi vista como 

                                                      
13 Edward Said, «Post-scriptum à edição de 1995», in Orientalismo, Representações Ocidentais do Oriente. (Lisboa: Edições Cotovia, 
L.da, 2004), 394.  
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um contexto temporal e espacial, mas assim que entrámos na era 
moderna, um valor hierárquico foi aplicado. Como resultado, uma ideia de 
Ásia baseada no modernismo ocidental que a percebe como uma região 
‘para além de’ o Ocidente prevaleceu sobre a ideia de Ásia representada 
pelos próprios asiáticos14. 

 

Esta leitura bipolar do mundo tem atribuído superioridade ao Ocidente, considerado 

motor da actividade artística e cultural, e sujeitado todas as manifestações artísticas 

dos povos fora deste espaço geográfico a meras tentavivas de construção de discursos 

artísticos.  

Actualmente assiste-se ao desenvolvimento crítico da ortodoxia do pensamento 

global: à distância de um click, cada pessoa pode em segundos, observar o outro lado, 

tomando consciência da multiplicidade discursiva que existe e define o mundo.  

 

  

                                                      
14 «The origin of the word "Asia" lies in the ancient Assyrian word for "sunrise". In Greek, the "land of the rising sun" was 
contrasted with the "land of the setting sun", eventually giving rise to the words "Asia" and "Europe" as used today. In this sense, 
the ideas of Asia and Europe were, from the beginning, one of opposition, and it was believed that they were mutually 
complimentary territories, both of which were essential for "the world" to become complete. When considering Asia in 
geographical terms, apparently it was not until the second half of the 16th century, the years following the Age of the Great 
Voyages, that the word "Asia" was used to describe the vast territory that covered the Eurasian continent, which remains the 
same today. Until then, Asia had been seen in a temporal and spatial context, but a hierarchical value was applied as we entered 
the modern era. As a result, an idea of Asia based on Western modernism that perceives Asia as a region "other than" the West 
prevailed over the idea of Asia represented by the Asians themselves» (Furuichi Yasuko, «Asia: the possibility of a collaborative 
space», in Under Construction, New Dimensions of Asian Art. Tokyo: The Japan Foundation Asia Center, 2002, 13). 
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1. Arte tradicional vs arte moderna 

 

O pensamento e a arte moderna viram a ‘arte tradicional’ como a ‘outra’ arte: desde o 

princípio do século XX, o artesanato foi visto como dependente da tradição, enquanto a 

arte moderna se afirmava como de ruptura com a tradição. Os artistas das vanguardas 

mostravam-se solícitos ‘em fazer novo’: movidos por uma visão utópica e uma política 

radical, sustentada por uma crença no progresso, acreditavam poder transformar a 

vida com o seu trabalho.  

Para muitos, a sua criatividade foi incendiada pela cultura da tecnologia, que 

pensavam ser dinâmica e convincente. As linguagens visuais associadas ao 

modernismo usavam a fragmentação, montagem, espontaneidade, acaso e gesto.        

A materialidade das épocas precedentes, adquirida com trabalho e resultante de 

continuidade prática, já não era mais necessária. O artesanato representava o passado, 

a manufactura havia sido ultrapassada pela indústria, os artesãos foram vistos como 

resistentes à mudança, e esta resistência foi enfatizada para sublinhar o 

conservadorismo, considerado essência da cultura artesanal. 

Quer falemos do fazer, dos fazedores ou dos objectos, no discurso modernista o termo 

‘artesanal’ trazia conotações de conservadorismo e de resistência à mudança.             

Em comparação com a arte, o artesanato parecia não só conservador, como a prática 

de artesanato parecia não conter criatividade.  

A aquisição técnica é morosa. Foi precisamente este investimento de tempo que os 

industriais do século XIX e XX quiseram anular através da reorganização da produção e 

do uso das tecnologias. Esta morosidade associada ao saber técnico não se adequava à 

retórica da arte moderna, com a sua insistência na novidade, na espontaneidade e na 

rápida mudança de ideias e na sua articulação visual. 

Tendo por base a história do desenvolvimento da sociedade ocidental, com raízes no 

pensamento pós-iluminista, «o modernismo fez da contradição entre tradicional e 

moderno um absoluto. Além disso, o modernismo provocou também os conceitos de 

quebra e de renovação e tornou-os absolutos no desenvolvimento da arte. Estes dois 

credos fazem com que seja impossível para o modernismo entender trabalhos de arte 
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moderna influenciados pela tradição»15. Afirma o curador Jim Supangkat: «Quando 

trabalhos de arte moderna criados por artistas de fora da Europa ou da América 

exibem signos das tendências mencionadas, estes trabalhos são imediatamente vistos 

como ‘não-trabalhos de arte moderna’, mas como ‘trabalhos de arte tradicional’»16, o 

que não lhes permite entrar no mundo da arte internacional, cujas premissas são 

claramente ocidentais. Assim, os trabalhos artísticos exteriores ao mundo ocidental 

estão a fazer um esforço para se ajustarem a esta condição de ‘dominação’ do 

ocidente, já que não há outra palavra para o descrever, conforme diz Supangkat.  

«Por que é o artesanato intelectualmente inconveniente na arte moderna e 

contemporânea? Por que saiu de moda enquanto um interessante conceito e 

actividade para discutir e praticar? [...] Por que fazer algo quando se encontra um 

ready-made e se apresenta o mesmo enquanto arte? É a nossa capacidade em 

escolher e seleccionar, não a capacidade de fazer, que nos torna artistas, enquanto 

conhecedores»17.  

Fenómeno ocidental, a divisão entre arte e artesanato resultou na «separação entre 

‘ter ideias’ e ‘fazer objectos’»18. Como consequência, estruturou-se o conceito de que 

existe um atributo mental denominado por ‘criatividade’, que precede ou pode ser 

independente de um conhecimento de ‘como fazer coisas’. «Isto levou à arte sem 

artesanato»19.  

Dentro da discussão da relação do artesanato com a arte, dois aspectos têm sido 

amplamente debatidos: o processo de feitura da arte e o papel do artista. A arte está 

centrada no artista, absoluto individual, em vez de se centrar no objecto. Esta visão 

tem sido a chave para grande parte da actividade das vanguardas artísticas. Todas as 

formas de arte, como, por exemplo, Dadaísmo, Surrealismo, Neo Dadaísmo, Arte 

                                                      
15 «[...] modernism made the contradiction between traditional and modern an absolute. Besides that, modernism also caused 
both the concepts of breakthroughs and of renewal to become absolutes within the development of art. These two beliefs make it 
impossible for modernism to understand works of modern art that are influenced by tradition» (Jim Supangkat, «Art with an 
accent», in CP Open Biennale 2003: Interpellation, http://biennale.cp-foundation.org/2003/essays01.html, consultado em 7 de 
Janeiro de 2009, 08:07). 
16«When works of modern art created by artists from outside Europe and America exhibit signs of the above tendencies, these 
artworks are immediately viewed as ‘not modern works of art’, but, rather, as ‘traditional works of art’» (id., ibid.). 
17 «Why is craft intellectually inconvenient in modern and contemporary art? Why did it go out of fashion as an interesting concept 
and activity to argue about and to practise? [...] Why make something when you find a ready-made and present it as art? Is it your 
ability to choose and select, not your ability to make, that makes you an artist, as a connoisseur» (Peter Dormer, «The salon de 
refuse?», in The Culture of Craft. Manchester and New York: Manchester University Press, 1997, 3). 
18 «[...] separation of ‘having ideas’ from ‘making objects’» (id., ibid., 18). 
19 «This has led to art without craft», (id., ibid.). 

http://biennale.cp-foundation.org/2003/essays01.html
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Conceptual têm enfatizado o anarquismo e o individualismo. Para eles, a arte reside no 

espírito: este pensamento levou inevitavelmente ao desenvolvimento de práticas 

artísticas que quase eliminaram a manualidade da expressão artística. O ready-made – 

com especial ênfase para a obra Fontaine de Marcel Duchamp –, um objecto escolhido 

pelo artista, assinado e colocado em exposição, passou a ser arte porque o artista, 

além de uma série de figuras de autoridade, o declarara arte. Assim, o saber técnico 

(skill) foi substituído pelo poder do intelecto.  

O artesanato ficou deste modo relegado para a feitura de objectos: para o artesão, o 

saber técnico significava o seu poder; para o artista de vanguarda, significava a sua 

limitação. O artesanato constituía o poder de produzir um resultado pré-estabelecido 

através de uma acção dirigida e de um movimento controlado. Por não poder ser 

desmaterializada, a obra artesanal permanece um objecto físico, feito à mão. Até certo 

ponto, pode ser conotado como utilizador de técnicas, materiais e formas tradicionais, 

que sobreviveram da era pré-industrial. Assim, artesanato é o saber técnico (físico) em 

que a arte (cerebral) pode ser manifestada: a arte pode empregar a acção mecânica do 

artesanato, embora este não possua, na sua condição, o poder intrínseco para a 

realização da arte. Enquanto o artista pode escolher o que quer fazer para produzir 

uma obra de arte, o artesão tem obrigatoriamente de produzir um objecto, fazê-lo à 

mão, e de usar técnicas tradicionais para o construir.  

A tecnologia industrial, sabe-se, teve origem na tradição artesanal, embora seja 

diferente dela: o poder da tecnologia reside no facto de nos permitir concretizar coisas 

sem percebermos como se fazem. O que se ganha em produtividade perde-se em 

autonomia: estamos nas mãos de engenheiros, técnicos, criadores de software e 

designers que nos fornecem os meios materiais, mas não nos ensinam a fazer uma 

determinada tarefa. A vida moderna seria impossível sem esta distribuição de saberes 

que a tecnologia apresenta. Consistência e previsibilidade do resultado são garantidas, 

mas o preço a pagar é a uniformidade e uma sensação de cansaço. 

«‘Originalidade’ e ‘criatividade’ são as grandes ortodoxias da arte contemporânea, mas 

ambos os conceitos causam dificuldades às artes tradicionais, que dependem da 
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conservação e da transmissão de conhecimentos partilhados acumulados durante 

gerações»20.  

O artesanato tem um passado: o contínuo debate assenta largamente em categorias e 

definições, mas os seus precedentes são explanados de uma forma confusa, porque o 

processo histórico que os formou foi esquecido.  

O público que visita galerias de arte na Europa e na América tem duas ideias pré-           

-concebidas na mente: o génio do artista e a importância da originalidade. A ideia de 

génio individual e da originalidade dos produtos está intimamente ligada. O Ocidente 

tem sobrevalorizado o valor da originalidade artística, mas tem desvalorizado o mesmo 

quando aborda a temática no seio de outras culturas. Assim, enquanto individualidade 

e originalidade são aceites como características inquestionáveis da arte ocidental, a 

anonimidade e o apego à tradição ainda hoje estão associadas à arte não-ocidental. 

Mas grande parte da arte não-ocidental não é anónima: «Nenhum trabalho é 

anónimo, um artista é sempre identificável. Se as esculturas africanas são anónimas, 

isto resulta de coleccionadores brancos não terem tido qualquer interesse na 

identidade do artista»21. Pode parecer um pouco exagerado, mas este pressuposto 

tem-se reflectido no coleccionismo de arte não-ocidental. Sempre que a informação 

arquivística não é possível, o cuidado em examinar o estilo, a conjugação de datas e 

proveniências podem ajudar a completar a individualidade de uma oficina de 

artesanato. Um dos problemas que se mantém reside no facto de parte desta arte 

tradicional constituir colecções em museus do mundo ocidental, categorizada sem 

individualidade, mas de acordo com etnia, género e tipologia.  

O mundo ocidental, em consequência, aprendeu a admirar as culturas ‘tradicionais’, e 

estas culturas estão a encontrar inúmeras dificuldades em se libertarem desta 

imagem: uma das razões para a produção continuada de artesanato no mundo não-

ocidental é o seu consumo imparável pelo mundo ocidental.  

                                                      
20 «’Originality’ and ‘creativity’ are the great orthodoxies of contemporary art, but both concepts cause difficulties in the crafts, 
which rely on the conservation and handing-on of shared knowledge accumulated over generations» (Peter Dormer, «Writing 
about the crafts», in The Culture of Craft. Manchester and New York: Manchester University Press, 1997, 188). 
21 «[...] no work of art is anonymous; an artist [or artists] is always identifiable. If African sculptures are anonymous, this is the 
result of white collectors having taken no interest at all in the artist’s identity *...+» (Jonathan Meuli, «Writing about objects we 
don’t understand», in The Culture of Craft, Manchester and New York: Manchester University Press, 1997, 205). 
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De facto, todas as artes artesanais, sejam elas a cerâmica, a pintura, ou a escultura, 

foram vistas como disciplinas porque continham um corpo de conhecimento que 

poderia ser transmitido e aprendido. Visto assim, a instrução, enquanto forma de 

ensino, pode ser limitadora da criatividade, porque implica o conhecimento de uma 

forma correcta ou incorrecta de fazer coisas.  

Esta divisão, que se alargou ao sistema de ensino das artes, teve o seu início no pós 2.ª 

Guerra Mundial: enquanto os procedimentos de uma cirurgia têm de ser os 

transmitidos, já que existem questões de segurança e saúde inerentes, no sistema da 

arte, a quebra de valores, regras e modos de fazer, poderia desencadear a diferença, o 

que eventualmente resultaria em novas abordagens, vistas como positivas.  

Na realidade, esta constatação de que as regras podem ser limitadoras não é absoluta: 

o uso e emprego pragmático de pressupostos técnicos permitem a um iniciado tornar- 

-se um especialista. Mesmo na prática artesanal, existe um modo de fazer ‘bem’ e de 

fazer ‘mal’, já que cada forma de arte tradicional é apreendida através da experiência. 

Os artesãos reclamam que o seu conhecimento seja aceite. Quando afirmam que há 

um modo de fazer ‘errado’, tal significa que podem providenciar o modo correcto.        

O praticante conhecedor está interessado na qualidade, integridade e correcção do 

saber artesanal. Não tem de gostar de todas as aproximações, mas de reconhecer a 

sua qualidade, ou falta dela. 

Esta conjugação de factores resultou na separação entre a arte tradicional e a arte 

moderna. Mas «muitos artistas, incluindo artistas de instalação e de têxteis, invocam o 

artesanato precisamente para reflectirem criticamente sobre as questões da formação 

social e da experiência temporal»22. Assim, o artesanato é aplicado na arte enquanto 

sinónimo de possibilidades alternativas para identidades sociais e comunitárias, 

normalmente enraizadas numa sensação de legado histórico. Este comportamento 

reside na necessidade humana de viver em estruturas extensas de temporalidade e 

não somente no momento presente.  

  

                                                      
22 «Many artists, including installation artists and textiles artists, invoke craft precisely to reflect critically on the questions of social 
formation and temporal experience [...]» (Sue Rowley, «Craft, creativity and critical practice», in CP Open Biennale 2003: 
Interpellation, http://biennale.cp-foundation.org/2003/essays07.html, consultado em 7 de Janeiro de 2009, 08:07). 

http://biennale.cp-foundation.org/2003/essays07.html
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2. Práticas expositivas 

 

Próprias dos discursos da pós-modernidade que atravessamos, novas leituras dos 

legados culturais têm sido propostas. A título de exemplo, abriu recentemente no 

Museu de Arte Moderna de Istambul a exposição From Traditional to Contemporary: 

Cultural Memory in Modern Turkish Art23, que aborda a relação entre arte e «o 

tradicional», e segue o rumo das formas tradicionais de pensamento e a sua inclusão 

na produção da arte moderna e contemporânea. A Turquia, um espaço geográfico 

entre os dois pólos do mundo antigo, apresenta-se aqui enquanto lugar de cruzamento 

das tendências artísticas «progressistas» do Ocidente/Europa e de perpetuação das 

tendências artísticas «tradicionais» do Oriente/Ásia.  

No final da década de 80 do século XX, as instituições ocidentais, influenciadas pelas 

teorias pós-coloniais, começaram a reposicionar a sua abordagem curatorial para 

poder integrar a arte contemporânea não-ocidental. O termo genericamente mais 

usado para as designar foi o de ‘Bienal’, embora exista o formato da Trienal Ásia-

Pacífico ou a documenta24, na Alemanha.  

As bienais representam a força da globalização nas artes visuais. Devido à sua vocação 

em recolher e coleccionar arte de diferentes países, mostrando-a numa grande 

exposição, impõe-se uma «estandartização transnacional das práticas artísticas»25.  

Nestes certames, que possuem várias funcionalidades, entre as quais a de desenvolver 

o turismo nas cidades, o impacto perante o público é maior quando se mostram 

grandes instalações, que conferem a componente de espectáculo aos trabalhos 

presentes. Consequentemente, a arte mostrada é, muitas vezes, a de instalação, que 

«pressupõe um espectador físico cujos sentidos do tacto, olfacto e audição são tão 

aumentados como o seu sentido da visão»26. 

                                                      
23 e-flux.com, recebido por email no dia 27 de Março de 2010, 18:03. 
24 Tradicionalmente documenta é escrito com caixa baixa ‘d’. 
25 «[...] transational standard of aesthetic practices» (Yahya M.Madra, cit. in Susan Ingham, «The chosen image, Indonesian artists 
and the international circuit», 17th Biennial Conference of Asian Studies Association of Australia, Melbourne, 2008).  
26 «[...] embodied viewer whose senses of touch, smell and sound are as heightened as their sense of vision» (Claire Bishop, «What 
is installation art?», in Installation Art, A Critical History. London: Tate Publishing, 2005, 6).   



21 
 

Existem exposições que se mostram como importantes para a actual presença da arte 

tradicional/contemporânea indonésia nos eventos artísticos mundiais. Este processo 

gradual tem permitido à arte internacional incluir discursos locais, criando assim mais 

representatividade das diferenças existentes no mundo.  

 

2.1 Contexto Internacional (selecção) 

Entre a exposição Primitivism, no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, em 1984, 

que manteve a apropriação ocidental, com a sua noção de superioridade das artes 

ocidentais, e Magiciens de la Terre, que teve lugar no Centre Georges Pompidou, no 

Verão de 1989, deu-se uma mudança conceptual nas atitudes perante a exposição de 

arte não-ocidental.  

 

Magiciens de la terre, Centre Georges Pompidou, Paris, 1989 

A exposição Magiciens de la Terre, desenvolvida por Jean-Hubert Martin, é 

unanimemente considerada como a primeira exposição que «abriu um espaço para 

realmente se articular a relação entre os trabalhos feitos no Ocidente e no não-      

-Ocidente»27.  

Esta exposição agitou os cânones modernistas de autenticidade e as definições que 

separavam a arte do artesanato étnico. «Embora muito crédito seja dado a 

Magiciens de la Terre em 1989, por ter quebrado esta hegemonia, e eu reitero a 

sua importância»28, no dizer de Okwui Enwezor, tratou-se de uma exposição feita 

para um público europeu, com uma carga de ‘exotismo’, perpetuando o ‘outro’, 

como Edward Said descreve na obra Orientalismo. Ainda assim, corrigiu alguns 

aspectos, nomeadamente ter exposto trabalhos de culturas que vivem a tradição 

em termos equitativos com a arte contemporânea. Numa consulta na internet da 

lista dos artistas participantes29, percebeu-se que os oriundos do mundo não-           

-ocidental estão em larga medida ausentes da rede, enquanto os artistas da 

diáspora têm muitos resultados a eles associados. Esta diferença denota as 

                                                      
27 «[Magiciens de la Terre in a way] opened up a space for really articulating the relationship between the works made in the West 
and non-West» (Okwui Enzewor, «Curating beyond the canon», in Curating Subjects. Amesterdam: De Appel, 2007, 113). 
28 «While much credit is given to Magiciens de la Terre, 1989 for breaking this hegemony, and I would like to concede its 
importance» (id., ibid., 110). 
29 Lista dos artistas, http://www.leftmatrix.com/magiciens.html, consultado em 11 de Maio de 2010, 20:46.  

http://www.leftmatrix.com/magiciens.html
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possibilidades que os dividiam e mostram como a exposição não os retirou do 

anonimato. 

Traditions and Tensions, Asia Society, Nova Iorque, 1995 

Exposição importante para muitos artistas desta proposta, Traditions and Tensions 

serviu de rampa de lançamento às carreiras internacionais de Arahmaiani, FX Harsono, 

Heri Dono, I Wayan Bendi e Dadang Christanto (dois dos trabalhos desta proposta 

foram mostrados nesta exposição).  

Esta exposição de novas tendências da arte de cinco países asiáticos – Tailândia, 

Indonésia, Filipinas, Coreia do Sul e Índia – pretendia mostrar como a arte 

contemporânea da Ásia pode confrontar a preservação ou o eclipsar da tradição e a 

mudança das relações com o Ocidente entre os países membros da exposição. A arte, 

tal como sugerido pelo título, explora a dialéctica entre velho e novo, tradicional e 

contemporâneo, e o modo como os artistas da actualidade a aceitam, integram, e/ou 

rejeitam.  

 

The Spectacle of the Everyday, Biennale de Lyon, 2009  

Esta exposição foi importante para os artistas que participaram nesta edição da 

bienal, Jompet Kuswidananto e Eko Nugroho, e para esta proposta. Pode considerar-se 

que a arte indonésia continua a estar presente em certames globais, porque novos 

nomes vão surgindo e continuando a internacionalização da arte do país que começou 

na década de 90 do século XX. 

Por estarmos num processo de globalização das raízes, esta bienal propunha olhar 

para as mudanças do quotidiano ou as suas reinvenções, de forma a criar um mundo 

melhor, por entender que elas são o cerne da cultura global de hoje. 
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2.2 Contexto continental – região Ásia-Pacífico (selecção) 

Em larga medida, foi o interesse económico do Japão e da Austrália pelos países da 

ASEAN30 que motivou, na década de 90 do século XX, o arranque das exposições 

dedicadas à arte da região Ásia-Pacífico. O aparecimento destes certames foi 

fundamental porque, como disse Furuichi Yasuko, «pouco era sabido da arte dos 

países asiáticos vizinhos e esta situação prevaleceu até 1990»31. Até então, «devido à 

profunda relação entre o mundo ocidental e os países asiáticos desde o advento do 

modernismo, tem havido um forte interesse entre os países asiáticos pelos 

movimentos americanos e europeus»32.   

 

Asia Pacific Triennial, Queensland Art Gallery, Brisbane, desde 1993 

A APT, como costuma ser designada, tem tido no contexto da região uma clara 

influência. Na sua origem está o crescente interesse dos académicos pela arte 

moderna da Ásia, o que permitiu à Austrália e ao Japão serem os pioneiros do 

academismo modernista na região.  

No país que possui a 3. ª bienal mais antiga do mundo – a de Sydney, desde 1973 –, 

o contexto regional foi considerado importante por permitir também estreitamento de 

laços económicos.  

 

Várias exposições no Japão, desde 1995 

O Japão promoveu desde 1992 uma série de exposições com artistas do Sudoeste 

Asiático, de que se destacam, New Art From South East Asia (1992), Fourth Asian Art 

Show e Creativity in Asian Art Now (1994), Asian Modernism (1995), Art in South East 

Asia (1997), em várias instituições governamentais, como o Museum of Contemporary 

Art de Tóquio ou o Fukuoka Museum. A Japan Foundation foi, em grande medida, 

uma impulsionadora destes certames, tendo Jim Supangkat referido a sua importância: 

                                                      
30 Association of Southeast Asian Nations / Associação das Nações do Sudoeste Asiático. 
31 «However, little was known about the art of neighbouring Asian countries, and this situation prevailed until the early 1990’s» 
(Furuichi Yasuko, «Asia: The Possibility of a Collaborative Space», in Under Construction, New Dimensions of Asian Art. Tokyo: The 
Japan Foundation Asia Center, 2002, 14). 
32 «Due to the profound relationship between Western and Asian countries since the advent of modernism, there has been a 
strong interest amongst Asian countries in American and European art movements», (id., ibid.). 
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Nos anos 90, o Japão e a Austrália foram bastante importantes. 
Começaram a criar as trienais, por exemplo, usando particularmente 
artistas asiáticos (Japan Foundation e Queensland Art Gallery). Foi bastante 
importante para o processo de desenvolvimento e a primeira vez que os 
artistas indonésios tiveram a possibilidade de mostrar os seus trabalhos no 
exterior, no Japão e Austrália33. 

 

Bienais na Ásia 

A Bienal de Gwangju, que existe desde 1995, foi a primeira bienal de arte 

contemporânea da Ásia. O seu objectivo é mostrar a globalização da arte 

contemporânea, através do respeito pela sua diversidade. Desde o início tem sido um 

certame dedicado a «ofuscar distinções entre centro e margem»34, assim como a 

«quebrar o passado de descriminação e exclusividade»35. Muitos artistas indonésios 

têm participado nesta bienal36 – Agus Suwage e FX Harsono, presentes em 2000; 

Arahmaiani e o grupo Ruangrupa, em 2002; Heri Dono, em 2006, são disso exemplos. 

Assim, esta bienal tem contribuído para a internacionalização da arte indonésia. 

A Trienal de Yokohama, desde 2001, tem contribuído largamente para a contínua 

presença de artistas indonésios em certames internacionais. Aqui expuseram Heri 

Dono, em 2001, Mella Jaarsma, em 2005 e Jompet Kuswidananto, em 2008. 

A Bienal de Singapura abriu em 2006. Apesar de não haver uma grande 

representatividade dos artistas indonésios neste certame, a proximidade de Singapura 

contribui para a chegada de novas tendências artísticas do arquipélago. Esta cidade-     

-estado possui condições para a exposição de obras de arte, algo que muitas vezes não 

se encontra no contexto indonésio. Artistas como FX Harsono ou S Teddy D 

beneficiaram das instalações do Singapore Art Museum37 para exposições individuais 

do seu trabalho.  

 
                                                      
33 «In the 1990’s Japan and Australia were quite important. They started creating the triennials, for instance, using particularly 
Asian artists (Japan Foundation and Queensland Art Gallery). It was quite important for the process of development. It was the 
first time the Indonesian artists had the possibility of displaying their work outside, in Japan and Australia» (v. no anexo 2, 
entrevista a Jim Supangkat por Leonor Veiga, 14 de Janeiro de 2010). 
34 «[...] blurring distinctions between center and margin [...]» in http://www.universes-in-universe.de/car/gwangju/english.htm, 
consultado em 12 de Maio de 2010, 17:50.  
35 Id., ibid.  
36 Esta lista corresponde a uma selecção, todos os nomes deverão ser encontrados através de uma consulta no site oficial da 
bienal, http://www.gb.or.kr/?mid=sub_eng&mode=06&sub=01, consultado em 14 de Maio de 2010, 19:33. 
37 http://www.singart.com/, consultado em 14 de Maio de 2010, 19:47. 

http://www.universes-in-universe.de/car/gwangju/english.htm
http://www.gb.or.kr/?mid=sub_eng&mode=06&sub=01
http://www.singart.com/
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2.3 Contexto indonésio (selecção) 

Awas!, Recent Art from Indonesia, exposição itinerante, 2000-2002 

Em 2000, a galeria Cemeti e a Cemeti Art Foundation38 juntaram-se para montar a 

grande exposição itinerante Awas39! Recent Art from Indonesia. Originada no país, teve 

na sua equipa dois conceituados curadores: Meela Jaarsma, representante da Cemeti 

Art House40, e Dwi Marianto, responsável pelo Departamento de Estudos Pós-               

-Graduados do ISI Yogyakarta. A exposição começou em Yogyakarta, no Benteng 

Vredeburg, e itinerou por Melbourne, Bamberra, Sydney, Cairns e Wollongong, na 

Austrália, Hiroshima e Hokkaido, no Japão, Amesterdão, na Holanda, Aachen e Berlim, 

na Alemanha e encerrou no Bentara Budaya, em Jakarta.  

A ideia de Awas! relacionou-se com os desenvolvimentos da arte durante o 

período Reformasi41. A arte política indonésia, herdeira do período anterior, era alvo 

de interesse internacional, e esta nova era afigurava-se promissora. O académico e 

crítico Arief Budiman afirmou ser este o momento em que os artistas «ganharam auto-

-confiança e não têm receio de ser nem muito nacionalistas nem muito ocidentais. 

Agora os artistas podem incluir política nos seus trabalhos, se quiserem. De facto, eles 

podem incluir qualquer aspecto da vida na sua arte»42.   

 

CP Open Biennial, Jakarta, 2003-2005  

Desde a sua origem, a CP Biennial foi projectada para fazer parte do circuito 

internacional de bienais, tendo adoptado, em larga medida, o formato internacional. 

Organizada pela CP Foundation, cujo presidente é o empresário e coleccionador 

Tjianan Djie, foi constituída por uma forte equipa técnica, liderada pelo Director 

Artístico, o curador Jim Supankat, assistido por dois co-curadores, Ritzki A. Zaelani e 

Asmudjo Jono Irianto, ambos ligados ao Bandung Institute of Techonology. 

                                                      
38 Cemeti Art Foundation, fundada em 1995, mudou a sua designação para IVAA, Indonesian Visual Art Archive em Abril de 2007, 
http://www.ivaa-online.org/archive/, consultado em 14 de Maio de 2010, 21:56. 
39 Awas significa ‘cuidado’; durante o regime de Suharto era uma expressão usada para designar obediência.  
40 Cemeti Art House, ou Rumah Seni Cemeti, http://www.cemetiarthouse.com/. 
41 Movimento de reforma política que levou à resignação de Suharto, em 21 de Maio de 1998. 
42 «[They] have gained self-confidence and are not afraid of being accused of being either too nationalist or too Westernised. Now 
artists can include politics in their work if they wish. In fact, they can include any aspect of their lives in their art» (Arief Budiman, 
«Modern Indonesian art: a struggle for identity», in Awas! Recent Art from Indonesia [catálogo de exposição], Jakarta: Indonesian 
Arts Society: 1999, 5). 

http://www.ivaa-online.org/archive/
http://www.cemetiarthouse.com/
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O seu intuito foi o de promover e «redifinir a compreensão do mundo da arte, 

explorando e destacando outras ou sub-formas das artes visuais»43. O curador Jim 

Supankat afirmou que o projecto estava «concebido para ser uma exposição 

internacional que procura estabelecer um novo enquadramento que entenda a arte 

indonésia enquanto um modelo específico que se desenvolveu fora da Europa e da 

América»44. A primeira edição, Interpellation, convidou os artistas a interpretar o 

conceito e a inscrever-se. Constituiu uma combinação entre bienal e concurso.              

O certame incluiu trabalhos de 128 artistas, um Simpósio Internacional de Arte 

Contemporânea e «provou ser um sucesso que superou todas as expectativas»45. 

A Bienal fechou em 2005 envolta em polémica, devido a manifestações de 

extremistas muçulmanos contra a obra Pinkswing Park, de Agus Suwage e Davy 

Linggar, em que se podia observar a nudez de dois actores conhecidos do grande 

público. Jim Supangkat recusou retirar a obra e encerrou o projecto.  

 

ICON, Retrospective, Jogja Gallery, Yogyakarta, 2006 

«Muitas formas de representações artísticas, estilos e métodos fizeram com que 

Yogyakarta sofresse rápidos desenvolvimentos nas artes»46, e a exposição ICON foi 

desenvolvida para emprestar uma leitura desta importância. 

Concebida cronologicamente em torno das obras dos artistas mais significativos da 

história da arte de Yogyakarta, a exposição, que inaugurou a abertura de mais um 

equipamento público – a Jogja Gallery, dentro do recinto do kraton47 -, procurou ler 

                                                      
43 «[...] re-defining the understanding of world art through exploring and highlighting other or sub-forms of the visual arts» (Carla 
Bianpoen, «Indonesia - An Auspicious Start: The first CP Open Biennale in Jakarta», Asian Art News, ed. Nov. – Dez. 2003, 45). 
44 «[...] the cp open biennale is meant to be an international exhibition that attempts to set out a new framework that views 
Indonesian art as a specific model of art that has developed outside of Europe and America» (Jim Supangkat, «Art with an accent», 
in CP Open Biennale 2003: Interpellation, http://biennale.cp-foundation.org/2003/essays01.html, consultado em 7 de Janeiro de 
2009, 08:07). 
45 «[...] proved to be successfull beyond anyone’s expectations» (Carla Bianpoen, «Indonesia - An Auspicious Start: The first CP 
Open Biennale in Jakarta», Asian Art News, ed. Nov.-Dez. 2003, 51). 
46 «Various kinds of artistic representations, styles and methods have made Yogyakarta experience fast developments in arts» (M. 
Dwi Marianto, «Jogja gallery & ‘ICON: retrospective», in ICON, Retrospective [catálogo de exposição]. Yogyakarta: Jogja Gallery, 
2006, 15). 
47

 Kraton é a palavra que designa palácio. 

http://biennale.cp-foundation.org/2003/essays01.html
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«Jogja entre um dos ‘centros’ e um dos maiores contribuintes do desenvolvimento       

[da arte] na Indonésia e na [região] Ásia-Pacífico»48.  

 

Biennale Jogya X - 2009, Yogyakarta, 2009 

O certame atingiu a maturidade depois de dez edições; a equipa curatorial 

procurou fazer uma leitura dos vintes anos, focando-se no legado da história, quer da 

exposição, quer da cidade.  

Existe na cidade de Yogyakarta uma consciência colectiva da sua contribuição para 

o enriquecimento do panorama artístico do país, mas também das poucas 

possibilidades em mostrar esse mesmo contributo. Assim, o título Jogja Jamming, 

Visual Arts Archive Movement, indica que «não é objectivo da bienal compilar 

arquivos, mas despertar a consciência dos artistas visuais para a importância do 

passado, que se estende ao presente»49. 

O conceito, amplamente aplaudido, ficou no entanto pouco reflectido nos 

trabalhos apresentados. O tema da «recolha arquivística» esteve presente em parcas 

contribuições, como a da galeria Cemeti, a da exposição PIPA, com curadoria de 

Hendro Wyianto, e a da exposição do arquivo IVAA50, que documentou o legado da 

bienal ao longo dos últimos 20 anos. Contribuições individuais mostraram níveis 

diferenciados de compreensão do tema, remetendo muitas vezes para a 

representação do passado, nomeadamente o contexto das artes tradicionais tratadas 

neste estudo:  

Deve saber-se que muitos artistas, cujas obras exprimem, referem ou estão 
baseadas na tradição, não constituem trabalhos baseadas na investigação. 
É somente uma base visual51. 

 

 

                                                      
48 «[...] Jogja as one among the ‘centers’ and major contributors of development in Indonesia and the Asia-Pacific» (Mikke Susanto, 
«Jogja needs more icons than what it currently has», in ICON, Retrospective [catálogo de exposição]. Yogyakarta: Jogja Gallery, 
2006, 8). 
49 «But the goal of this Biennial is not to compile archives; it is to awaken visual artists’ consciousness of the importance of the 
past, which extends into the present» (Arahmaini, «The tenth Jogja biennale, re-awakening awareness of history and culture», in 
http://universes-in-universe.org/eng/nafas/articles/2010/10_jogja_biennale, consultado em 27 de Janeiro de 2010, 9:37). 
50 IVAA é o acrónimo para Indonesian Visual Art Archive, http://www.ivaa-online.org/. 
51 «Yes, but you must know that several artists that make works that express, refer or are based on the tradition, they are not 
research-based works. It’s only a visual base» (v. no anexo 2, entrevista a FX Harsono por Leonor Veiga, 10 de Janeiro de 2010). 

http://www.ivaa-online.org/


28 
 

2.4 Um desafio para os curadores 

Desde o início do século XX, académicos europeus, com formação nos países de 

origem, aplicaram modelos ocidentais de criação nas escolas de arte da região Ásia-      

-Pacífico, o que muitas vezes sacrificou o ensino da arte da região.  

O período colonial do Ocidente criou ligações entre diversos países e deixou legados, 

como o educacional; estes têm sido rearticulados através de relações bilateriais, o que 

constitui um legado positivo para o momento pós-colonial da actualidade. Nas artes 

visuais, esta tendência é aparente nos cursos pós-graduados, em residências para 

artistas e em exposições de grupo internacionais. Entretanto, os curadores têm 

dificuldade em interpretar a arte desenvolvida nos países asiáticos desde o século XX: 

não o podem fazer de forma satisfatória sem conhecer bem a história da arte e os 

movimentos da arte ocidental, que têm acompanhado, em larga medida, os 

movimentos euro-americanos.  

A sabedoria ocidental apresenta uma abrangência positiva; no entanto, quando se olha 

para a arte da ‘Ásia’, tem de se considerar as diferentes latitudes que a região 

representa. A ‘Ásia’ não foi nomeada pelas pessoas que ali viviam, nem tão pouco é 

um conceito que tenha surgido naturalmente. Nos dias de hoje, a Ásia não é um lugar, 

antes uma ideia que representa o olhar europeu sobre o ‘outro’, conforme descreve 

Apinan Poshyananda:  

A Ásia é exótica, eclética, barbárica, high tech, low tech, um go go, 

autêntica e um copy-cat. Como a África, a América e a Austrália, a Ásia é 

composta por estas qualidades e por outras. A Ásia é onde tribalismo e 

universalismo, global e local, capitalismo e barbarismo vivem lado a lado52. 

É este desafio que está integrado nesta proposta que olha para um contexto local – no 

quadro da pluralidade da Ásia – de forma a revelar uma cultura que, sendo-nos 

distante, podemos conhecer. A arte contemporânea permite um conhecimento de 

uma cultura antiga, secular, porque se desenvolve num contexto de temporalidades 

extensas e realidades sobrepostas.  

                                                      
52 «Asia is exotic, eclectic, barbaric, high tech, low tech, a go go, authentic and copy-cat. Like Africa, America, Australia, Asia is 
comprised of these qualities and more. Asia is where tribalism and universalism, global and local, capitalism and barbarianism live 
side by side» (Apinan Poshyananda, «From hybrid space to alien territory», in TransCulture [catálogo de exposição], Bienal de 
Veneza, 1995, 78).  
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II. ARTE INDONÉSIA 

Origens e contexto da arte moderna e contemporânea da Indonésia 

As ideias visionárias da geração de 1928 – a que fez a revolução independentista – são 

dificilmente relacionáveis com a experiência e a imaginação da maior parte dos 

habitantes do arquipélago.  

Durante a era de Suharto, a doutrinação da ideologia nacional, Pancasila53, tomou a 

forma de ‘javanização’ do território, alimentada pelo transplante de javaneses para 

todo o território e pela sua super-representação nos elevados postos de serviços.         

O que se pretendia era produzir mentes tecnocratas, pessoas obedientes ao Estado.  

Na constituição de 1945, está consagrado no artigo 32 que o governo desenvolverá 

uma cultura nacional enquanto expressão da personalidade e vitalidade de todas as 

pessoas da Indonésia. A cultura nacional é definida como uma combinação dos 

aspectos mais significativos das culturas regionais, uma mistura híbrida do melhor das 

culturas existentes na Indonésia. As tradições de Java, Bali, Sumatra, Sulawesi e partes 

de Bornéu são ricas, não só em artefactos e material oral, como também em 

documentação. No entanto, a dominação política dos javaneses revela que a cultura 

javanesa tem tido maior proeminência do que as outras.  

Nos estudos étnicos realizados no arquipélago, a ‘javanologia’ é igualmente o mais 

avançado, havendo uma especial atenção por parte dos académicos às formas 

clássicas da arte desta ilha, nomeadamente na dança, na ficção, na música, nos têxteis 

e especialmente no teatro de sombras. Para prevenir a emergência de desunião 

através de forças locais relacionadas com diferentes credos religiosos e diferenças 

étnicas, o governo ‘culturalizou’ as populações o mais possível.  

Para a maior parte dos estudos acerca da Indonésia, Java é inevitavelmente o centro 

da atenção. Não só tem sido ao longo da história o principal local de poder e de 

convergência do comércio insular e internacional, como também é a que tem 

                                                      
53 Pancasila é a constituição filosófica oficial da fundação do estado da Indonésia. Pancasila provém de duas palavras do sânscrito, 
panca significando cinco e sila, significando princípios. Compreende cinco princípios inseparavéis e interrelacionados: fé num só 
Deus; humanidade justa e civilizada; a unidade da Indonésia; democracia conduzida pela sabedoria interior, em unanimidade 
decorrente das deliberações entre os representantes; e justiça social para todos os habitantes da Indonésia, 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pancasila_(politics), consultado em 3 de Abril de 2010, às 12:30). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pancasila_(politics)
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providenciado a maior parte dos registos históricos. O facto de Java ser a ilha com 

maior população do arquipélago – cerca de 130 milhões de pessoas, em 201054 – 

abona a seu favor.  

Similarmente, a maior parte dos estudos académicos sobre arte indonésia – antiga ou 

contemporânea – tem encontrado na ilha de Java e na vizinha ilha de Bali o seu foco 

de estudo, e esta proposta não é excepção. Em conversa com Hendro Wiyanto, 

curador indonésio, referiu-se que: «Num país tão plural, sinto que Java é hegemónica. 

Em termos de trabalhos, praticamente todos os nomes que possuo são javaneses»55. 

Hendro Wianto contrapôs: «Isso é verdade e de facto, não é bom. Java sempre foi o 

centro, os presidentes sempre foram javaneses»56. 

Tendo em conta as várias sobreposições culturais, artísticas e religiosas que enformam 

a arte do arquipélago, pode perceber-se o âmbito desta proposta. Este estudo centra-    

-se sobretudo nas artes tradicionais de Java, nomeadamente o sistema artístico que foi 

caracterizado pelos javanólogos holandeses, no ambiente das cortes de Java central, a 

partir do século XVIII. O alargamento do objecto de estudo à ilha de Bali – considerado 

possível desde o início – deu-se no decurso da deslocação à Indonésia. Na própria 

Indonésia, o peso destas duas ilhas é impressionante, se se tiver em conta o tamanho 

do país. Java foi, desde sempre, o centro do poder político e a ilha mais populosa; Bali 

é um dos centros económicos do país – atraindo cerca de 90% de capital estrangeiro – 

e constitui o guardião do passado cultural de Java pré-islâmica. Devido ao seu peso 

económico e impacto no país, Bali é a única ilha que pode rivalizar com a tendência de 

‘javanização’ do arquipélago.  

As artes tradicionais performativas que se irão abordar são comuns ao léxico das duas 

ilhas, Java e Bali. As semelhanças resultam do mesmo embrião de formação, entre o 

período animista e o estilo wayang de Java Oriental; as diferenças estilísticas resultam 

da mudança religiosa que se deu em Java. Na história do arquipélago, as duas ilhas têm 

mantido relações dialécticas constantes e a arte tem sido um dos campos mais 

favorecidos por esta relação.  

                                                      
54 http://en.wikipedia.org/wiki/Java, consultado em 3 de Abril de 2010, 15:35. 
55 «It’s a very plural country, I feel Java is hegemonic. In terms of arts, the names I have are almost all Javanese» (v. no anexo 2, 
entrevista a Hendro Wiyanto por Leonor Veiga, 10 de Janeiro de 2010).  
56 Id., ibid. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Java
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A cidade de Yogyakarta, que acumula inúmeros ‘títulos’ na Indonésia – normalmente 

apelidada pelos indonésios de Yogya, e pronunciada como se escrevia no período 

colonial, Jogja -, localiza-se no centro da ilha de Java, no arquipélago tropical da 

Indonésia. É considerada uma cidade onde a cultura secular é mantida com relativa 

autenticidade.  

A cidade, tal como a conhecemos, é recente, remetendo a sua fundação a 13 de 

Fevereiro de 1755, quando foi assinado o acordo Gyianti – entre Mangkubumi, 

primeiro Sultão de Yogyakarta, Paku Buwono III de Solo e Nicholaas Hartingh, 

Governador da Província Nordeste da Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Com 

esta assinatura, o reino muçulmano de Mataram foi dividido em dois sultanatos: 

nasceram respectivamente, os sultanatos de Yogyakarta e Surakarta (Solo).  

Apesar desta definição recente, a cidade de Yogyakarta é desde o século VIII o centro 

da cultura javanesa – uma civilização incrivelmente refinada e complexa. A sua 

fundação neste lugar deveu-se, em larga medida, a este reconhecimento.  

Hoje em dia, acumula ainda a posição de ‘berço’ da República da Indonésia, por ter 

sido, entre 1946 e 1949, a capital política da Indonésia declarada independente. 

Actualmente Yogya é a capital da arte contemporânea: lugar de residência de muitos 

artistas, possui certames, como a bienal, a feira de arte, escolas, pequenos museus, 

espaços de exposição e galerias comerciais. 

A grande facilidade com que os artistas de Yogyakarta absorvem novas ideias, 

enquanto retêm a sua cultura original, pode ser atribuída à flexibilidade da cultura 

javanesa, considerada sincrética. A condição urbana de Yogyakarta faz com que o 

‘tradicional’, o ‘clássico’, o ‘moderno’ e o ‘pós-moderno’ coexistam: o meio artístico 

enquadra uma arte que se apresenta ligada à tradição, mas com manifestas 

preocupações sócio-políticas, cujas raízes remontam aos teatros de sombras em que o 

dalang, ou mestre de marionetas, introduzia comentários a factos da 

contemporaneidade, quer no passado, quer no presente.  

Bandung, também ela uma cidade muito importante no panorama artístico indonésio, 

não está incluída nesta proposta. Nos anos 30, a corrente artística desta cidade, tida 
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como pró-ocidental, rivalizou com a de Yogyakarta. Apesar de ambas seguirem 

correntes modernistas, «se Bandung estava a pintar num estilo ocidental (tendendo 

para o cubismo ou a abstracção geométrica), Yogyakarta também (impressionismo, 

expressionismo)»57. O crítico Trisno Sumardjo apelidou Bandung, nos anos 50, como 

«o laboratório do Ocidente». Bandung sempre se afirmou muito ligada aos discursos 

da modernidade, em detrimento da arte tradicional.  

A relação plástica com a arte tradicional não é exclusiva de Yogya; a ilha de Bali, hoje 

em dia guardiã da cultura javanesa pré-islâmica, possui um legado artístico vastíssimo 

nesta matéria. Esta ilha, que sempre dialogou com Java, começou por ser a que 

promoveu uma leitura da identidade indonésia que se estava a desenvolver em 1930 

através do individualismo, mesclado na cultura tradicional.  

A cidade de Cirebon, berço da cultura sundanesa58, é um lugar extremamente 

importante na história da ilha e sempre protagonizou algumas das formas artísticas 

mais originais. Duas obras desta proposta referem-se a este passado59.  

  

                                                      
57 «If Bandung was painting in a Western style (leaning towards cubism or geometric abstraction, Yogyakarta was too 
(impressionism, expressionism)» (Nicole Baros, «Yogyakarta and Badung: content and style», in Beyond the Dutch [catálogo de 
exposição]. Utrecht: Centraal Museum, 2009, 125). 
58 A etnia ‘sunda’ é a 2.ª maior etnia da ilha de Java. 
59 Ver pp. 97 e 105. 
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1. Perspectiva histórica (desde a Antiguidade à actualidade) 

A arte na Indonésia reflecte uma enorme diversidade. Para tal, contribuíram factores 

de ordem geográfica e histórica que fizeram da unidade artística uma impossibilidade. 

Hoje em dia, uma multiplicidade de fenómenos culturais coexiste no arquipélago, em 

diferentes estados dos seus ciclos de vida: uns são antigos e ainda se mantêm vivos, 

outros são antigos mas estão aparentemente a morrer ou a atravessar transformações 

radicais; outros ainda nasceram recentemente e estão a crescer de forma vigorosa.  

No contínuo crescimento cultural, velho e novo sobrepõem-se, fundem-se ou 

coexistem paralelamente: as artes que se desenvolveram no período neolítico não 

desapareceram com o advento da Idade do Bronze; o saber introduzido na Indonésia 

com as religiões indianas sobrevive em Java, apesar da propagação do Islão.                 

As concepções religiosas demonstram grande tenacidade; é mais fácil traçar o 

momento do seu nascimento do que estabelecer uma data para a sua morte. 

Consequentemente, a história cultural indonésia, em geral, e a história da arte, em 

particular, não podem sem delimitadas em períodos cronológicos exactos.  

A Indonésia antiga tem sido vista como uma terra de agricultores, de príncipes e, 

marginalmente, de tribos. Esta generalização, com raiz no antigo sistema político do 

arquipélago, é sustentada pela existência de um sistema social complexo desde o 

século VIII. Sabe-se pouco da cultura material do passado, em contraponto ao amplo 

conhecimento que se tem da sua cultura moral – o contexto cultural imaterial em que 

as artes se desenvolveram e que ainda hoje reflectem.  

No passado da Indonésia, a criatividade artística serviu funções religiosas e rituais.        

O legado dos mitos e das cerimónias seculares tem sido mantido pelas cortes e pelas 

comunidades rurais. Feita com base na afirmação de imortalidade e emergindo da 

dualidade morte-fertilidade, só no século XX é que a arte, desprovida das suas antigas 

funções, embarcou numa auto-consciência que quebrou as tradições.  

Sempre coexistiu um sistema artístico dialéctico entre corte e povo; halus/fino e 

kasar/rude. Este entendimento tem estado na origem de muitas práticas artísticas, 

mas tem também sido matéria de debate em torno da definição indonésia de arte 

maior e de arte menor. Geralmente, considera-se a arte produzida no ambiente das 
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cortes como ‘fina’ e o seu entendimento é semelhante ao de Arte Maior no mundo 

ocidental (esta arte, no entanto, não se pode considerar inteiramente indonésia, 

porque foi formada pela nobreza de Java, pelos especialistas holandeses em cultura 

javanesa e pelo governo colonial, carregando vários sintomas de tradução cultural); a 

arte popular, considerada ‘rude’, aproxima-se do entendimento ocidental de arte 

menor. O batik das cidades, fora do contexto dos sultanatos de Yogya, Solo e Cirebon, 

sempre foi percepcionado como arte menor, sem atributos conceptuais artísticos. 

Dentro das artes de corte, o entendimento de kagunan (função, técnica), era associado 

às belas-artes. 

 

1.1 O sistema animista 

A Idade da Pedra, até hoje o maior período de toda a história, continua a ter um 

espaço temporal indefinido, assim como o Mesolítico. O Neolítico, que data de cerca 

de 2.500 a.C., alarga-se até ao advento da Idade do Bronze, em cerca de 300 a. C.   

O sistema animista, anterior aos reinados de origem hindu e budista, permanece muito 

presente na mente indonésia. Em Java, o  sistema Tribawono – Três Mundos (celestial, 

holístico e terreno) continua a fazer parte do léxico da população, especialmente nas 

zonas mais rurais.  

 

1.2 Arte do milénio hindu, século I ao século XVI 

A indianização do arquipélago teve várias formas de penetração: casamentos entre as 

cortes indianas e as locais; evangelização por parte dos sacerdotes indianos; e 

comércio por mar, que permitiu trocas civilizacionais e de bens. Estes factores 

contribuíram para estimular viagens entre os dois pontos. 

Até ao século VII, existiram alguns reinos hinduístas, embora pouco se saiba da sua 

história. É neste lapso temporal que a cultura hindu-javanesa atinge um pico em Java 

central, entre duas dinastias rivais, uma budista e uma shivaíta, durante os séculos VIII 

e X. A sua história não está ainda clarificada. A penetração das religiões indianas – o 

bramanismo (na sua corrente shivaísta) e o budismo (na sua versão tântrica) – fez-se 

de forma pacífica. Ambos os sistemas adquiriram aspectos indonésios, tendo dado 
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origem a uma sistema hindu-budista-indonésio de culto, de que a ilha de Bali é, hoje 

em dia, a guardiã.  

Os propagadores do budismo, construtores de grandes santuários, são um braço da 

dinastia Shailendra, que significa “Senhores das Montanhas”; o reino da dinastia dos 

Shivaítas era conhecido como Mataram. Os shastra, tratados indianos de arquitectura, 

pintura e escultura, deverão ter chegado a Java, tendo os sacerdotes ensinado não só 

os artesãos a construir os templos como lhes transmitiram os épicos clássicos indianos, 

o Ramayana e o Mahabarata, além de lendas budistas e fábulas.  

Os templos (candi) de Java e de Bali são templos-mausoléus, onde se depositavam as 

cinzas dos chefes. Apesar do rigor iconográfico, começaram a surgir variantes na 

Indonésia, o que se verifica pelos resultados muito diferentes dos estilos conhecidos 

na Índia. Aqui, as paredes dos santuários são adornadas com narrativas e baixos-           

-relevos decorativos, que constituem uma preciosa fonte de informação para o 

conhecimento profundo dos costumes destas civilizações, da estratificação social e da 

fauna e flora dominantes.  

Borobudur é o templo budista mais famoso de Java central. De matriz indiana clássica, 

representa o cosmos e a ideia budista de salvação. Construído entre 750 e 850, o 

nome contém duas alusões: a matriz de montanha constituída por vários terraços (ou 

níveis de salvação); e a dedicatória ao “senhor das montanhas” - Shailendra – que dava 

o nome à dinastia que imperava em Java. Representa os dez estágios dos Bodhisattva; 

as fases no caminho budista para a salvação são simbolizadas através dos terraços em 

que se podem ver gravadas na pedra as fases da vida do príncipe Sidarta.  

Prambanan é o contraponto hindu de Borobudur. Construído entre 850 e 900 e 

aparentemente num local de culto budista, é o templo shivaíta mais impressionante de 

Java central.  

«O templo de Prambanan é usualmente conhecido como Candi Loro Jongrang (virgem 

formosa) em que assenta a lenda da sua criação. Acredita-se que Loro Jongrang, a 

linda princesa do reino, recebera uma proposta de casamento de um homem com 

quem não queria casar, mas também não podia recusá-la. Assim, ela disse que se ele 
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construísse 1000 templos numa noite antes que o Sol nascesse, casaria com ele. O 

homem, com a ajuda de criaturas mágicas, construíu 999 templos; assim que a 

princesa percebeu que ele seria bem sucedido, acendeu uma enorme fogueira. Os 

galos começaram a cacarejar por pensarem que o Sol estava a nascer. O homem ouviu 

o cantar, acreditando também ele que o Sol nascera e perdera o desafio, até descobrir 

que a princesa o enganara. Então, em retribuição, ele transformou-a no templo 

final»60.  

Ao longo das paredes do complexo está gravado o poema épico-religioso Ramayana, 

em que prevalece o naturalismo da arte indiana. Todos os personagens estão 

representados com expressões activas: um caso paradigmático é o do rapto de Sita por 

Ravana. 

Da mesma forma que a arte clássica indiana apareceu em Java central, também 

desapareceu por volta do século X. Crê-se que o declínio desta civilização se deveu em 

larga medida aos projectos arquitectónicos exagerados e ao número de pessoas 

necessárias para os fazer. Chama-se a este período de ‘clássico’, devido a semelhanças 

estilísticas da arte que se desenvolveu na Índia entre os séculos IV e XIX, mas na 

verdade, constituem criações javanesas sem paralelo na Índia.  

Até ao final do século X um novo centro político desenvolveu-se em Java oriental. Três 

reinos aparecem enquanto centros de poder: Kediri (1045-1222), Singosari (1222-

1292) e Majapahit (1294 – c. 1520). O shivaísmo e o budismo coexistiam e algumas 

vezes fundiam-se em cultos sincréticos profundamente impregnados de misticismo 

tântrico. 

Nasceu assim um período marcado pela emergênia de novas correntes artísticas em 

Java, em constante interacção com a vizinha Bali, que se aproximou muito neste 

período. Enquanto Bali sofreu muita influência deste período na sua arte, alguns vice-   

-reis javaneses foram “balinizados”. A literatura foi traduzida do sânscrito para o 

                                                      
60 «Prambanan temple is usually known as Loro Jongrang (slender virgin) based on the myth of its creation. It is believed that the 
beautiful princess of the kingdom received an offer of marriage from a man she did not want to marry but could not refuse. Thus 
she said that if he could build 1000 temples in one night before the sun rose she would marry him. With the help of magical 
creatures he had built 999 temples; the princess saw he would succeed so she had a huge fire built and the roosters started to 
crow because they thought the sun was rising. The man heard this, believing too that the sun had risen and he had lost the 
challenge, only to discover that the princess had tricked him. So in retribution, he turned her into the final temple» (v. anexo 2, 
Christine Cocca, entrevista por Leonor Veiga, 13 de Janeiro de 2010). 
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javanês; épicos como o Mahabarata e a versão local do mesmo – o Arjuna Wiwaha - 

tiveram grande impacto na arte e os seus episódios decoraram profusamente as 

paredes dos templos da região.  

O sincretismo que se deu em Java – em que as religiões budista e hindu se fundiram – 

teve também paralelo em Bali, onde o budismo foi absorvido pelo bramanismo, 

levando a que o deus-Sol Surya fosse associado à montanha sagrada da ilha, o Gunung 

Agung.  

A partir do século XIII, as narrativas chegaram às paredes dos templos de Java oriental 

com um aspecto completamente novo: a de um estilo wayang. As características do 

estilo assentam num novo tratamento das figuras que agora são tratadas de forma 

plana, quase bidimensional. Estas formas são extremamente semelhantes às actuais 

dos teatros de sombras de Bali, mais antigos e menos alongados do que os de Java.  

Ao contrário de Java central, que ainda traduz a enorme influência dos grandes estilos 

da Índia, a arte criativa deste período providencia exemplos artísticos da forma de 

pensar dos javaneses. Não há lugar à serenidade dos templos budistas, nem à 

glorificação da criação de alguns santuários shivaítas.  

A arte do milénio hindu perpetua-se nos séculos seguintes, sobretudo na arte das 

sombras, na dança e nos temas dos grandes épicos. O crescimento do islão provoca 

uma ruptura dos discursos plásticos em Java, ao mesmo tempo que permanecem na 

ilha de Bali, a guardiã das religiões antigas, conforme dito por Mimis Katoppo.  

 

1.3 A chegada do islão, cerca de 1250 

Começando em Sumatra por volta do final do século XIII, a conversão ao Islão 

progrediu na Indonésia, tendo tido um grande efeito nas zonas costeiras de Java e em 

outras ilhas nos séculos XV e XVI. Hoje em dia, cerca de 86% da população da Indonésia 

é muçulmana61, tornando-a o maior país muçulmano do mundo.  

Até ao final do século XVI, uma dinastia muçulmana fez ressurgir em Java central os 

Mataram enquanto sultanato. No século XVIII, com a penetração do poder holandês, o 

                                                      
61 http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Indonesia, consultado em 3 de Abril de 2010, 16:09. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Indonesia
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Mataram, reduzido no seu poder, foi dividido entre os principados de Surakarta e 

Yogyakarta, que mantêm poder nominal. 

Esta divisão conferiu papéis diferentes aos dois principados: Yogyakarta deveria 

‘manter’ a cultura tradicional; Surakarta deveria ‘desenvolver’ a cultura. Hoje em dia, 

as artes performativas de Surakarta são consideradas mais interessantes, o que resulta 

do papel atribuído à cidade de Yogyakarta, enquanto guardiã do passado cultural. O 

conservadorismo de Yogyakarta ainda hoje se encontra nas práticas artísticas, o que 

não permitiu que as suas artes tradicionais florescessem na contemporaneidade, ao 

contrário do que acontece em Surakarta. 

 

1.4 Indonésia ocupada século XVI a 1945 

Depois dos primeiros contactos com os comerciantes portugueses, ingleses e 

holandeses no princípio do século XVI, os líderes indonésios ficaram à mercê do 

domínio económico-político da Companhia Holandesa das Índias Orientais, fundada 

em 1602, até à sua dissolução, em 1799.  

No início do século XIX, a Indonésia torna-se formalmente uma colónia da Holanda. 

Entre esta data e o princípio do século XX, o colonizador dedicou-se a anexar 

gradualmente as ilhas para além de Java, totalizando o arquipélago tal como hoje o 

conhecemos.  

 

1.5 Tradições vivas  

No decurso da história, uma multiplicidade de palavras estrangeiras – em sânscrito, 

árabe, português, holandês, entre outras –, foi absorvida pelas línguas locais, o mesmo 

acontecendo com o vocabulário das artes performativas, enriquecido com 

apropriações das artes estrangeiras. Muitos destes legados coexistem com a vida 

urbana e são, em larga medida, mantidos para consumo turístico. 

 

. A dança 

Algumas tipificações da dança da Indonésia são as seguintes: os dançarinos tendem a 

mover-se mais para a terra do que para longe dela; como  em outras regiões do 



39 
 

Sudoeste asiático, a dança das mãos é tão importante como a dos pés; muitos 

movimentos têm origem na imitação dos animais; em toda a região, o traje da dança é 

tão importante como a própria dança; e praticamente em todos os casos, as danças 

são protagonizadas unicamente por elementos de um sexo, ou masculino, ou 

feminino.  

Existem inúmeras afinidades entre a técnica de dança de Java e de Bali, embora a 

imagem mental que temos das mesmas seja completamente díspar.  

«Um reputado mestre de dança disse que um bom dançarino enquanto executa um 

serimpi não sente qualquer exuberância ou alegria; que o seu humor não é do brilho 

do Sol, mas da radiação da Lua cheia, meia-coberta por nuvens»62.  

A tradição indiana de adesão a regras rígidas de execução gestual teve um efeito 

duradouro nas artes performativas de Java e Bali: «Nada é deixado ao acaso»63. Nas 

duas ilhas, as regras para os movimentos dos braços e das mãos, a posição dos dedos, 

as rotações e mudanças da cabeça e pescoço e a direcção do olhar são de igual 

importância às que governam as posições, passos e postura corporal. Algumas destas 

regras são baseadas em inscrições indianas, outras são de invenção local.  

 

  

                                                      
62 «A renowed dancing master once said that a good dancer while executing serimpi feels no joy or exuberance; that in its mood is 
none of the brilliance of the sun, but rather the radiance of the full moon half-hidden by clouds [...]» (Claire Holt, «Living 
traditions», in Art in Indonesia, Continuities and Change. London: Cornell University Press, 1972, 103). 
63 «Nothing is left to chance» (Nandikesvara, The Mirror of Gesture, 18 cit. in Claire Holt, Art in Indonesia...). 
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. Wayang, ou teatro de sombras 

A palavra wayang – literalmente sombra – designa hoje em dia a marioneta plana, 

feita em pele gravada do teatro de sombras. A forma alongada das figuras sugere uma 

sombra humana, e pode dizer-se que um wayang «é uma sombra de uma sombra»64.  

Na sua forma mais global, wayang designa também um espectáculo, quer seja 

representado por marionetas ou por humanos. A história é sempre narrada pelo 

dalang, que os manipula. Tradicionalmente, os espectadores nobres sentavam-se 

frente à tela e os pobres por detrás do dalang. Hoje em dia, os espectadores podem 

sentar-se quer de um lado, quer do outro da tela, podendo ver os próprios bonecos ou 

as suas sombras. Este aglomerado de géneros engloba uma série de equipamentos: 

. Wayang kulit (kulit=pele): bonecos planos, articulados, feitos de pele 

perfurada, profusamente decorados e pintados. Existem em Java e Bali;  

. Wayang golek: consiste em marionetas de madeira, de forma redonda e 

tridimensionais. As faces expressivas são realistas, excepto as dos caracteres 

demoníacos. Provavelmente o mais recente, existe em Cirebon (Java ocidental);  

. Wayang orang: a palavra orang significa homem em indonésio. Estes teatros 

são representados por pessoas que vão contando a história. Dentro deste género, 

existem subgéneros, nomedamente o wayang topeng, em que a face é coberta com 

uma máscara. Esta performance costuma estar associada ao épico Panji; 

. Wayang beber: o mais raro. Neste, a história é narrada através de um rolo por 

detrás do pano; 

. Wayang klitik: bonecos de madeira planos, profusamente decorados e 

pintados.  

Este divide-se, quanto aos temas celebrados, em: 

. wayang purwa, ou original, em que se conta os épicos Mahabarata e 

Ramayana (mantém-se intacto, apesar de pequenas mudanças recentes); 

. wayang gedok, cujo repertório alude ao período de Java oriental, tendo como 

lenda principal o épico javanês Panji; 

                                                      
64 «[...] is a shadow of a shadow» (Claire Holt, «The wayang world», in Art in Indonesia, Continuities and Change. London: Cornell 
University Press, 1972, 123). 
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. outras formas que foram sendo inventadas para fins propagandísticos e que 

mostram a actualização dos valores pregados na arte destes teatros. Alguns exemplos: 

- wayang perdjuangan ou revolusi, que celebra o heroísmo dos guerrilheiros durante a 

revolução indonésia;  

- wayang suluh, inventado em 1947, em que os bonecos naturalistas, já em trajes 

modernos, representavam os líderes, militares e oficiais da nação, assim como os seus 

opositores;  

- wayang pancasila, desenhado por Harsono Hadisoeseno para a educação política das 

massas, em que os cinco irmãos Pandawa do épico Mahabarata foram feitos para 

simbolizar os cinco princípios do Estado da Indonésia proclamados por Soekarno; 

- wayang ukur: a partir da segunda metade do 

século XX, surgiu um wayang mais pessoal, 

feito por dalangs/artistas. Sukasman (1936–

2009) é um nome incontornável: apesar de 

partir da forma clássica de wayang purwa, 

incapaz de aceitar que a arte não pudesse 

continuar a ser desenvolvida, Sukasman 

inventou o wayang ukur. Introduziu a escala 

humana, usou cores transparentes, luzes 

diferentes. Tendo sido o mestre de Heri Dono, 

que levou a arte do wayang contemporâneo a 

todo o mundo, Sukasman iniciou um movimento em que os artistas cruzam os bonecos 

tradicionais com outras práticas artísticas, de forma a criar híbridos.  

Tradicionalmente, a função do teatro de sombras está ligada ao exorcismo, 

apaziguamento e invocação da fertilidade. O wayang purwa é considerado 

extremamente eficaz no propósito de purificação ritual de prevenir o mal; as 

performances sobre Dewi Sri, a deusa do arroz, são realizadas para obter bons 

augúrios nas colheitas e prevenir a sua destruição pelas pestes.  

Ao mesmo tempo, as cerimónias de wayang são óptimas fontes de entretenimento: 

ainda hoje, apesar de não se frequentarem tanto os teatros, especialmente nas zonas 

Sigit Sukasman (1936–2009) 
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urbanas, os javaneses ouvem-nas na rádio, escutando somente o dalang e a música. A 

natureza sagrada do teatro de sombras e a sua eficácia mágica ainda são sentidas não 

só pelo dalang, mas pelo povo.  

A sua actuação é um meio extremamente eficaz para contar histórias e, em cada um 

dos países em que existe, adquiriu o seu repertório e técnica específicos. Assim, onde 

quer que tenha sido inventado – existem testemunhos que apontam para a sua 

invenção javanesa, nomeadamente uma inscrição feita pelo rei Balitung, em 907, que 

o designa como feito para os deuses –, o wayang kulit indonésio é uma invenção 

javanesa e balinesa no que se refere à forma e conteúdo dos seus espectáculos, no 

estilo das suas marionetas e na forma de apresentação pelo dalang.  

Considera-se que o wayang tem valor educativo para as massas. Os valores positivos 

que propaga são vários, representados pelos irmãos Pandawa e seus aliados:  

. Yudistira - pureza, integridade e compaixão, as virtudes mais elevadas; 

. Arjuna – autodomínio e dedicação ao dever, o que se deve atingir; 

. Bima e o seu filho Gatutkatja – força e coragem dirigidas a objectivos positivos; 

. Gémeos Nakula e Sadewa – lealdade; 

. Krisna e sábios ascetas – sabedoria enformada por conhecimento do transcendental, 

clarividência e poderes mágicos.  

O dalang é a força central do teatro de sombras: produtor, realizador, narrador 

principal e condutor, ele é o criador e primeiro motor da ilusão do mundo das 

sombras. Transporta a audiência para o âmago da sabedoria antiga através do som da 

sua voz, ao cantar sobre reinos antigos ou lutas dos heróis. Evoca vários humores, 

conforme a actuação o exige, anima as marionetas nas suas mãos, fazendo o seu 

papel, e fala por todos com mudanças na voz.  

A arte do dalang, que antigamente passava de pai para filho ou de mestre para 

aprendiz, é hoje em dia ensinada em Java central, em universidades como o ISI 

Yogyakarta e nos kratons, e exige muita perícia, conhecimento e disciplina. O que um 

dalang deve saber compreende uma multiplicidade de aspectos:  

- conhecimento das histórias antigas;  
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- compreensão das melodias e músicas;  

- maestria para a recitação cantada acompanhada do som da orquestra de gamelão;  

- independência do carácter que desempenha;  

- conhecimento dos diferentes níveis da língua javanesa que são atribuídos às 

diferentes personagens;  

- capacidade de descrever a beleza de todas as situações; 

- e conhecimento espiritual independente dos factores religiosos, mas de modo a  

purificar a alma.  

Os dalangs são membros altamente respeitados nas suas comunidades: 

tradicionalmente as performances começavam depois do pôr do sol e continuavam 

sem interrupção até ao nascer do Sol, durando cerca de nove horas. O dalang nunca 

abandona o seu lugar. Hoje em dia, as performances têm durações mais curtas, de 

forma a manter a adesão do público. 

A instalação compreende uma tela branca, em cuja base assentam dois caules de 

bananeira, penetráveis mas suficientemente firmes para suportar os bonecos 

articulados, servindo de apoio. Os músicos estão sentados normalmente por detrás 

dele e dos respectivos instrumentos de percussão que compõem a música do gamelão: 

gènder, bonang, saron, kenong, kempul, gong e ketuk. Por vezes são animados pelo 

som de uma flauta – suling – e de um violino – rebab.  

Tradicionalmente é o próprio dalang que faz os bonecos articulados; mesmo quando 

não os faz, conhece toda a sua complexa iconografia. As silhuetas são recortadas em 

pergaminho de búfalo, as feições, cabelos e adornos são meticulosamente perfurados: 

em contra-luz, os detalhes chegam a parecer filigrana. Os bonecos são pintados e 

dourados em ambos os lados; o boneco é inserido entre um tronco curvilíneo que 

termina no apoio de mão. Além deste apoio, costumam ter dois troncos que terminam 

nas suas mãos e os únicos pontos de articulação são os cotovelos e os ombros.  

Um dos caracteres mais importantes da performance é a kayon, ou gunungan, que 

significa árvore ou montanha. Apesar da decoração interior variar, existem elementos 

comuns: o seu rebordo sugere a montanha e as ramificações são povoadas de 

pássaros, aludindo à árvore. Por baixo da árvore existem dois monstros – tigres, ou um 
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leão e um elefante, dois touros selvagens, ou outros. No pé está uma porta, 

geralmente fechada e ladeada por um feroz guardião. A montanha representa a 

morada dos deuses; a árvore representa a árvore da vida. O kayon-gunungan, que 

aparece sempre no centro da tela antes de uma performance começar (ou entre 

actos), representa a ordem cósmica, o aspecto divino do teatro, a ordem do mundo.  

O estilo do wayang de Bali, mais naturalista, menos alongado e muito ligado às 

gravuras do estilo wayang dos templos de Java oriental, é geralmente tido como mais 

antigo do que o de Java. Também existem caracteres nos bonecos em Bali que não 

possuem qualquer articulação. Algumas figuras apresentam traços indianos.  

A extrema estilização que se deu em Java pode ter evoluído nos últimos dois ou três 

séculos. Permanece a dúvida sobre se foi estimulada pelo desejo de deles remover 

qualquer semelhança com a fisionomia humana – devido às prescrições islâmicas de 

como fazer as imagens –, ou se resulta de um aperfeiçoamento das formas para 

enaltecer o efeito das sombras e a expressividade dos gestos dos bonecos.  

 

1.6 Arte da nação Indonésia: modernismo e contemporaneidade 

Ocupada pelos japoneses entre 1942 e 1945, a Indonésia proclamou a independência 

em 17 de Agosto de 1945, mas a transferência de soberania entre o país colonizador e 

a nação independente só foi reconhecida no final de 1949, depois de negociações que 

tiveram a intervenção das Nações Unidas. 

A reconstrução pacífica da Indonésia, enquanto país soberano, começa em 1950, 

depois de quatro anos de intensas batalhas com os holandeses. No início, a República 

da Indonésia foi liderada pelo presidente Soekarno. As primeiras décadas da sua 

existência são marcadas pela procura de um estilo nacional em todos os aspectos da 

vida.  
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2. O século XX 

 

2.1 Modernismo 

Enquanto movimento, o modernismo65 está relacionado com um complexo 

desenvolvimento de pensamentos que emergiu sobretudo no seio da arte. O curador 

indonésio Jim Supangkat há muito que investiga e escreve sobre a questão da 

modernidade na Indonésia. Afirma que «temos de ter em conta que o modernismo 

não está directamente relacionado com o movimento originado na arte europeia do 

século XVIII, que em certo sentido se liga à emergência da modernidade»66.  

O discurso do modernismo relaciona-se com as deambulações sobre arte moderna, 

que se referem «ao desenvolvimento da arte euro-americana do século XX, 

normalmente referida como ‘arte moderna tardia’. Este desenvolvimento particular, 

visto usualmente como referente à Tradição Modernista, difere do desenvolvimento 

anterior, conhecido como ‘primeira arte moderna’, identificado como tendo base na 

Tradição Realista»67. As duas tradições contradizem-se: a tradição realista explora a 

ligação à realidade, enquanto a tradição modernista «evita ver a realidade como a 

base da expressão artística»68.  

A arte contemporânea não pode evitar a sua relação com a arte moderna. Embora 

muitas leituras da arte contemporânea tenham aberto espaço à diversidade, as 

discussões da pós-modernidade são lidas como paradoxais em relação à modernidade. 

Assim, para perceber a diversidade da arte contemporânea, parece ser útil e 

necessário uma compreensão da arte moderna. 

O advento do sistema de valores que colectivamente se entende como Modernismo –

localizado geralmente nos séculos XVIII e XIX – resulta de uma influência contínua do 

Ocidente. É um processo que advém das premissas iluministas do século XVIII, que 

contribuíram para o aparecimento de um movimento artístico e intelectual no século 

                                                      
65 Modernismo: movimento artístico que marcou as primeiras décadas do século XX, nomeadamente a literatura, a música e as 
artes plásticas, e se caracterizou pela ruptura com as formas tradicionais (http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa-
ao/modernismo, consultado em 3 de Maio de 2010, às 19:00).  
66 «We have to be aware that modernism also does not directly relate to the movement originated in the European art of the 18th 
century, which in a way connected to the emergence of modernity» (Jim Supangkat, «A search of a new platform», in Indonesian 
Modern Art and Beyond. The Indonesian Fine Arts Foundation: Jakarta, 1997, 7). 
67 «[...] the development of 20th century Euro-American art, commonly seen as ‘late modern art’. This particular development is 
usually seen as showing that the Modernist Tradition differs from the earlier development known as ‘early modern art’ which has 
been identified as based on Realist Tradition» (id., ibid.). 
68 «[...] avoids [the tradition] of seeing reality as the basis for expressions in art[...]» (id., ibid., 8). 

http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa-ao/modernismo
http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa-ao/modernismo
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XIX, o qual, por sua vez, possibilitou o aparecimento de vanguardas artísticas durante o 

século XX no Ocidente e, em consequência da colonização, no mundo não-ocidental.  

 

A modernidade, enquanto linguagem, penetrou nos diversos espaços geográficos em 

momentos cronológicos simultâneos, com pequenas variações temporais e 

intensidades diferentes; em consequência, desencadeou diversos graus de inclusão e 

de apropriação discursiva. Pode afirmar-se ainda que a modernidade adquiriu 

‘personalidades’ distintas, variando consoante as zonas de implementação, os seus 

agentes e as diferentes heranças culturais.  

 

Deste modo, alguns dos legados anteriores desapareceram por completo, outros estão 

em processo de extinção e outros ainda a reinventar-se. É nestes territórios de 

charneira que se situam as obras de arte seleccionadas de um grupo heterogéneo de 

artistas da Indonésia, nativos ou não. A reinvenção/reinterpretação artística da 

memória colectiva do passado patrimonial e a sua confluência com os preceitos da 

arte contemporânea resultam desta dinâmica: a de que cada artista reflecte o seu 

contexto na arte que produz.  

 

Uma mudança de valores processa-se de forma lenta e gradual: há sempre um tempo 

de selecção, de adaptação e de preservação de alguns costumes. A mudança de 

paradigma que o modernismo propôs introduziu o primado do pensamento científico, 

livre da relação com convicções religiosas.  

 

2.2 Múltiplos modernismos: modernismo transnacional/traduzido 

A modernidade foi uma invenção ocidental que se desenvolveu a partir da tecnologia 

gerada pela Revolução Industrial e das novas ideias acerca do Estado-Nação. Foi 

rapidamente exportada, levando consigo conceitos e bens para o resto do mundo, 

originando a modernização, chave para o progresso futuro. No processo de exportação 

foi sujeita a uma ‘tradução’, tendo os seus significados e prioridades sofrido 

transformações.  
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O crítico de arte Li Xianting afirma que «a arte moderna já se tornou uma forma de 

linguagem universal, e nós deveríamos reconhecê-lo – de um modo cronológico, em 

vez de regional – como a forma de linguagem mais revolucionária que a humanidade já 

descobriu, e a mais indicada para a contemporaneidade humana»69.   

 

A história do modernismo na arte é notoriamente eurocêntrica, atribuindo para si o 

‘centro’ do sujeito e para a periferia (o seu ‘outro’) o seu objecto de inspiração. Ainda 

hoje, com as pressões crescentes da globalização e do multiculturalismo, as narrativas 

históricas do modernismo continuam a escrever a História da Arte Moderna enquanto 

realidade euro-americana, remetendo o mundo não-ocidental para a categoria 

‘inferior’ de lugar de disseminação do modernismo: 

 

Com um início há mais de cem anos, a subjugação e a colonização 
ocidentais de outras nações forçaram uma escolha aos países não-                
-ocidentais. Em diferentes graus, estes países começaram a questionar as 
suas próprias culturas e a estudar as formas do Ocidente, o que 
desencadeou as fundações da globalização70. 

 

O modernismo foi introduzido no mundo não-ocidental – por via da colonização, como 

já referido –, não tendo havido qualquer possibilidade de resistência à sua entrada 

repentina nestes lugares: «Os países asiáticos foram confrontados com a tecnologia e 

a ciência modernas sem terem tido uma escolha ou tempo para acomodação espiritual 

(excepto o Japão, que participou por iniciativa própria).»71  

A referência à «acomodação espiritual» pode parecer algo invulgar. Rita Widagdo, uma 

escultora alemã que seguiu o marido indonésio, radicando-se neste país, continua 

dizendo:  

 

                                                      
69 «[...] [modern art] has already become a form of international language and that we should regard it – in a chronological rather 
than a regional sense – as the most revolutionary form of language that mankind has discovered thus far, and the most sited to 
contemporary humanity» (Li Xianting, «Rebuilding regional culture during the process of globalization», in CP Open Biennale 2003: 
Interpellation, http://biennale.cp-foundation.org/2003/essays07.html, consultado em 7 de Janeiro de 2009, 08:07). 
70 «Starting more than a hundred years ago, the West’s subjugation and colonisation of other nations forced a choice on non-           
-Western countries. To varying extents, they began to question their own cultures and study the ways of the West, and this laid 
the foundations for globalisation» (id., ibid.). 
71 «Asian countries were faced with technology and modern science without having a choice nor enough time for spiritual 
accommodation (except Japan which participated by choice)» (Rita Widagdo, «Some contemporary expressions in the visual arts 
of Indonesia», in Second Asean Workshop, Symposium and Exhibition on Aesthetics, Manila, 1993, 3). 

http://biennale.cp-foundation.org/2003/essays07.html
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Cada sociedade asiática que se abre à ciência e à tecnologia vai aceitar e 

aplicar essa forma e sistema de pensamento que levaram ao 

desenvolvimento técnico e introduzir um modo de pensar mais analítico e 

racional, restringindo o padrão compreensivo de pensamento que 

caracterizou a sua cultura anterior durante séculos – onde as pessoas se 

sentiam seguras nos seus costumes e contextos sociais72.  

 

Este padrão compreensivo – a esfera da espiritualidade – está hoje em dia limitado às 

actividades religiosas, enquanto antigamente penetrava em todas as áreas da vida, 

sobretudo nas artes. A diferença é abissal: hoje vive-se num sistema objectivo, que foi 

introduzido pelo pensamento científico. 

 

A maior parte dos artefactos asiáticos foi criada com um significado simbólico, assim 

como a arte e o artesanato da Europa até há cerca de 400 anos, antes de se ter dado a 

divisão na arte entre “sagrada” (tudo o que está ligado à religião, magia, mitos e 

crenças) e “profana” (campo de tudo o que não é sagrado, remetendo para o natural, 

biológico). Afirma ainda Rita Widagdo:  

 

Na Europa, a reacção a isto foi prolongada ao longo de várias épocas e a 

função da arte na sociedade foi redefinida passo a passo, enquanto aqui na 

Ásia, incluindo a Indonésia, o encontro com a ciência moderna e a 

tecnologia tomou a forma de um choque repentino73.  

 

O Japão, já se afirmou, imiscuiu-se nos discursos da modernidade, adoptando um 

«sistema estético em que a taxonomia das artes – a separação da pintura, escultura, 

desenho, artesanato e teatro – foi importada no final da década de 1870, assim como 

                                                      
72 «Each society in Asia that opens itself to science and technology will eo ipso accept and apply those thought-systems and 
thinking processes which led to technical development, and use a more analytic and rational way of thinking, restraining the 
comprehensive pattern of thought which shaped its culture in former times over centuries – where the people were secure in 
their social context and customs» (id., ibid., 1). 
73 «In Europe, the reaction to this was extended over several epochs, the function of art in society was redefined step by step, 
whereas here in Asia, including Indonesia, the encounter with modern science and technology was more like a sudden clash» (id., 
ibid., 3). 
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as muitas palavras para arte e estética»74. Ming Tiampo – através do caso do grupo 

Gutai (1954-72) – reconhece que, apesar desta participação japonesa no modernismo, 

os críticos e curadores continuam a «enquadrar o grupo como um movimento isolado 

em que os trabalhos revolucionários foram quase acidentais – produto do génio 

nativo»75. Afirma que «a ironia é que o motor por detrás das suas inovações 

extraordinárias não foi o seu isolamento do mundo da arte, nem as suas profundas 

raízes na tradição japonesa, mas a sua irreverente tradução e compromisso com os 

discursos do Modernismo»76.  

Ming Tiampo propõe que «avaliemos o Modernismo enquanto um acontecimento 

internacional que está necessariamente ligado à história do colonialismo, do 

imperialismo e da guerra e aos concomitantes resultados das viagens, comércio, 

media, imigração e imaginação»77. É preciso «historicizar o Modernismo para admitir a 

transnacionalidade do Modernismo na Europa e América do Norte»78, de forma a 

«desmantelar a noção de que o Modernismo ocidental é universal, e a ideia de que 

existiu sem referência às suas colónias, aos parceiros comerciais e aos territórios 

imaginários»79.  

Tal como Li Xianting, Ming Tiampo propõe a análise histórica do modernismo. Assim, 

afigura-se necessária uma leitura da arte asiática que não represente uma definição 

ocidental da mesma. Segundo a autora, isto proporcionará que «comecemos a falar de 

mobilidade cultural no contexto da geopolítica em vez de Primitivismo, Orientalismo, e 

de todos os outros sempre atrasados Modernismos»80. Esta referência ao ‘atraso’ é 

reclamada como negativa por todos os autores, que consideram que se a sociedade 

                                                      
74 «In an aesthetic system where the taxonomy of the arts – the separation of painting, sculpture, drawing, craft and theatre – was 
imported in the 1870s along with the very words for art and aesthetics [...]» (Ming Tiampo, «Cultural translation as interpoetic 
relation», in Re-Imagining Asia, One Thousand Years of Separation, ed. por Shaheen Merali. London: SAQI, 2008, 107).  
75 «[...] frame the group as an isolated movement whose revolutionary works were almost accidental – the product of naive 
genius» (id., ibid., 98). 
76 «The irony is that the motor behind their extraordinary innovations was not their isolation from the mainstream art world, nor 
their deep-rootedness in Japanese tradition, but rather their irreverent translation of and engagement with the discourses of 
Modernism» (id., ibid.).  
77 «[...] we evaluate Modernism as an international event that is necessarily tied to its history of colonialism, imperialism, war and 
the concomitant outcomes of travel, commerce, media, immigration and imagination.», (id., ibid., 108). 
78 «[...] to historicize Modernism to acknowledge both the transnationality of Modernism in Europe and North America [...]» (id., 
ibid., 98). 
79 «[...] to dismantle the notion that Western Modernism is universal, and the idea that it existed without reference to its colonies, 
trading partners and imagined territories» (id., ibid.). 
80 «[...] so that we can then begin to speak of cultural mobility in the context of geopolitics instead of Primitivism, Orientalism, and 
always–already late Other Modernisms» (id., ibid., 108). 
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ocidental pôde atingir o modernismo, se interrogam por que motivo as sociedades do 

mundo não-ocidental não o poderiam também fazer. 

Jim Supangkat, quando disseca os encontros entre os artistas indonésios e os 

holandeses, diz que «para perceber as diferenças, é necessária uma 

recontextualização. O Modernismo não é um conceito absoluto, nem é o oposto de 

tradição [...] É um princípio originado na tradição europeia de Arte Maior, que, de 

facto, interage com condições locais em todo o mundo, daí criando um modernismo 

multifacetado. O desenvolvimento da arte contemporânea não pode ser entendido 

como não estando relacionado com a realidade do modernismo plural» 81. 

«Os estudiosos notaram que o termo Arte com ‘A’, e no seu sentido moderno, se 

relaciona com o termo ‘Artes Maiores’ (Belas-Artes), e tem origem, com grande 

probabilidade, no século XVIII»82, quando «o estilo Barroco promoveu a mudança dos 

valores religosos da Europa para os do conhecimento científico»83.  

Como se pode verificar, está em processo a legitimação do modernismo enquanto 

realidade transcultural e traduzida. Vários estudiosos empreendem uma reavaliação, 

reclamam uma releitura da história da arte segundo um eixo não eurocêntrico, que 

permita a emergência de discursos locais que os valide enquanto realidades 

autónomas. É necessária uma interpretação da arte, livre da tradição modernista do 

Ocidente, que revele a arte que é regionalmente específica, enquanto se expressam 

ideias e questões dentro de um contexto internacional e com relevância internacional.  

No princípio dos anos 1990, Homi Bhabha divulgou a sua teoria do ‘terceiro espaço’, 

entre universalismo e relativismo cultural, afirmando que a tradução cultural «é um 

meio de imitar, mas de uma forma travessa, deslocando o sentido – imitando um 

original de uma forma tal que a prioridade do original não é reforçada, pelo simples 

facto de que pode ser simulada, copiada, transferida, transformada, feita num 

                                                      
81 «To discern the differences, a recontextualisation of modernism is needed. Modernism is not an absolute concept, nor it is the 
opposite of tradition [...] It is a principle that originates in the tradition of European High Art, which in fact interacts with local 
conditions all over the world thus creating a modernism that is multifaceted. The development of contemporary art cannot be 
perceived as not being related to the reality of this pluralistic modernism» (Jim Supangkat, «Knowing and understanding the 
differences», in Orientation. Amsterdam: The Gate Foundation, 1995).  
82 «*...+ scholars have noticed that the term ‘Art’ with capital ‘A’ in its modern sense, the related term ‘Fine Arts’ (originated in all 
probability in the eighteenth century» (P. O. Kristellar, «The modern system of the arts», Journal of the History of Ideas, 1951, 510, 
cit. in Paul Greenhalg, «The history of craft», in The Culture of Craft, (Manchester and New York: Manchester University Press, 
1997), 27). 
83 «[...] the Baroque style exhibited a shift in the religious values of Europe to the values of scientific knowedge» (Jim Supangkat, 
«A search of a new platform», Indonesian Modern Art and Beyond. The Indonesian Fine Arts Foundation: Jakarta, 1997, 13).  
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simulacro e assim por diante: o ‘original’ nunca está completo em si mesmo»84. Assim,  

o modernismo exportado – que sofreu uma mudança geográfica e foi traduzido de 

acordo com a realidade local –, não se assemelha ao inicial, é uma cópia, uma 

adaptação e nunca encontra a expressão do original. O modernismo na Ásia, 

consequentemente, tem características próprias, que têm de e merecem ser 

investigadas.  

Existe uma relação conexa entre o Ocidente e o Oriente, diz Bhabha, uma vez que 

«todas as culturas estão de certa forma relacionadas umas com as outras, porque 

cultura é uma actividade simbólica e significante»85. Assim, afirma: «a articulação de 

culturas é possível, não só pela familiariadade ou similitude de conteúdos, mas porque 

todas as culturas são formadoras de símbolos e de objectos, práticas interpelativas»86. 

Visto desta forma, podemos entender que a arte moderna no mundo não-ocidental é 

produto de um relacionamento inter-regional e intercontinental entre o Oriente e o 

Ocidente.  

O problema, alerta Jim Supangkat, reside na parca compreensão dos princípios do 

modernismo às outras nações «que viviam longe das fronteiras dos centros de 

pensamento, e aceitavam estes princípios modernistas enquanto ideologias vagas (que 

não eram totalmente entendidas)»87.  

A tradução do modernismo no mundo não-ocidental, apesar de não permitir uma 

forma completa de modernismo, permite, segundo Bhabha, a emergência de um novo 

modelo interpretativo: a apreensão das práticas da modernidade geraram o 

modernismo transnacional que Ming Tiampo, Li Xianting, Jim Supangkat e outros 

autores reclamam e que se pretende legitimado enquanto realidade em si mesma. 

 

 

                                                      
84 «[...] translation is also a way of imitating, but in a mischievous displacing sense – imitating an original in such a way that the 
priority of the original is not reinforced but by the very fact that it can simulated, copied, transferred, transformed, made into a 
simulacrum and so on: the ‘original’ is never finished or complete in itself» (Jonathan Rutherford interview with Homi Bhabha, 
«The third space, interview with Homi Bhabha», in Identity: Community, Culture, Difference. London: Lawrence & Wishart, 1998, 
210). 
85 «[...] all forms of culture are in some way related to each other, because culture is a signifying or symbolic activity» (id., ibid.). 
86 «The articulation of cultures is possible not because of the familiarity or similarity of contentes, but because all cultures are 
symbol-forming and subject-constituting, interpellative practices» (id., ibid.).  
87 «[...] who lived far beyond the boundaries of the centers of thinking, accepted these modernist principles as vague ideologies 
(that were not fully understood)» (Jim Supangkat, «Art with an accent», in CP Open Biennale 2003: Interpellation, 
http://biennale.cp-foundation.org/2003/essays01.html, consultado em 7 de Janeiro de 2009, 08:07). 

http://biennale.cp-foundation.org/2003/essays01.html
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2.3 Modernismo indonésio  

É aceite, pela maior parte dos especialistas, que o modernismo teve lugar na década 

de 1950 na Indonésia, após a independência. No entanto, as origens do modernismo 

são anteriores e remetem ao tempo colonial: durante a ocupação holandesa, os ideais 

de progresso da modernidade foram paulatinamente penetrando na consciência dos 

javaneses.  

Os valores associados ao modernismo europeu relacionam-se com teorias de mudança 

e progresso, por um lado, e com o foco nas propriedades dos media em si mesmos, 

por outro. Assim, o modernismo nas artes visuais teve implicações filosóficas e 

estilísticas e é debatido, enquanto mudança intelectual na sociedade, no seu todo, e 

enquanto mudanças no estilo e na maneira de representar na arte. O modernismo está 

associado a alterações sociais profundas, resultantes da industrialização e do 

desenvolvimento de um sistema económico-capitalista. A arte era agora feita para 

mostrar a habitação da classe média, sendo menos comissariada para o palácio ou 

para a catedral. O sistema de galerias e o mercado da arte substituíram o patrono da 

nobreza enquanto principal fonte mecenática de rendimento nas artes. 

A sociedade indonésia sofreu enormes mudanças no século XX e uma arte moderna 

desenvolveu-se enquanto parte destas mudanças. As semelhanças e diferenças entre o 

modernismo indonésio e o ocidental são fundamentais para a apreciação da arte 

indonésia enquanto ‘tradução’ válida, distinta de uma ‘cópia derivada’ do modernismo 

ocidental. A Indonésia foi introduzida na modernidade através de três coordenadas: 

desenvolvimento rápido, investimento internacional e exploração dos seus recursos 

naturais.  

Se a definição de modernidade requer um corte com o modelo social antigo, o caso 

indonésio constitui uma variante: a dominação holandesa castrou os líderes javaneses 

tradicionais e, depois do derrube do colonizador, a modernização foi intermitente 

antes do estabelecimento do regime de Suharto. A arte moderna consolidou-se e 

desenvolveu-se com a crescente classe média (o seu primeiro mercado), que estava a 

começar a expandir-se a todos os sectores de capitais, incluindo investimento, 

consumo e educação. O gosto da nova classe reflectia-se na nova arte e ser moderno 

implicava mostrar uma imagem da modernidade, a arte abstracta. 
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2.4 Relação com o passado e a tradição  

Uma especificidade do modernismo no Ocidente é a apologia de que o objecto da arte 

deveria ser a vida moderna, não os temas religiosos e clássicos do passado. Assim, os 

temas históricos e tradicionais foram largamente rejeitados e o novo mundo industrial 

admirado e celebrado.  

Na Indonésia, a relação com a arte do passado e a atitude com as artes tradicionais, 

que continuavam (e continuam) a ser praticadas, foi um pouco mais complexa. A 

maioria dos indonésios vive ainda em zonas rurais, onde os efeitos da modernização se 

encontram misturados e diluídos numa relação muito próxima com a vida e a cultura 

tradicionais, especialmente quando se compara com a actual situação nas cidades. Jim 

Supangkat descreve este contraste como «uma grande diferença entre a modernidade 

cosmopolita e a fina camada de modernidade que existiu entre os habitantes das 

zonas rurais»88.  

O termo ‘tradicional’ é impreciso, quer quando aplicado a antiguidades largamente 

expostas nas vitrines dos museus enquanto objectos antropológicos e etnográficos, 

quer em relação a objectos antigos que estão de momento a ser usados. ‘Tradicional’ 

pode ser aplicado a objectos feitos na actualidade num estilo antigo, modificado por 

interpretações contemporâneas.  

O crítico de arte e escritor Sanento Yuliman (1941-1991), no seu livro Seni Lukis 

Indonesia Baru, Sebuah Pengantar89 de 1976, descreve a pintura indonésia desde o 

nascimento do país. Adopta a expressão ‘nova pintura indonésia’, já que entendeu que 

apelidá-la de ‘pintura moderna’ constituiria um problema. Traça o longo período da 

história desde Raden Saleh (1807 – 1880) até ao GSRB90, dividindo a pintura indonésia 

em duas categorias: ‘a nova pintura’ e a ‘pintura balinesa’, que começou a ser 

praticada em Bali desde os anos 30, a qual, apesar de ter penetrado o espírito do 

individualismo, retém a sua inter-relação com as tradições da cultura balinesa. Yuliman 

                                                      
88 [there is] a big difference between the cosmopolitan modernity and the thin layer of modernity existed among the grassroots in 
the rural areas» (Jim Supangkat, «Contemporary art: development beyond the 1970s», in Indonesian Modern Art and Beyond, (The 
Indonesian Fine Arts Foundation: Jakarta, 1997, 87). 
89 A Nova Pintura Indonésia: Uma Introdução. 
90 Gerakan Seni Rupa Baru/Grupo da Nova Arte foi um movimento estudantil nos anos 70 contra as práticas artísticas 
estabelecidas. Entre os seus membros, contaram-se Jim Supangkat e FX Harsono.  
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afirmou que o tradicional e o moderno no quotidiano da Indonésia existiram em 

paralelo ou estiveram sempre entrelaçados e que a história de arte indonésia não é 

linear no sentido em que a ‘antiga’ arte indonésia acabou quando a arte ‘moderna’ 

começou.  

Jim Supangkat refere-se à presença e continuidade das tradições como um fenómeno 

de ‘modernidades sobrepostas’ e propõe, para o caso indonésio, uma relação 

diferente com a arte do passado da que existe no mundo ocidental. Supangkat 

descreve o modo como alguns artistas que mostram ter preocupações sociais – caso 

de Heri Dono, Anusapati ou Dadang Christanto – usam media considerados ‘low’, como 

madeira, bambú, cerâmica, papel e pedra, normalmente associados às artes 

tradicionais. Reclama que a cultura tradicional foi marginalizada «não só pela arte 

maior, ou arte ocidental, arte moderna e arte internacional, mas também pelo 

(localmente formado) conceito de “cultura tradicional”»91.  

O caso de Yogyakarta continua, não sendo só significativo no contexto da arte 

contemporânea, mas também no «quadro da arte moderna na Indonésia, enquanto 

era maior e tradição»92. Para se traçar a posição da cidade de Yogyakarta de 

resistência à pintura ocidental, é preciso «olhar para o início do crescimento da arte 

moderna na Indonésia no princípio do século XX, quando centros de resistência 

começaram a manifestar atitudes de oposição»93 em relação ao colonialismo. 

Sudjojono fez a distinção entre ‘arte maior’, a arte das cortes de Java – dança, wayang, 

batik e música – e ‘arte menor’ – as performances e artesanato populares. Este 

entendimento indonésio de ‘arte maior’ e de ‘arte menor’ complica a relação da arte 

moderna e contemporânea com a tradição e com a arte do passado: com os primeiros 

modernistas indonésios, a adopção dos modelos ocidentais de arte foi prática 

corrente, tendo sido abandonadas as formas tradicionais, à semelhança do que se 

passou no mundo ocidental. Ao mesmo tempo, as tradições culturais, quer fossem de 

                                                      
91 «[...] not only by high art, or Western art, modern art and international art, but also by the (locally formed) concept of 
‘traditional culture’ itself» (id., ibid., 84). 
92 «[...] within the framework of Indonesian modern art as a wider era and tradition» (Jim Supangkat, «Foreword: Yogyakarta’s 
place in contemporary art», in Outlet: Yogyakarta Within the Contemporary Art Scene. Yogyakarta: Cemeti Art Foundation, 2001, 
7).  
93 «[...] [we must] look back to the initial growth of modern art in Indonesia in the early twentieth century, when centres of 
resistance had begun to manifest attitudes of opposition» (id, ibid., 8). 
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‘arte maior’ ou ‘arte menor’, eram reintegradas, como forma de distanciamento do 

colonizador e no pressuposto de identidade nacional que estava a desenvolver-se.  

 

2.5 Sudjojono (1914-1986), ‘pai’ do modernismo de Yogyakarta  

O incidente que trouxe a dicotomia entre Yogyakarta e Bandung à luz do dia foi uma 

exposição no Bataviaasche Kunstkring, em Jakarta, em 1941. Aqui, os pólos pró-

Ocidente e anti-Ocidente eram 

claramente visíveis, reflectindo 

dois desenvolvimentos da arte 

na Indonésia, os quais, apesar de 

opostos, assinalavam o 

aparecimento da arte moderna 

no arquipélago. O pintor e crítico 

Velthuisen, interessado nos 

pintores ‘radicais’ que haviam 

abandonado a tradição de 

paisagem, exprimiu o seu apreço 

pela arte destes pintores 

‘indígenas’ autodidactas que 

entendiam o espírito da arte 

moderna.  

Sudjojono, também ele crítico da 

pintura de paisagem, que 

chamava de Mooi Indie desde 

1939, concordou com Velthuisen. Ele reclamava a emergência da arte moderna, mas, 

ao contrário de Velthuisen, defendia que os pintores indonésios deviam distanciar-se e 

diferenciar-se dos pintores holandeses através do «‘indonesianismo’»94.  

Desde os anos 30, duas correntes artísticas eram evidentes na arte indonésia, e 

emergiram em cidades diferentes: a de derivação holandesa, em Bandung – da pintura 

romântica de paisagem de JL Eland até às representações da vida quotidiana 

                                                      
94 «*...+ ’Indonesianism’ [or ‘Eastern-ness’]» (id. ibid.).  

Sudjojono, (1914-1986) 
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protagonizadas por nomes como Arie Smith – e a de derivação indígena, de Yogyakarta 

– de artistas de paisagem, como Soekardi, até à vida na cidade de Sudjojono e dos 

artistas do grupo Persagi95. Estes dois pólos tornaram-se distinguíveis ou mesmo 

divergentes devido à emergência do movimento nacionalista.  

Esta proposta concentra-se sobretudo na arte de derivação indígena, isto é, na 

corrente de Sudjojono, que se considera ser a que está por detrás da expressão local 

das obras seleccionadas. 

Sudjojono e os artistas do movimento Persagi viram na arte moderna ocidental uma 

dupla ferramenta, para quebrar simultaneamente as estruturas javanesas feudais e as 

do colonizador holandês. Verificando que as artes tradicionais estavam estanques, tal 

como a sua geração, Sudjojono encontrou no seio da arte moderna uma forma de 

quebrar, quer com as estruturas hierárquicas da cultura javanesa, quer  com as artes 

‘maiores’ das cortes.  

Reclamava que o tema para a arte deveria ser a vida diária e, em reacção ao Mooie 

Indie, escreveu:  

O novo artista já não deverá pintar somente a cabana pacífica, montanhas 
azuis, assuntos românticos, pitorescos e doces, mas também fábricas de 
açúcar e camponeses, carros dos ricos e as calças dos jovens pobres; 
sandálias, calças e casaco do homem na rua... Esta é a nossa realidade96.  

  

                                                      
95 PERSAGI, acrónimo para Persatuan Ahli Gambar Indonesia, ou Associação de Pintores Indonésios. 
96 «The new artist would then no longer paint only the peaceful hut, blue mountains, romantic or picturesque and sweetish 
subjects, but also sugar factories and the emaciated peasant, the motorcars of the rich and the pants of the poor youth; the 
sandals, trousers, and jacket of the man on the street [...] This is our reality» (Sudjojono, cit. in Claire Holt, «Modern art: the 
setting», in Art in Indonesia: Continuities and Change. London: Cornell University Press, 1967, 96). 
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3. Arte contemporânea 

O termo ‘arte contemporânea’ nunca foi definido, embora curadores, escritores e 

historiadores concordem que está relacionado com o desenvolvimento da arte 

internacional depois de 1970. 

«A arte contemporânea quer transitar por toda a parte sem preconceito e sem 

limitações ideológicas e submissão a qualquer sistema teórico. Menos do que negar, 

trata-se de renegociar a história»97. 

Uma das características da arte do século XX foi questionar a longa tradição da pintura 

enquanto media de representação. Além do questionamento da pintura enquanto 

media, a forma de representação também foi posta em causa e, em larga medida, a 

arte abstracta, o surrealismo e o conceptualismo foram alguns dos movimentos que 

provocaram este questionamento. A arte foi assumida como ‘experimental’, novas 

formas de arte surgiram e aos artistas foi dada a autonomia de fazer arte segundo os 

seus próprios critérios.  

 

As vanguardas artísticas do século XX, incentivadas pelas invenções fora do mundo da 

arte, levaram-na a outros domínios, nomeadamente a fotografia, que introduziu o 

aspecto tecnológico na arte. Após a 2.ª Guerra Mundial assistiu-se ao surgimento de 

novos media, como a arte da performance, instalação, arte digital e vídeo-arte. A 

afirmação de Clement Greenberg de que o significado da arte era para ser encontrado 

dentro do objecto em si mesmo começou a ser progressivamente questionada em 

redor da nova questão central da prática artística: o seu conceito e contexto.  

Esta atitude reflectiu a tendência da arte em se imiscuir na vida diária, emergindo 

directamente da vida social, e na introdução de formas das artes ‘maior’ e ‘menor’, 

diminuindo a separação concretizada no século anterior.  

 

Enquanto são geralmente reconhecidos os legados e as concretizações da arte 

tradicional e clássica das regiões não-ocidentais – e tendo em conta que a arte 

tradicional continua a coexistir com a arte contemporânea –, o mesmo não se tem 

                                                      
97 Paul Herkenhoff, «Sistema institucional da arte», in O sistema da Arte 
(http://www.forumpermanente.org/.event_pres/simp_sem/pad-ped0/documentacao 
f/conf01/conf01_integra_ph/?searchterm=paul%20herkenhoff, consultado em 27 de Novembro de 2008, 12:30).  

http://www.forumpermanente.org/.event_pres/simp_sem/pad-ped0/documentacao%20f/conf01/conf01_integra_ph/?searchterm=paul%20herkenhoff
http://www.forumpermanente.org/.event_pres/simp_sem/pad-ped0/documentacao%20f/conf01/conf01_integra_ph/?searchterm=paul%20herkenhoff
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passado com a arte contemporânea. É preciso reconhecer a sua vitalidade e 

diversidade. As pessoas e as nações transportam o seu passado para o futuro e o 

contexto histórico é fundamental para a compreensão da prática contemporânea.  

«Devemos insistir sempre na pluralidade e na igualdade da cultura, devemos 

permanecer calmos, adoptar uma atitude aberta relativamente à incorporação de 

coisas de natureza diversa, escrutinando e procurando as novas origens culturais da 

nossa região; devemos basear-nos na experiência individual e no contexto cultural, 

gradualmente produzindo e clarificando um novo sistema de valores regionais, dentro 

da modernização global, fundamentado nos vários requisitos existenciais das pessoas 

que agora habitam esta região»98. 

 

A história da região Ásia-Pacífico é uma sequência de compromissos e adaptações 

culturais. O sincretismo cultural tem sido fundamental e a arte contemporânea não 

pode ser entendida através do paradigma euro-americano, embora o critério aplicado 

tenha sido exactamente este. Novas aproximações à arte têm sido desenvolvidas, 

algumas rejeitando imperativos ocidentais ou apropriando-se deles, sintetizando a arte 

ocidental e demonstrando que actualmente tanto os artistas ocidentais como os não-   

-ocidentais têm estado interessados e inspirados reciprocamente nas suas culturas.     

Os pensadores reflectem a necessidade de interpretações plurais e contestam o 

conceito de uma progressão linear da arte.  

Apesar de todas as afirmações de que a globalização está a homogeneizar a expressão 

artística em todo o mundo, a arte da região da Ásia é especialmente diversificada. 

Algumas formas rejeitam os imperativos ocidentais, outras abraçam-nos e outras ainda 

sintetizam e integram a arte e as ideias ocidentais com tradições culturais locais.           

A interacção cultural não tem nada de novo nesta região do mundo, sendo praticada 

há vários séculos: os estilos artísticos do budismo indiano desenvolveram um 

                                                      
98 «We must always insist on the plurality and equality of culture, we must remain calm, adopt an open attitude towards the 
incorporation of things of diverse nature, scrutinise and search out the new cultural origins of our region based on individual 
existence and cultural context, gradually produce and clarify a new regional value system within global modernisation grounded 
on the various existential requirements of the people now inhabiting this region» (Li Xianting, «Rebuilding regional culture during 
the process of globalization», in CP Open Biennale 2003: Interpellation, http://biennale.cp-foundation.org/2003/essays06.html, 
consultado em 7 de Janeiro de 2009, 08:07). 

http://biennale.cp-foundation.org/2003/essays06.html
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vocabulário que se adaptou à sensibilidade chinesa; o budismo, hinduísmo e o islão 

fundiram-se com o misticismo javanês (kejawen).  

«Comparando com o pensamento e a arte moderna, o pós-modernismo baseia-se em 

noções mais fracas do que é criatividade. Não há originais no pós-modernismo: as 

imagens são recicladas e ‘re-presentadas’; repetição, cópia e apropriação tornam-se 

marca da prática pós-moderna» 99. 

Os artistas contemporâneos – e os curadores da sua arte – têm um papel decisivo nas 

interacções do nosso mundo. Entre os seus temas, contam-se a identidade nacional e o 

espaço da tradição no âmago das sociedades que mudam rapidamente, a religião e a 

espiritualidade, o papel da mulher, as preocupações de ordem social e política e 

também as questões ambientais. Foram estas temáticas que se encontraram nas obras 

seleccionadas e que permitiram a categorização das mesmas. 

 

3.1 Ler a arte contemporânea enquanto ‘texto cultural’ 

Em meados do século XX, surgiu na Europa uma nova forma de pensamento que 

afirmava que os desenvolvimentos do mundo moderno «não reflectiam os conceitos 

absolutos do pensamento modernista»100. A cultura estava agora nas mãos das 

pessoas: isto fez com que os meios tradicionais de produção fossem largamente 

abandonados e substituídos por novos media ou pela mistura dos media entre si. 

Assim, afirma Jim Supangkat, «emergiu uma tendência para ler as obras enquanto 

textos culturais»101.  

 

Jim Supangkat prossegue, dizendo que «agora, que a oposição ao modernismo gera 

novo pensamento, pouco mudou»102: a consideração das dinâmicas da sociedade 

através do modelo de análise do ‘texto cultural’ mais uma vez foi disseminada para 

fora da Europa e da América como uma ‘ideologia vaga’, não claramente entendida.     

                                                      
99 «Compared to modernist thought and art, postmodernism is predicated on weaker notions of creativity. There are no originals 
in postmodernism: images are re-cycled and re-presented; repetition, copying and appropriation become hallmarks of 
postmodern practice» (Sue Rowley, «Craft, creativity and critical practice», in CP Open Biennale 2003: Interpellation, 
http://biennale.cp-foundation.org/2003/essays07.html, consultado em 7 de Janeiro de 2009, 08:07). 
100 «[...] did not reflect the absolute concept of modernist thought [...]» (Jim Supangkat, «Art with an accent», in CP Open Biennale 
2003: Interpellation, http://biennale.cp-foundation.org/2003/essays01.html, consultado em 7 de Janeiro de 2009, 08h07). 
101«[...] emerged a tendency to read works of art as cultural texts» (id., ibid.). 
102 «Now, as the opposition to modernism generates new thinking, the situation really has not changed that much» (id., ibid.). 

http://biennale.cp-foundation.org/2003/essays07.html
http://biennale.cp-foundation.org/2003/essays01.html
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A arte começou a ser vista como uma realidade não-autónoma, mas contextualizada 

de uma forma que envolve a sua compreensão e significado para além do impacto 

puramente visual. A confluência de discursos de várias origens – política, social, 

linguística, discursiva, crítica, etnográfica, antropológica –, transformou a arte num 

espaço mais interdependente, em que o reconhecimento do diferente, das histórias de 

arte paralelas (desenvolvidas em diferentes regiões) e das formas específicas, são 

evidentes. Para se ler os significados que resultam das condições específicas dos 

trabalhos artísticos, é necessária uma interpretação. 

Este foi o modelo de análise adoptado para esta dissertação: as obras de arte 

seleccionadas possuem elementos da história antiga e recente da Indonésia; resultam 

de uma realidade social, política e etnográfica específica, além do encontro com as 

tendências ocidentais da forma de fazer arte.  

Fumio Nanjo, curador da exposição TransCulture na 46.ª edição da Bienal de Veneza, 

afirmou que «sem um conhecimento do contexto cultural e social em que a arte é 

criada, é impossível um verdadeiro entendimento»103.  

 

3.2 Arte contemporânea: relação com a tradição 

Onde o passado está presente, as tradições não precisam de ser revitalizadas ou 

reinventadas. A continuidade social e a lei fazem com que a tradição não possa ser 

encarada como invariante, porque, mesmo na sociedade tradicional, a vida não o é.   

No passado, a necessidade de participar nas discussões internacionais fez com os 

países outrora colonizados integrassem os valores do colonizador. Em resultado, a 

pintura foi valorizada em relação às artes tradicionais, que, entendia-se, requeriam 

trabalho físico.  

Em princípio, a pós-modernidade possui atitudes mais positivas do que o modernismo 

em relação às artes tradicionais, e, como estratégia, na sua atenção às culturas e 

histórias locais, a prática pós-colonial invoca frequentemente a tradição, sobretudo a 

                                                      
103 «Without a knowledge of the social and cultural context within which (contemporary art) is created, a true understanding is 
impossible» (Fumio Nanjo, «A book that is never finished», in Transculture (Veneza: La Biennale di Venezia [catálogo de 
exposição], 1995, 13).  
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relacionada com práticas simbólicas, como a literatura oral, a cultura popular e o 

artesanato. A imposição colonial da cultura e a repressão da identidade fizeram com 

que a arte ‘étnica’ se tenha tornado um tema central do pós-colonialismo. Assim, a 

arte pós-colonial pode invocar o artesanato e mesmo incorporá-lo em práticas ou 

objectos de forma a demonstrar o que é ‘indígeno’, local e específico.  

A arte contemporânea global é um produto da tradição, do passado histórico, dos 

encontros entre civilizações, do confronto com o Ocidente na época mais recente, de 

contínuas influências de diferentes culturas, das recentes mudanças económicas e 

tecnológicas e da informação disponível que empurraram o mundo para uma ‘cultura 

global’, acelerando estas mudanças.  

Assim, a arte contemporânea é inevitavelmente um produto do passado cultural, dos 

encontros que se deram e das condições do presente. Sincretismo e mudanças 

culturais tiveram lugar na região da Ásia e, apesar disso, persistem diferenças entre os 

vários países. A sobrevivência de identidades culturais perdidas enfatiza a solidez das 

tradições, da memória e da história.  

Para quem olha de fora, a arte da Ásia tem sido sempre tradicional, nunca 

contemporânea. Tal como em África, esta região é reconhecida pelo poder e 

diversidade das suas artes ‘primitivas’. Tradicional e contemporâneo tornaram-se 

entretanto palavras a que os asiáticos e africanos permanecem presos. 

Uma característica de grande parte da arte da região é o interesse de tantos artistas 

pelos problemas sociais. Esta interligação com as suas comunidades e a sua crença de 

que a arte deveria servir a comunidade contrasta com a alienação frequente dos 

artistas do Ocidente em relação à sociedade e seus problemas.  

A arte contemporânea «está tradicionalmente identificada com a produção mais 

recente da arte moderna, pelo menos no Ocidente»104. Para além do Ocidente, a «arte 

contemporânea tem um significado muito diferente, que a pouco e pouco se vai 

infiltrando na cena da arte ocidental. Ali, arte contemporânea está conotada com a 

libertação da herança moderna e é identificada com correntes artísticas locais de 

                                                      
104 «[...] is traditionally identified with the most recent production of modern art [...]» (Hans Belting, «Contemporary art and the 
museum in the global age», in Beyond the Dutch [catálogo de exposição]. Utrecht: Centraal Museum, 2009, 171). 
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origem recente. Deste modo, oferece revolta quer à história de arte, que é feita com 

base em pressupostos ocidentais, quer a tradições étnicas, que parecem aprisionar a 

cultura local no mundo global»105. 

As artes étnicas e o artesanato, «enquanto filhos preferidos dos professores e 

coleccionadores coloniais, já não existem como tradições vivas»106, mesmo que se 

verifique a sua sobrevivência para consumo do turismo global. O facto de a arte 

tradicional pertencer ao mundo da memória – devido à descontinuidade provocada 

por factores diversos –, confere à arte contemporânea a possibilidade de penetrar no 

seu espaço. Assim, a arte contemporânea «é pós-histórica em relação ao Ocidente e 

pós-étnica, em relação ao que diz respeito ao ambiente circundante»107.  

Esta afirmação é especialmente pertinente se considerarmos a arte produzida no 

mundo não-ocidental: as latitudes geográficas reclamam a aceitação da sua arte, vista 

sobre os seus próprios parâmetros de classificação, sem a sujeição constante de 

submissão dos cânones ocidentais, que, conforme explicado nesta dissertação, 

continuam a ser os válidos na esfera da arte internacional. O pós-modernismo tem a 

sua própria linguagem de criação, evidente nas expressões de ‘arte experimental’, ou 

práticas artísticas contemporâneas.  

A arte contemporânea, «que critica o desenvolvimento modernista, libertou o Terceiro 

Mundo da dominação e da marginalização»108.  

Mas «a arte contemporânea do Terceiro Mundo tem sido mais vítima de 

incompreensão»109, diz Jim Supangkat. Por esta razão se explica que os artistas do 

‘Terceiro Mundo’ tenham de fazer os seus trabalhos conforme as convenções 

ocidentais. É mais importante criar consciência de que o desenvolvimento artístico é 

diferente, do que explicar a diferença do meio cultural: não existe nada de novo na 

                                                      
105 «[...] contemporary art has a very different meaning that is slowly also seeping into the Western art scene. There, it is hailed as 
a liberation from modernism’s heritage and is identified with local art currents of recent origin. In such terms, it offers revolt 
against both art history, with its Western-based meaning, and against ethnic traditions, which seem like prisons for local culture in 
a global world» (id., ibid., 171). 
106 «[...] as the favourite child of colonial teachers and collectors, no longer continue as a living tradition [...]» (id., ibid.). 
107 «[...] as post-historical, with respect to the West, and post-ethnic, with respect to its own environments» (id., ibid.). 
108 «Contemporary art, which critiques modernist development had freed the Third World form being dominated and 
marginalised» Jim Supangkat, «Contemporary art: what/when/where», in The Second Asia-Pacific Triennial [catálogo de 
exposição]. Queensland: Queensland Art Gallery, 1996, 26).  
109 «Contemporary art in the Third World has become more prone to misinterpretation», (id., ibid.). 



63 
 

diferença cultural e está perfeitamente claro que o globalismo, como o 

internacionalismo, não fazem o mundo seguir um sistema unitário de valores.  

 

3.3 A necessidade documental da contemporaneidade 

Depois de um período em que rapidamente desapareceram muitas formas de 

conhecimento, a actualidade assiste a uma ‘obsessão’ arquivística.  

O Ocidente em particular – e o mundo em geral – está cada vez mais empenhado em 

arquivar conhecimento. As motivações, que não serão discutidas aqui, são variáveis. O 

que é arquivado? O que não é? Quais são as motivações que levam à determinação do 

que é um saber a manter e do que fica de fora?  

Seguem-se dois casos recentes, com conotações completamente diferentes, mas com 

a mesma motivação arquivística, que são exemplos desta vontade e empenho actuais:  

. World Oral Literature Project: Voices of Vanishing Worlds110, programa associado ao 

Museu de Antropologia e Arqueologia da Universidade de Cambridge, dedica-se a 

preservar a literatura oral do Nepal tibetano. Para Mark Turin, o antropólogo que 

lidera o projecto, a preocupação baseia-se no facto de se saber que entre as 6.500 

línguas faladas no mundo se crê que metade morrerá até ao final deste século. 

Surpreendentemente, e no decurso desta investigação, percebeu-se que o dialecto 

javanês - a par de um sistema de valores a ele inerente - pode vir a ser uma delas, 

devido à descontinuidade da sua utilização: 

Na minha família, nem sequer falo javanês [...] não advogo muitas das 
velhas máximas javanesas que se tornaram mitos – existem algumas que 
ainda retenho, mas encontro explicações racionais para o fazer e não 
acredito nem pratico rituais javaneses111. 

 

. IVAA112 – uma instituição cuja fundação113 está relacionada com a vontade em 

documentar a produção da arte contemporânea em Yogyakarta. 

                                                      
110 http://www.oralliterature.org/ 
111 «In my family, I don’t even speak Javanese *...+ I don’t buy a lot of Javanese old maxims that have already become myths – there 
are some I still hold but I find rational reasons for doing so, and I no longer perform or believe Javanese rituals» (Alia Swastika, 
«Me and Nindityo», in www.MACHO, Nindityo Adipurnomo. Yogyakarta: ed. autor, 2007, 3). 
112 http://www.ivaa-online.org/ 

http://www.oralliterature.org/
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Ao contrário do que se fazia no século XIX – em que se classificava o conhecimento 

segundo parâmetros comparativos ou “orientalistas” – urge agora documentar todo o 

conhecimento disponível. Uma língua incompreendida é uma língua em processo 

gradual de desaparecimento, remetendo-se a sua existência e utilidade para um 

reduzido grupo de linguistas e académicos especialistas.  

A atenção dada ao arquivamento da produção artística aqui feita tem permitido o 

alargamento e a criação de redes de discussão e contribuído para facilitar informação a 

inúmeros projectos académicos sobre a arte produzida em Yogyakarta desde a década 

de 1990.  

 

3.4 Contemporaneidade indonésia 

As práticas artísticas pós-modernas da Indonésia têm inevitavelmente partido da 

influência da arte ocidental. É mais fácil fazer a sua leitura partindo do ponto de vita 

sociológico do que do ponto de vista da história da arte, porque não existe uma 

narrativa moderna clara. No entanto, o espírito do pluralismo, que tem encorajado as 

práticas fora do eixo ocidental, tem-se reflectido na arte da região Ásia-Pacífico.  

Um artista, conforme já exposto, é livre de usar qualquer material, qualquer forma e 

qualquer ideia para produzir o seu trabalho:  

Quando hoje em dia um artista contemporâneo quer usar a arte tradicional 
como fonte de ideias, devemos perguntar quais as suas razões [...] Creio 
que o artista contemporâneo que viva na cidade desde a infância já não é 
capaz de ler o significado por detrás da aparência [dos artefactos], mas 
pode desfrutar da riqueza dos elementos formais, o que significa que olha 
para os artefactos como um esteta114.   

                                                                                                                                                            
113 O actual IVAA - Indonesian Visual Art Archive é a continuação da Cemeti Art Foundation (desde 1995). A mudança de nome e 
de projecto foi efectivada em Abril de 2007. 
114 «When today a contemporary artist wants to use traditional art as source of ideas, we may ask what his reasons are [...] I 
suppose that the contemporary artist that lives in the city since his childhood is no longer able to read the meaning appearance, 
but he is able to enjoy the richness of formal elements, which means he looks at traditional artefacts through the eyes of an 
aesthetics» (Rita Widagdo, «Some contemporary expressions in the visual arts of Indonesia», in Second Asean Workshop, 
Symposium and Exhibition on Aesthetics, Manila, 1993, 7). 
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Por isso, a questão é saber se «o uso da forma étnica é – como muitas vezes 

reivindicado – uma forma de preservação da tradição, quando somente retiramos as 

qualidades estéticas, sem termos em conta o significado»115.  

De facto, parece que a maior parte dos trabalhos artísticos influenciados pelas imagens 

tradicionais possuem um conceito de arte moderna. No entanto, embora parecendo 

correcto, pode «soar a falso se for usado como prova da continuidade da cultura e da 

identidade»116.  

O que leva os artistas a usar elementos do passado? Jim Supangkat diz que no «pior 

cenário possível dentro desta infeliz condição, considera-se que esses trabalhos 

mostram sinais de tendências “primitivas” existentes, enquanto no melhor cenário 

podem simplesmente despertar a crítica que diz serem “moda”»117, o que, mais uma 

vez, resulta da curiosidade ocidental pelo ‘exótico’.  

 

3.5 GRSB118 e o seu legado 

O manifesto do December Hitam/Dezembro Negro marca o ínicio da arte 

contemporânea na Indonésia. Em 1973, alguns estudantes do ISI Yogyakarta 

começaram a experimentar novas formas e foram repetidamente desconsiderados 

pelos professores:  

O que aconteceu foi que os críticos disseram: ‘Isto não é arte. O que é 
isto?’ Eles não podiam dizer que era pintura ou escultura, o que significava 
que não era arte119. 

 

Em Dezembro de 1974, indignados com a decisão do júri de os ignorar na Grande 

Exposição da Pintura Indonésia, escreveram um manifesto, que ficou conhecido como 

                                                      
115 «[...] such use of ethnic forms is – as often claimed – a way of preserving tradition, when we only take over aesthetical qualities, 
regardless of the significance of the forms and lines» (id., ibid.). 
116 «[...] but might sound wrong if it is used as proof of continuity of culture and identity» (id., ibid.). 
117 «In the worst case scenario possible within this unfortunate condition, such works of art are considered to show signs of 
“aping” existing trends, while in the better case scenario would simple bring the criticism that these works of art are “fashion”» 
(Jim Supangkat, «Art with an accent», in CP Open Biennale 2003: Interpellation, http://biennale.cp-
foundation.org/2003/essays01.html, consultado em 7 de Janeiro de 2009, 08:07). 
118

 GRSB, acrónimo de Gerakan Seni Rupa Baru, Movimento para a Nova Arte.  
119 «What happened was that all the art critics said: «This is not art. What is this?» They could not say that it was a painting, a 
sculpture, so it meant that it was not art» (v. no anexo 2, entrevista com FX Harsono por Leonor Veiga, 10 de Janeiro de 2010). 

 

http://biennale.cp-foundation.org/2003/essays01.html
http://biennale.cp-foundation.org/2003/essays01.html
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o Manifesto de Dezembro Negro. Os catorze estudantes que o assinaram foram 

sumariamente expulsos da instituição. Entre eles, encontrava-se FX Harsono, um dos 

artistas desta proposta.  

Este evento ganhou mais importância quando, em Agosto de 1975, o GRSB se formou 

a partir de grupos de jovens artistas estudantes de Yogyakarta e de Bandung, que se 

conheceram através do crítico Sanento Yuliman. «O jovem crítico Sanento Yuliman 

podia avaliar e teorizar o que o nosso grupo estava a fazer. Ele dizia que nós não 

estávamos a fazer arte ‘à mão’. Estávamos a pensar arte.»120  

Membro do GRSB, o actual curador Jim Supangkat foi, também ele, um artista. 

Motivado por razões de ordem ética, deixou a sua actividade como artista e dedicou-   

-se em exclusivo à teorização e internacionalização da arte da Indonésia. Foi o primeiro 

indonésio a auto-intitular-se ‘curador’. A sua abertura a novas formas de arte, 

consideradas ‘não-arte’, como instalações, ready-mades, fotografia e imagens da 

cultura popular, era reclamada pelo GRSB, grupo do qual fazia parte. 

Na exposição inaugural do grupo, em Agosto de 

1975, no TIM, em Jakarta, Jim Supangkat 

apresentou a peça Ken Dedes. Esta escultura, que 

misturava de forma intrigante a apelidada ‘cultura 

clássica’ de Java, do período Majapahit, e a 

contemporaneidade, causou polémica, tendo a 

exposição recebido críticas devido a este trabalho, 

que ‘apagou’ todos os outros. Ken Dedes, a esposa 

de Ken Arok, é tida como um símbolo da cultura 

clásica, adorada pelos javaneses.  

Jim Supangkat não acreditava que a identidade 

indonésia fosse representada somente pelas ‘belas 

artes’ ou artes tradicionais defendidas pelo regime 

                                                      
120 «So, the young art critic Sanento Yuliman, he could evaluate and theorize what our entire group was doing. He said that we 
were not doing art ‘by hand’. We were thinking art» (v. no anexo 2, entrevista com FX Harsono por Leonor Veiga, 10 de Janeiro de 
2010). 

Ken Dedes, Jim Supangkat, 1975 
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de Suharto e reclamava o conceito de Dua Seni Rupa: Atas dan Bawah, Duas Belas 

Artes: Maior e Menor.  

O busto da princesa Ken repousa num plinto, normalmente usado para expor 

escultura. Na secção inferior, Jim Supangkat desenhou um corpo feminino, usando 

calças de ganga – símbolo do mundo ocidental – e um fecho provocatoriamente aberto 

para ver a púbis. Apesar de polémico, representa o mundo moderno da Indonésia, que 

combina o passado e o presente, tradições ancestrais com consumo: 

É um trabalho significante para a história de arte Indonésia, mas 
infelizmente, como muita arte contemporânea indonésia, não está aqui, 
mas na colecção do Museu de Arte de Singapura121.  

 

Em 1976, o grupo publicou textos acerca da sua posição relativamente à arte, que Jim 

Supangkat resume dizendo: «em oposição ao formalismo, à tradição vanguarda e da 

Arte Maior, à expressão como essência da arte, à arte altamente subjectiva, ao 

universalismo, à arte oficial, à arte autónoma, à tendência decorativa na arte da 

pintura e à procura de um estilo nacional»122.  A mudança de perspectiva, do primado 

da forma para o primado do conteúdo, constitui a base sociológica da arte 

contemporânea indonésia e é o maior legado do grupo que terminou em 1979, mas 

continua a influenciar os jovens artistas até à actualidade.  

 

3.6 A tradição na arte contemporânea indonésia  

A arte moderna de Yogyakarta, sobretudo a pintura, tem incluído a 
tradição enquanto um componente significativo desde o seu início. No 
histórico conflito entre os campos artísticos de Yogyakarta e de Bandung, a 
tradição foi uma dar armas apregoadas por Yogyakarta para atacar 
Bandung...123 

                                                      
121 «It is a significant work for Indonesian art history but unfortunately, like much of contemporary Indonesian art, it is not held in 
Indonesia but it is in he collection of the Singapore Museum of Art» (Susan Ingham entrevista Jim Supangkat, «Gerakan Seni Rupa 
Baru», in Powerlines: Alternative art and infrastructure in Indonesia in 1990s, [PhD Thesis on Philosophy]. New South Wales 
University, 2007, 182). 
122 «[...] in opposition to formalism, the tradition of the avant-garde and High Art, the essence in art expression, highly subjective 
art, universalism, official art, the autonomy of art, the decorative tendency in the art of painting and the search for a national 
identity» (Jim Supangkat, «Contemporary art, development beyond the 1970s», in Indonesian Modern Art and Beyond. The 
Indonesian Fine Arts Foundation: Jakarta, 1997, 69). 
123 «The modern art of Yogyakarta, painting in particular, has included tradition as a significant component since its very 
beginnings. In the historical conflict between the Yogyakarta and Bandung artistic camps, tradition was one of the weapons 
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Se é verdade que os artistas de Yogyakarta sempre valorizaram o valor da tradição e da 

herança cultural como forma de mostrar identidade nacional, também o é que sempre 

introduziram o legado da arte ocidental na sua arte. No início da modernidade, os 

estilos adoptados foram o naturalismo e o realismo; mais tarde, o impressionismo e o 

expressionismo. A arte de Yogykarta, que se tem inclinado para a representação, 

facilita a comunicação de assuntos que a extrapolam a arte. As telas dos pintores 

modernos representaram as condições sócio-políticas, o que foi apelidado de Realismo 

Social de Yogyakarta.  

Na segunda metade do século XX, depois do colapso do Partai Komunis Indonesia124, 

uma arte despolitizada desenvolveu-se na cidade: devido às perseguições dos 

membros do grupo LEKRA125, associado aos comunistas, o tema da política tornou-se 

tabu.  

A arte decorativa floresceu e tornou-se muito requisitada, contribuindo para o boom 

dos anos 80 e 90. Esta arte foi muitas vezes questionada, nomeadamente pelos jovens 

membros do GRSB, que não só rejeitavam a pintura decorativa, como a pintura 

enquanto media. Apesar de o manifesto expressar a crença nos elementos 

tradicionais, rejeitava a hierarquização ocidental que via a pintura como arte maior.     

A sua oposição despertava da forma como os artistas estabelecidos usavam os 

elementos tradicionais somente enquanto material para conceber trabalhos 

decorativos, em vez de se reportarem às problemáticas inerentes às tradições.  

No final dos anos 80, princípio da década de 90, novas leituras da tradição apareceram, 

pela mão de Heri Dono, Anusapati ou Nindityo Adipurnomo. O seu esforço para 

recuperar a tradição era diferente do dos seus antecessores, reportando-se aos valores 

e significados do passado. 

Esta tentativa de redescobrir a tradição surgiu largamente depois de terem estado na 

diáspora: Anusapati estudou nos Estados Unidos da América, Nindityo Adipurnomo 

estudou na Holanda, Heri Dono começou a expor internacionalmente em 1987.  

                                                                                                                                                            
wielded by Yogyakarta to attack Bandung [...]» (Asmudjo Jono Irianto, «Tradition and the socio-political context in contemporary 
Yogyakartan art of the 1990s», in Outlet: Yogyakarta Within the Contemporary Art Scene. Yogyakarta: Cemeti Art Foundation, 
2001, 77). 
124 Partido Comunista Indonésio. 
125 LEKRA, acrónimo para Lembaga Kebudayaan Rakyat, Instituto da Cultura do Povo. 
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A sua vontade pode ser comparável à dos seus antecessores numa tentativa de 

demonstrar uma identidade nacional, mas a procura é substancialmente diferente: 

No passado, a questão era uma identidade nacional no sentido de procurar 
evidência que provasse a existência do génio local. Os artistas dos anos 90, 
no entanto, desejavam ‘re-adoptar’ a sua herança tradiçional de forma a 
apresentar-se internacionalmente como exemplo de artistas indonésios 
com uma identidade nacional126. 

 

A influência das práticas artísticas ocidentais foi extremamente importante para o 

desenvolvimento desta arte. A exposição destes artistas ao contexto do 

multiculturalismo dos anos 80, levou-os a compreender como a exposição de 

elementos étnicos pode ser um foco de elevado interesse. Eles despertaram 

igualmente uma atitude crítica relativamente à tradição javanesa, tornando-a assunto 

para deambulação teórica.  

Em conclusão, o trabalho dos artistas dos ans 90 e dos que se lhes seguiram, não só se 

relaciona activamente com as tradições do passado, como com as gerações que, no 

século XX, desenvolveram o paradigma da arte de Yogyakarta.   

                                                      
126 «In the past, the quest was for a national identity in the sense of seeking evidence to prove the existence of local genius. The 
artists of the 1990’s, however, wished to re-adopt their traditional heritage in order to present themselves internationally as 
exemplary Indonesian artists with a national identity» (id., ibid., 78). 
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III. MEMÓRIA E CONTEMPORANEIDADE – UM PROJECTO 

1. Metodologia de Trabalho 

É óbvio que os curadores têm de trabalhar 

as suas ideias baseados nos seus interesses. 127 

OKWUI ENWEZOR 

 

1.1 Ponto de partida: o batik de Java 

«Para o javanês comum, a associação do batik a uma história de wayang128 vem muito 

naturalmente. Estas duas artes, juntamente com a leitura de poesia, dança e música 

do gamelão, estão intimamente relacionadas. Compartilham filosofias básicas que 

nasceram nas cortes e se tornaram um modo de vida para a maioria dos javaneses»129. 

O autor desta frase é Iwan Tirta, considerado na Indonésia a ‘lenda viva’ do batik. 

Tendo estudado esta arte com Hardjonegoro, «que é um purista e ouvi a sua 

sabedoria»130, Iwan Tirta tornou-se a autoridade científica do batik de Java.  

O enquadramento deste trabalho partiu precisamente do estudo dessa arte secular de 

Java – os testemunhos escritos remontam ao século XVI e os materiais ao século XIX –, 

cujo espectacular refinamento a levou a estar hoje em dia representada nos grandes 

museus de todo o mundo.  

Como fazer a transposição de uma arte do passado para a arte contemporânea? Como 

aliar o discurso de uma arte, hermética, simbólica, bidimensional, aos discursos da 

contemporaneidade? Como mostrar que esta ‘arte maior’ do passado, que se tornou 

uma ‘arte menor’ dos nossos dias, possa ser objecto de estudo quando se fala de arte 

contemporânea? Como construir um discurso curatorial a partir de uma arte das 

cortes de Java, que reclamavam alguns motivos para seu uso exclusivo? Como criar 

uma ponte conceptual entre batik e arte contemporânea? 

                                                      
127 «Obviously curators have to work out their ideas based on their interests» (Okwui Enzewor, «Curating beyond the canon: 
Okwui Enzewor interviewed by Paul O’Neill», in Curating Subjects. Amsterdam: De Appel, 2007, 110). 
128 Wayang, literalmente sombra, designa a arte do teatro de sombras em Java. 
129 «To the average Javanese, the association of batik and a wayang story comes very naturally. These two arts, along with poetry 
reading, dance and gamelan music, are closely related. They share basic philosophies that were born in the courts and became a 
way of life for the majority of the Javanese» (Iwan Tirta, Batik: A Play of Light and Shade, Jakarta: Gaya Favorit Press, 1996, 26).  
130 «[…] who is a purist and I listened to his wisdom», (id., ibid., 19). 



71 
 

Para Iwan Tirta, o objectivo é: «Enquanto designer, trabalho para traduzir uma 

tradição valorizada em arte moderna»131. A obra em que desenvolve estes conceitos 

representa a sua interpretação do batik, de forma a «invocar imagens apelativas da 

experiência mística de se estar presente num espectáculo de wayang»132.  

Foi seguindo o seu pensamento que se começou a projectar a mesma transposição – 

do mundo que enforma o batik – em legados da arte moderna e contemporânea. 

Progressivamente, procurou-se responder a todas estas questões, com algumas 

dificuldades que se prendem com inúmeros factores: 

. O batik de Java é uma arte colectiva, feita por homens e mulheres, em vários 

momentos, claramente distribuídos por ambos os sexos. A figura de autor, de artista, 

não existe nesta arte, a não ser em casos muito raros. 

. Foi uma forma de arte praticada, quer dentro das cortes dos sultanatos de Java 

(Cirebon em Java Oriental, Yogyakarta e Solo, em Java Central) – tomando o grau de 

‘arte maior’ –, quer fora delas, na costa norte de Java, lugar de chegada de influências 

do mundo exterior. Aqui tomou o grau de ‘arte menor’, porque estava intimamente 

ligada ao ciclo da agricultura, sendo uma forma de artesanato que permitia um 

rendimento suplementar ao povo rural de Java. O primeiro caso representa a 

autonomia da arte, devido à permanência de discursos ancestrais e códigos 

intelectuais extremamente complexos, sendo uma expressão artística que acontecia 

apesar da realidade que a rodeava; o segundo caso representa a heteronomia da arte 

graças ao seu intuito comercial, realizado para agradar ao consumidor estrangeiro e 

local, revelando-se permeável às influências do mundo exterior.  

. É uma forma de arte intimamente ligada ao percurso histórico-político de Java, desde 

o final do século XIX. De facto, através dos exemplares, pode perceber-se se estamos 

perante um testemunho do período colonial, do período de ocupação militar japonesa, 

do período revolucionário ou mesmo da era pós-independência. Este aspecto não é 

exclusivo do batik, podendo igualmente ser testemunhado nas mudanças discursivas 

dos teatros de sombras, paralelamente à arte de tradição ocidental.  

                                                      
131 «As a designer, I work to translate a valued tradition into a modern art» (id., ibid., 27).  
132 «[...] to conjure up enticing images of the mystical experience of being present at a wayang performance» (id., ibid., 26).  
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. É uma arte que gradualmente se afastou do corpo, algo que se começou a fazer sentir 

a partir de 1945, fruto da decadência de uma indústria artesanal, morosa e que, ainda 

hoje, requer elevados recursos humanos. Apesar do gradual abandono por parte da 

população urbana, o batik foi elevado a símbolo nacional e glorificado no país até aos 

dias de hoje. O presidente Soekarno (1921-1970), que governou a nação entre 1945 e 

1967, e o seu conselheiro Hardjonegoro contribuíram de forma exemplar para esta 

elevação do batik, criando o novo estilo Batik Indonesia, que serviu para propagar 

propósitos identitários no período pós–colonial. O Presidente Suharto (1921–2008), 

que esteve ao comando dos destinos da Indonésia entre 1967 e 1998, oficializou-o 

enquanto traje de Estado, criando uma nova indumentária para os homens, camisa de 

batik, e para as mulheres, kebaia lisa e sarong de batik. Em Outubro de 2009, esta 

herança foi elevada a Património Intangível da Humanidade pela UNESCO.  

 

1.2. O alargamento do conceito: batik, karawitan, wayang 

O alargamento conceptual providenciado pelo ensinamento de Iwan Tirta, de que o 

batik não se pode dissociar das demais artes das cortes de Java, foi extremamente 

positivo para a concretização deste projecto. Já se conhecia a arte de wayang de Heri 

Dono, o artista mais conhecido internacionalmente; a de Linda Kaun, que criava batik 

realista, único no contexto da arte contemporânea; e gradualmente, através da 

investigação, foram-se encontrando outras formas de arte. 

Havia agora três artes para apoiar o projecto inicial: 

. o batik, já explicado - e que seria sempre tido em conta, por ser o traje por excelência 

das artes performativas da corte de Java. Todo o manancial na forma de vestir os 

membros das cortes e os dançarinos, de os pentear e de os maquilhar entra neste 

aspecto: a indumentária é, de facto, um dos aspectos mais complexos destes 

ambientes reais. Existe nos sarongs de batik (e demais elementos) um léxico muito 

desenvolvido, havendo trajes para cerimónias matrimoniais, fúnebres, de fertilidade, 

etc. As artes da corte de Java são, todas elas, extremamente herméticas. 

. o wayang, arte dos teatros de sombras, que é, segundo as palavras de Agung 

Kurniawan, «simplesmente um enorme e maravilhoso trabalho artístico. [...] Todos os 
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artistas sonham com ele»133. Julga-se que esta arte, também consagrada pela UNESCO 

Património Oral Intangível da Humanidade desde 2003, foi inventada em Java.  

. a orquestra de gamelão, ou karawitan, que ritma o espectáculo das sombras ou de 

danças. O karawitan ouve-se em todo o lado em Java: acompanha a vida das 

populações através da rádio. 

Estas três artes estavam no cerne do projecto enquanto artes formais e testemunhos 

de uma cultura. Foram os seus conceitos, as suas formas, as suas cores e os seus 

ritmos que se identificaram para a escolha que se seguiu. 

 

1.3. A última coordenada do conceito: dalang 

O livro Shadows of Empire: Colonial Discourse and Javanese Tales, introduziu a 

coordenada que faltava: 

Os dalangs (mestre de marionetas) javaneses são muito sábios, talentosos 
e inspiradores [...] mas têm-se revelado informantes enigmáticos. São 
contadores de histórias, criadores, autores e artistas134.  

O dalang imita todas as vozes que é necessário, canta quando cantar é 
apropriado, pontapeia um badalo de ferro com o seu pé para manter o 
ritmo e para simbolizar os sons de guerra e, uma vez que só possui o 
esquema cru da história que lhe foi transmitida pela tradição, compõe a 
maior parte dos temas ao longo da sua actuação, particularmente nas 
cenas cómicas, que muitas vezes contêm elementos de crítica social 
contemporânea135.  

Assim, o dalang foi introduzido no projecto devido às suas potencialidades de autor e 

de artista e à introdução de elementos de crítica social e contemporânea. Este mestre 

de marionetas é normalmente o actor principal de todas as performances em Java: 

«Ele traz a mensagem»136, afirma Mella Jaarsma. 

                                                      
133 «[...] it is simply an enormous, marvellous work of art [...] Every artist dreams about it» (v. no anexo 2, entrevista com Agung 
Kurniawan por Leonor Veiga, 18 de Janeiro de 2010). 
134 «Javanese dalangs (puppeteers) are as wise, talented and inspiring [...] but proved to be enigmatic informants. They are 
storytellers, creators, authors, and entertainers» (Laurie J. Sears, «Preface», in Shadows of Empire: Colonial Discourse and 
Javanese Tales, London: Duke University Press, 1996, xiii).  
135 «He imitates all the voices called for, sings when singing is appropriate, kicks an iron clapper with his foot to keep rhythm and 
to symbolize the sounds of war, and, as he has only the bare outline of the story given to him by tradition, makes up the most of 
the details of the plot as he goes along, particularly in the comic scenes, which often contain elements of contemporary social 
criticism» (C. Geertz, The Religion of Java. Chicago: University of Chicago Press, 1975, 263, cit. in ibid. 2). 
136 «He delivers the message» (v. no anexo 2, entrevista com Meela Jaarsma por Leonor Veiga, 24 de Janeiro de 2010). 
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«Os traços do narrador apegam-se à história como as impressões digitais de um oleiro 

se apegam ao barro do vaso»137. Esta frase mostra como as manifestações artísticas, 

por mais controladas e estudadas que sejam, permitem sempre um espaço para a 

individualidade do artista/actor. É deste facto que surgem nomes de dalangs 

incontornáveis na história dos teatros em Java.  

 

1.4 Organização do trabalho 

 

Coordenadas do conceito 
 

Este diagrama refere-se às questões essenciais deste projecto. O cerne da árvore foi 

atribuído aos artistas, que são quem, através da suas práticas, fazem os curadores 

construir discursos e a arte surgir. O grupo é multigeracional: artistas cuja actividade 

começou nos anos 70, como FX Harsono e Wayan Bendi, convivem com Jompet 

Kuswidananto e I Gede Made Surya Darma, cuja actividade começou no segundo 

milénio. Une-os uma visão realista do contexto social em que se inserem e a que se 

referem, a par de um apego ao passado resultante da sua permanência na vida diária. 

                                                      
137 «Thus the traces of the storyteller cling to the story the way the handprints of the potter cling to the clay vessel» (Walter 
Benjamin, cit. in Shadows of Empire: Colonial Discourse and Javanese Tales, Laurie J. Sears, 1).  
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Tal como a memória colectiva abordada, a demarcação geográfica constitui também 

uma categorização e, por conseguinte, uma redução da realidade. No entanto, é 

necessário trabalhar dentro de limites. Por um lado, «pode ser um pouco 

tendencioso» delimitar um conceito geograficamente, representando-o através de um 

grupo de artistas que mostram a vitalidade da arte e a complexidade do momento 

actual; mas por outro, devido a implicações contextuais, este método pode ser 

erróneo, diz Okwui Enwezor. Para este curador, «apesar de por vezes parecer um 

bazar, é um meio muito mais eficaz para medir a temperatura do que está a 

acontecer»138, a exposição de grupo tem sido a forma dominante desde o início dos 

anos 90.  

Durante o seminário de mestrado em 13 de Julho de 2006, o curador Shaheen Merali 

afirmou que vivemos rodeados de imagens, que a nossa cultura é visual e que apesar 

de termos cinco sentidos, julgamos um CD pela sua capa. Da mesma forma que 

escolhemos um CD visualmente, também julgamos a arte visualmente.  

Assim, o grupo de artistas seleccionado para esta proposta foi escolhido sobretudo 

pelo critério da visualidade. A visão é também um sentido adequado quando se tem 

em perspectiva dar a conhecer a outrem aquilo que não nos é próximo, o que é o caso 

desta proposta.  

Na primeira fase da selecção, a obra Outlet: 

Yogyakarta within the Contemporary Indonesian 

Art Scene, foi o motor da investigação. Daqui se 

escolheram muitos dos artistas e as imagens dos 

seus trabalhos. Esta obra, considerada um estudo 

de referência, permitiu a inclusão do legado da 

Galeria Cemeti, um pólo fundamental da 

actividade artística na cidade de Yogyakarta desde 

1988. Este espaço afirmou-se como uma galeria do 

seu tempo, com um vasto leque de exposições 

                                                      
138 «Though it may sometimes appear like a bazaar, it is a much more efficient way of taking the temperature of what is going on» 
(Okwui Enzewor, «Curating beyond the canon», in Curating Subjects. Amsterdam: De Appel, 2007, 111). 
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temporárias distribuídas num programa anual, o que constituiu uma novidade na 

Indonésia. 

Enquanto entre os académicos do ISI Yogyakarta o estilo em vigor permanecia o de 

um realismo surrealista, os estudantes interessavam-se pela arte popular. A galeria 

nasceu da necessidade de os expor, já que tinham sido objecto de exclusão. Mikke 

Susanto, no 15º aniversário da instituição, descreveu-a deste modo: «Cemeti tinha 

qualquer coisa de especial, um ‘olhar’ diferente e os trabalhos mais interessantes da 

Indonésia»139. 

A par da pesquisa através da referida obra, fizeram-se inúmeras buscas através da 

internet. Os contactos com grande parte dos artistas seleccionados foram 

estabelecidos através da rede social do Facebook140. 

Na Indonésia, o método empregue de selecção manteve-se: a escolha das obras 

continuou a seguir o critério de visualidade. Se anteriormente o recurso aos livros e à 

investigação na internet tinham proporcionado informação geral sobre as obras, agora 

era necessário falar com os artistas.  

No decurso da visita a inúmeras exposições e espaços – a Bienal de Yogyakarta, a 

cidade de Magelang, a Gallery Biasa e Dharma Gallery – e da visita aos estúdios de 

alguns artistas – Ashley Bickerton, Wayan Bendi, S Teddy D, Entang Wiharso, Eko 

Nugroho e Brahma Tirta Sari -, a lista foi alargada.  

Para apresentar a abordagem projectual aos artistas e curadores indonésios, foi 

preparado um slideshow, mostrado sempre que possível, para se poder discutir o 

âmbito conceptual, as motivações e as opções tomadas. 

As obras seleccionadas obedeceram a critérios de visualidade, conforme já exposto. 

Existe um léxico em redor das artes tradicionais – de corte ou populares – que se 

procurou que estivessem visualmente incluídas nas obras; mas também se procurou 

                                                      
139

 «[...] Cemeti had a special something, a different groove, the hottest works from Indonesia [...]» (Mikke Susanto, «The frame 

and the hidden history», in Cemeti Art House, 15 Years Exploring Vaccum.  Yogyakarta, Cemeti Art House, 2003, 67).  
140 V. no anexo 1, calendário de visita de estudo. 
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que tivessem sido realizadas em media convencionais, segundo os parâmetros 

ocidentais, nomeadamente a instalação e a performance.  

Este compromisso não é, no entanto, difícil de encontrar no contexto indonésio, já que 

os media de instalação e performance são media autóctones, ainda que associados a 

rituais religiosos. Actualmente, a sua expressão milenar convive com as práticas 

artísticas da contemporaneidade, não sendo raro o encontro do mundo 

ritual/tradicional com o artístico/vanguardista.  

O encontro parte muitas vezes dos artistas, que procuram nos mestres e dançarinos 

locais colaboradores para os seus projectos. Na referida selecção, existe um grande 

número de casos onde esta tendência colaborativa se manifesta. 

O leque dos artistas foi dividido em categorias, à medida que se executou a 

investigação. Assim, a lista de artistas ficou distribuída da forma seguinte:  

. Wayang Eko Nugroho, Arahmaiani, Heri Dono, Entang Wiharso, 

Indieguerrillas; 

. Batik Meela Jaarsma, Linda Kaun, Brahma Tirta Sari e Dadang 

Christanto; 

. 3rd Power   FX Harsono, Jompet, Wayan Bendi e Arahmaiani; 

. Women   Nindityo Adipurnomo, Mangu Putra e Hilmifabeta; 

. Foreign Eyes   Ashley Bickerton e Mella Jaarsma; 

. Salvaging Java Anusapati, I Made Surya Darma, S Teddy D, Nindityo 

Adipurnomo 

. Women Nindityo Adipurnomo, Hilmifabeta, Mangu Putra 

 

À excepção de Mangu Putra e de Heri Dono, todos os artistas foram contactados quer 

pessoalmente, quer via email. O feedback que proporcionaram nos encontros 
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mostrou-se aglutinador e uma mais-valia para a selecção proposta. Assim, existem 

níveis diferenciados de informação, que se manifestam no projecto.  

Para a explanação teórica dos trabalhos propostos, procedeu-se a três coordenadas 

principais: 

. Demonstração da arte do passado nos trabalhos, de forma a avaliar-se as relações 

entre a arte indonésia ‘clássica’ e a contemporânea;  

. A sua leitura enquanto textos culturais: as obras seleccionadas possuem motivações 

de ordem vária que extrapolam o contexto da arte. Esta selecção foi lida de acordo 

com as circunstâncias sociais e políticas de produção, de forma a compreender-se a 

sua existência; 

. A sua articulação com o conceito proposto: a herança do realismo social de Sudjojono 

e a presença do espírito do dalang.  
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2. Texto de catálogo 

Memória e Contemporaneidade pretende providenciar uma leitura da arte distante do 

mundo ocidental nas suas especificidades locais, que expresse ideias e assuntos 

inseridos num contexto internacional. Simultaneamente, propõe-se dar a conhecer 

uma cultura do passado histórico, através de práticas artísticas da 

contemporaneidade. Esta pode parecer uma proposta paradoxal, já que a arte 

contemporânea procura transformar a vida e viver as preocupações do presente.  

No contexto indonésio, existem práticas tradicionais que não constituem 

necessariamente o passado; são um legado vivo, que permanece inserido no espírito 

comunitário e é, em certo sentido, intemporal. Enquanto manifestações artísticas 

vivas, proporcionam aos artistas uma dupla possibilidade: a de olhar para o passado, 

através dos processos de memória, carregados de cortes, rupturas e 

aperfeiçoamentos, e a de representar o contexto em que se inserem. Esta ‘história 

viva’ remete para um processo de modernização ainda incompleto: a modernidade 

atingiu as zonas do arquipélago de modo diferenciado, desencadeando manifestações 

‘traduzidas’, de cariz singular.  

 

«O que é a cultura javanesa?» 141  

A cultura e a arte javanesa desenvolveram-se em duas diferentes 
manifestações, que deveremos distinguir nas expressões ‘cultura rural’ e 
‘cultura palaciana’, ou ‘folclore’ e ‘arte palaciana’. A literatura do período 
javanês central e islâmico revela que todos os elementos se articulam com 
o kraton do rei (palácio). Não constituía somente a residência do poder, 
mas centro do governo, e, em largo sentido, da religião, arte e cultura.      
Em muitos sentidos, era o coração  da vida de todo o estado [...] Muita da 
herança cultural clássica de Java, ainda repleta de elementos hindu-              
-budistas, provém da esfera do kraton, preservada num ambiente 
crescentemente isolado e alienado das pessoas comuns142. 

                                                      
141 «What is Javanese culture?» (v. no anexo 2, entrevista com Arahmaiani, por Leonor Veiga, 24 de Janeiro de 2010). 
142 «Javanese art and culture have developed two different manifestations, which we shall distinguish by the terms ‘village culture’ 
and ‘palace culture’, or ‘folk art’ and ‘palace art’. Middle Javanese and Islamic-period literature reveals that all evenst formerly 
pivoted upon the king’s kraton (palace) [...] Much of the classical cultural heritage of Java, still replete with Hindu-Buddhit 
elements, withdrew within the realm of the kraton, where it was safeguarded and preserved in an environment gradually but 
increasingly isolated and alienated from the common people» (K. R. T. Hardjonegoro, «The place of batik in the history and 
philosophy of Javanese textiles: a personal view», in Indonesian Textiles, ed. by Mattiebelle Gittinger. Washington, D. C.: The 
Textile Museum, 1979, 223).  
142 «[The Javanese] believe in harmony, non-confrontation [and] discretion [...]» (v. no anexo 2, entrevista com Arahmaiani por 
Leonor Veiga, 24 de Janeiro de 2010). 
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Um turista que visite a Indonésia pode, regra geral, consumir produtos turísticos, que 

lhe são transmitidos enquanto cultura javanesa. O turista entrará em contacto com o 

batik de Java, símbolo nacional, com máscaras decoradas e com o wayang, símbolo de 

entretenimento indonésio. Além disso, existe uma panóplia de lugares para visitar, 

nomeadamente palácios, museus, templos, mercados, vulcões, arrozais e praias.  

Símbolos de identidade nacional, os clássicos épicos Ramayana e Mahabarata – por se 

referirem respectivamente ao ‘modo de ser’ javanês e à associação à doutrina 

Pancasila143, de ideais a defender pelo estado nação –, têm permanecido prioridades 

dos responsáveis culturais. O turismo e as suas contínuas fontes de receita contribuem 

para um processo de congelamento da cultura, praticamente restringido aos 

espectáculos de sombras, wayang purwa, e às danças tradicionais. Esta cultura, 

percepcionada por um turista como tradicional, é entendida pelo grosso da população 

como a sua ‘arte maior’. 

O que é dado a conhecer não permite interiorizar de imediato que os javaneses 

«acreditam em harmonia, não-confronto e descrição»144. Num sentido mais filosófico, 

a cultura javanesa é uma cultura de aceitação, de confluência de diferentes modos de 

ver, sempre com a preocupação final de se criar consensos. Por este motivo, 

considera-se que a cultura javanesa é sincrética.  

Neste sentido, Java e Bali contrastam: a segunda persiste na sua afirmação da sua 

prática religiosa, símbolo máximo de identidade. «Muitos aspectos da cultura balinesa 

vêm de Java dos tempos antigos»145: a importância de Bali, enquanto guardiã das 

religiões antigas146 no arquipélago, é manifesta. É esta diferença cultural que dá 

sentido à expressão Diversidade na Unidade/Bhineka Tunggal Ika dos revolucionários 

que inventaram a nação indonésia.  

 

                                                      
143Pancasila é a constituição filosófica oficial da fundação do estado da Indonésia. Pancasila consiste em duas palavras do 
sânscrito, panca significando cinco e sila, significando princípios. Compreende cinco princípios inseparavéis e interrelacionados: fé 
num só Deus; humanidade justa e civilizada; a unidade da Indonésia; democracia conduzida pela sabedoria interior, em 
unanimidade decorrente das deliberações entre os representantes; e justiça social para todos os habitantes da Indonésia 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pancasila_(politics), consultado em 3 de Abril de 2010, às 12:30). 
144 «[The Javanese] believe in harmony, non-confrontation [and] discretion [...]» (v. no anexo 2, entrevista com Arahmaiani por 
Leonor Veiga, 24 de Janeiro de 2010). 
145 «Many Balinese things of Javanese culture are coming from Java, in the old times» (id., ibid.). 
146 Por religiões antigas entende-se o Budismo, Hinduísmo. O Islão e o Cristianismo são consideradas religiões recentes (a partir do 
século XIV e XVI respectivamente). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pancasila_(politics)
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Java e Bali  

As ilhas de Java e de Bali, duplamente inseridas no contexto local e internacional, 

impõem-se no âmbito das práticas artísticas contemporâneas. Ambas possuem um 

sistema de artes que inclui universidades, galerias comerciais ou não-comerciais e 

centros culturais, de natureza pública e privada. Num sentido mais lato, são as ilhas 

mais conhecidas do público internacional, o que permite aos seus artistas um contacto 

privilegiado com o mundo exterior.  

A história oferece explicações para se compreender o aparecimento de uma tendência 

discursiva presente nas duas ilhas, que se mantêm simultaneamente ligadas ao 

‘tradicional’ e ao ‘moderno’. 

A genealogia de certas práticas da contemporaneidade é antiga: tradições que 

actualmente são preservadas nas cortes de Java central têm raízes no período pré-        

-hindu – a acumulação cultural é uma realidade dentro do seu próprio cerne; Bali 

mantém o seu papel de ‘guardiã’ da cultura javanesa pré-islâmica, pelo que, no seu 

caso, manter a tradição denota instinto de sobrevivência. Ambas conservam uma 

relação particular com a arte tradicional, embora as motivações sejam diferentes. 

As duas ilhas, com inúmeros pontos de contacto cultural, têm mutuamente 

contribuído para mudanças discursivas, actualização de práticas e troca de ideias. 

Dentro do legado histórico presente nesta selecção, a motivação para «sentir o 

espaço» e exercer a «teatralidade», ambas entendidas como embrionárias do ‘ser 

Indonésio’, são práticas muito importantes. Dentro do passado colectivo, que se 

mantém vivo, persistem inúmeras manifestações seculares do arquipélago – 

nomeadamente no campo das artes performativas – que chegaram aos nossos dias 

cheias de vitalidade.  

A par das artes performativas existem tipos locais de prática artística que permanecem 

e são incorporadas nas práticas da contemporaneidade, como a pintura Batuan de Bali 

e o batik de Java, apesar das mudanças provocadas pelo desenvolvimento urbano e 

pela importação de novas ideias, especialmente do mundo exterior ao arquipélago. 

Yogyakarta – a urbe que deu maior número de artistas à proposta - é uma cidade onde 

a actividade artística é efervescente: considerada ‘berço’ da cultura javanesa (latu 
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sensu), é um lugar onde confluem agentes artísticos de vária ordem. A ilha de Bali, 

embora não tenha internacionalmente o mesmo peso que a cidade de Yogya, é uma 

parceira presente, um aliado constante, sendo secular o processo mútuo de 

contaminação.  

A arte contemporânea que emerge do passado cultural possui um peso significativo no 

contexto da contemporaneidade indonésia. Na cidade de Yogyakarta,  este facto ficou 

demonstrado na última edição da bienal, Biennale Jogja X, que se dedicou ao tema do 

«arquivo».  

O conceito, amplamente aplaudido, ficou no entanto pouco reflectido nos trabalhos 

apresentados. O tema da «recolha arquivística» esteve presente em parcas 

contribuições, como a da Galeria Cemeti, a da exposição do grupo PIPA, com curadoria 

de Hendro Wyianto, e a da exposição do arquivo IVAA, que documentou o legado da 

bienal ao longo dos últimos 20 anos. Contribuições individuais mostraram níveis 

diferenciados de compreensão do tema, remetendo muitas vezes para a 

representação do passado, nomeadamente o contexto das artes tradicionais tratadas 

neste estudo.  

 

 

Tradições vivas 

«As artes performativas podem encontrar-se em todo o lado. [Constituirão elas] a raiz 

da expressão artística»147? As práticas irreverentes da contemporaneidade – 

instalação, performance, hapenning, stree-art – coabitam com espectáculos wayang 

purwa. Em Yogyakarta, o Museu Sonobudoyo mostra diariamente o Mahabarata e o 

Templo de Prambanan é cenário para o ballet do Ramayana. Ambos clássicos épicos 

oriundos da Índia, chegaram ao arquipélago por volta do século X da nossa era, 

persistindo as suas demonstrações em ambas as ilhas. 

                                                      
147

«Because the performing arts, you can find them anywhere. They are probably the root of expression» (v. no anexo 2, 

entrevista com Jim Supangkat por Leonor Veiga, 14 de Janeiro de 2010). 
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Apesar da incapacidade de um turista perceber um enredo de wayang, o espectáculo 

tem inúmeros pontos de interesse: a música, o efeito dos bonecos articulados e a 

disposição cenográfica constituem um cartaz de visita singular.  

Fora do circuito turístico, no kampung148 existem espectáculos para a comunidade. 

Aqui, a passagem de conhecimento faz-se ao modo antigo, de mestre para aprendiz e, 

não raras vezes, é o wayang ainda usado para juntar, educar e divertir as pessoas. 

Na actualidade, muitas práticas artísticas são preservadas dentro dos ambientes das 

cortes de Java central: ali pode conhecer-se o legado artístico do passado com relativa 

perfeição. As manifestações rituais são também muito celebradas no arquipélago: as 

religiões existentes praticam a sua cultura, no seio de grande diversidade. Oferendas 

hindus convivem com o azzan das mesquitas e os habitantes mostram grande respeito 

pela diferença.  

A arte contemporânea, especialmente os media da instalação e da performance, 

muitas vezes reporta às artes performativas do passado, na questão da ‘teatralidade’ 

que, segundo Jim Supangkat, está no cerne das práticas artísticas: 

No meu entender, os artistas indonésios fazem instalações melhor que os 
ocidentais, porque ‘sentem’ o espaço [...] Por exemplo, se pedirmos a um 
artista ocidental que entre num espaço vazio, e eles entrarem a sua 
reacção será ‘O que quer, não vejo nada’, diz ele. Mas se pedirmos a um 
artista indonésio para entrar nesse mesmo espaço vazio, ele pensará no 
perigo do espaço vazio. Ele sente o espaço. Por isso é tão simples para eles 
fazer instalações149.  

 

O que no ocidente é visto como o vazio, na Indonésia é visto como ‘algo a preencher’ e 

os artistas, apesar de nem sempre usarem terminologias tradicionais nas suas práticas 

instalativas, referem-se às artes tradicionais que os cercam usando composições 

pluridimensionais e multimedia.  

                                                      
148

 Kampung é a designação javanesa para agrupamento rural. 
149 «In my vision, most of the Indonesian artists make installation better than people in the West, because they ‘feel’ the space. 
[...] For example, if you ask a western artist to enter an empty room, and they enter it they will react ‘What do you want, I don’t 
see anything’, he says. But if you ask an Indonesian artist to enter that empty room, they will think it’s dangerous when they see 
an empty space. They ‘feel’ the space. That is why it’s so easy for them to make installations» (v. no anexo 2, entrevista com Jim 
Supankat por Leonor Veiga, 14 de Janeiro de 2010). 
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O mesmo se passa com a performance: media que encurta a distância com o 

espectador, esta forma de expressão é recorrente na contemporaneidade. O que se 

sente na Indonésia é que a questão da teatralidade, da exibição, está sempre inerente 

ao acto performativo: «em todas as suas performances, o espectáculo torna-se um 

palco»150. 

Podemos encontrar as artes performativas em todo o lado do mundo, mas no entanto, 

defende Jim Supangkat, «a arte da performance na Indonésia é diferente da que 

normalmente conhecemos. O artista performativo normalmente usa o corpo, mas aqui 

ele usa todo o espaço à sua volta. É mais um teatro do que somente usar o corpo para 

expressão [de uma ideia]»151.  

 

Modernidades sobrepostas 

A maior parte dos especialistas é consensual na afirmação de que o modernismo teve 

lugar na década de 1950 na Indonésia, após a independência. No entanto, as origens 

do modernismo são anteriores à independência de 1949, constituindo um legado 

‘traduzido’ e singular. As semelhanças e as diferenças entre o modernismo indonésio e 

o ocidental são fundamentais para uma apreciação da arte indonésia enquanto 

‘tradução’ válida, distinta de uma ‘cópia derivada’ do modernismo ocidental. 

A sociedade indonésia sofreu enormes mudanças no século XX e a arte moderna 

desenvolveu-se enquanto parte destas mudanças. O país entrou na modernidade 

através de três coordenadas: desenvolvimento rápido, investimento internacional e 

exploração dos seus recursos naturais.  

Na Indonésia, a relação com a arte do passado e a atitude com as artes tradicionais, 

que continuavam (e continuam) a ser praticadas, é muito particular. Jim Supangkat 

refere-se à presença e continuidade das tradições enquanto um fenómeno de 

‘modernidades sobrepostas’: a maioria dos indonésios vive ainda em zonas rurais, 

onde os efeitos da modernização se encontram misturados e diluídos numa relação 

                                                      
150 «In all their performances, the show becomes a stage» (id., ibid.).  
151 «Performance art in Indonesia [is therefore], different from the performance art you usually know. The performance artist 
normally uses the body, but here they also use the space around. It’s more a theatre than only using your body for expression» 
(id., ibid.). 
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muito próxima com a vida e a cultura tradicionais, especialmente quando se compara 

com a actual situação nas cidades.  

 

A herança modernista: realismo social de Sudjojono 

Turn to the West in order to go East. 

SUDJOJONO 

 

Durante os primeiros anos do modernismo indonésio, para poderem participar nas 

discussões intelectuais, os artistas indonésios tiveram de absorver os valores do 

colonizador. Como resultado, priorizaram a pintura em relação ao artesanato, que 

pressupunha trabalho físico. As artes têxteis, joalharia, madeira, de wayang, 

consideradas colectivas, feitas nas aldeias e oriundas do pensamento antigo, não se 

adequavam à sofisticação do pensador urbano.  

O legado teórico de Sindoutono Sudjojono (1914-1986) é muito significativo para o 

desenvolvimento da arte indonésia a partir da época revolucionária. Afirmava que os 

artistas deveriam estudar entre «desde Leonardo da Vinci ... a Picasso»152 e todas as 

coisas entre eles. Assim, despertariam para a variedade da sua cultura envolvente e 

voltar-se-iam para as manifestações tradicionais, descobrindo a identidade indonésia.  

Propunha que as formas artísticas introduzidas pelos colonizadores fossem 

trabalhadas ‘ao modo indonésio’. A nova consciência que introduziu insistia na 

necessidade de fazer ’honesto’. Sudjojono, que estudou no Taman Siswa de Yogykarta, 

uma escola livre, foi, desde 1939, um crítico da pintura de paisagem que apelidou de 

mooï indie (lindas índias). Fundador do grupo Persagi em 1938153, pretendia uma nova 

forma de arte, dedicada à revitalização da arte indonésia, livre do gosto ocidental e da 

elite dos palácios, que considerava extremamente conservador. Apesar de alguns dos 

temas desta pintura de paisagem conterem elementos sagrados dos nativos, 

nomeadamente o gunungan, ou montanha, pretendia um modo de ‘pintura moderna’ 

anti-ocidente, e praticada pelos pintores indonésios.  

                                                      
152 «[...] from Leonardo da Vinci ... to Picasso» (Sudjojono cit. by Claire Holt, «The setting», in Art in Indonesia: Continuities and 
Change. London: Cornell University Press, 1967, 197). 
153 Existem alguns estudiosos que referem a fundação do grupo Persagi em 1937. No entanto, esta datação é a mais comum. 
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O que Sudjojono propunha era que se representasse o sofrimento nativo, não as 

paisagens calmas, que mostravam a ‘bela indonésia’. Depois da independência, a sua 

abordagem tornou-se dominante, ignorando a influência holandesa, que se confinou a 

Bandung. Este debate teórico entre as duas tendências tem sido imenso: classificadas 

como opostas, o realismo de Yogyakarta foi considerado social; Bandung manteve-se 

como centro de arte moderna. Sudjojono, ao mesmo tempo que recusava continuar 

uma arte encomendada, reclamava a representação da realidade, em nada 

semelhante às representações do mooï indie. Assim, o realismo de Sudjojono tem, ao 

modo de Courbet, raízes sociais. A sua arte foi dedicada a reflectir a sua visão realista e 

social da vida e da cultura indonésias.  

Este facto originou uma modernidade singular, que se desenvolveu de forma 

independente da arte moderna internacional, o que imprimiu para a arte vindoura um 

caractér identitário, a partir de um modelo baseado na tradição.  

O legado de Sudjojono teve também outra vertente: a de uma arte despertadora de 

consciências. Nasceu assim uma corrente artística ligada ao pensamento crítico, em 

que o pensamento e a individualidade do artista são extremamente importantes. Esta 

raiz individual não resultou da influência directa do colonizador; por volta dos anos 30, 

desenvolveu-se em Bali uma tendência de apego à individualidade, por influência do 

contacto com os holandeses,que veio depois a reflectir-se na arte dos revolucionários 

de Java.  

Esta forma de pensamento tem marcado a arte moderna e contemporânea indonésia, 

designadamente a de Yogyakarta, onde se encontrava estabelecido. Jim Supangkat 

posiciona esta forma de pensamento «não meramente no contexto da arte 

contemporânea, mas dentro do esqueleto da arte moderna indonésia enquanto era e 

tradição»154.  

 

 

                                                      
154 «[...] [place] Yogyakarta not merely within the context of contemporary art, but within the framework of Indonesian modern art 
as a wider era and tradition» (Jim Supangkat, «Foreword: Yogyakarta’s place in contemporary art», in Outlet: Yogyakarta Within 
the Contemporary Art Scene. Yogyakarta: Cemeti Art Foundation, 2001, 7).  
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Nova Ordem e o apego à tradição 

A produção artística e cultural tem contestado 

 a cultura policiada através de uma relação 

 altamente sensível dos meios de produção contínua.155 

SHAHEEN MERALI 

 

Esta frase poderia remeter para a situação indonésia durante o regime da Nova Ordem 

de Suharto: a relação entre o regime e a tradição tornou-se muito politizada depois 

dos eventos de 1965.  

O regime de Suharto usou as artes tradicionais como forma de homogeneizar os 

múltiplos grupos étnicos do arquipélago, tendo dado grande prioridade à cultura 

javanesa e diminuído muito outras formas culturais. As artes tradicionais, consideradas 

menos controversas, serviam melhor os propósitos de uniformização do que a arte 

abstracta ou moderna, que continuavam bastantes associadas à fase do seu 

antecessor, o Presidente Soekarno. Os artistas voltaram-se para o interior e assim 

surgiu o Surrealismo de Yogyakarta.  

Durante a Orde Baru, Ordem Nova, muita cultura foi efectivamente destruída, mas 

muita cultura foi mantida. Nasceu no cerne do regime uma arte revolucionária, 

herdeira de Sudjojono que se apresentava com motivos tradicionais e conotações 

políticas. Dalangs, como Sukasman, rebelaram-se contra as regras de fazer o wayang, 

dando-lhe novas formas, tamanhos e motivos. O artista FX Harsono usou os 

instrumentos do regime para o criticar; Heri Dono apresentou o seu próprio 

espectáculo de wayang – Wayang Legend (1988) -, Arahmaiani começou a promover a 

emancipação feminina. Os artistas despertaram para uma arte com mensagens contra 

a ordem establecida. Foram revolucionários na atitude e na forma de apresentar. Ao 

mesmo tempo, enquanto as galerias do Estado se ocupavam a mostrar arte decorativa, 

a galeria Cemeti apareceu para apresentar um projecto alternativo e expor arte 

‘alternativa’, não-comercial.  

                                                      
155 «A highly sensitive artistic relation to cultural production and the means for a continual production has contested the policed 
culture» (Shaheen Merali, «The Promise of Loss. A contemporary index of Iran» [catálogo de exposição]. Vienna: Galerie Ernst 
Hilger, 2009, 10). 
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Narimo e sincretismo 

Dentro da sociedade indonésia, a coexistência do ‘antigo’ e do ‘novo’ foi sempre uma 

realidade: o hinduísmo não fez desaparecer as tradições animistas e o advento do islão 

não apagou as tradições hindus em Java. A civilização javanesa é, devido a estas 

sobreposições constantes, considerada sincrética.  

Hoje em dia, o sincretismo efectiva-se na coexistência destes legados (alguns de 

tradição oral) com o espírito comunitário, muito importante para a cultura indonésia. 

O espírito comunitário nutre um apego à ordem social, à tradição e ao respeito pela 

herança das antepassados; um artista individual rompe com estes conceitos, tornando-

-se um foco de consciência individual.  

A arte contemporânea que transmite herança cultural é sincrética em si mesma: 

representa a acumulação de consciências colectivas e individuais, a liberdade de 

pensamento, a utilização das formas do meio e da cultura envolventes e a consciência 

intelectual da contemporaneidade. O artista sincrético não rejeita os legados do 

passado, quer formais, quer teóricos; da mesma forma abraça as correntes ideológicas 

do presente e as novas matrizes de trabalho.  

As artes do wayang e do batik representam o sincretismo do passado (ambas contêm 

elementos que são tão antigos como os sistemas animista ou hindu, que chegaram até 

nós através da tradição oral), a arte moderna e a contemporânea representam o 

sincretismo do presente (ambas incluem o passado e as convenções da era actual). 

Dentro da cultura clássica javanesa (a que se entende ter-se desenvolvido no seio das 

cortes de Java central desde o século XIX), a noção de narimo156, ‘aceitação’ ou ‘não-      

-confrontação’ é das mais enraizadas na consciência colectiva da população.  

Desde tempos imemoriais, ‘velho’ e ‘novo’ chocaram-se, para, paulatinamente, se 

conciliarem, harmonizarem e fundirem. Nasceu assim uma sociedade que tem desde 

tempos imemorais prezado a atenuação discursiva, coberta de expressões indirectas 

de vários tipos, paradoxal no seu cerne e com a habilidade de aludir, sem fazer 

                                                      
156 Interpretação do vocábulo provém da entrevista entre Nindityo Adipurnomo e Leonor Veiga. V. no anexo 2, entrevista a 
Nindityo Adipurnomo, 24 de Janeiro de 2010). 
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afirmações directas. Esta forma de actuação tornou-se uma convenção aceite e tem 

sido usada na recepção crítica.   

 

O artista contemporâneo e o passado: os dalangs do presente 

 

Os dalang javaneses são sábios, talentosos e inspiradores [...], 

 mas têm-se revelado informantes enigmáticos.  

São contadores de histórias, criadores, autores e artistas. 157 

LAURIE J. SEARS 

 

O dalang é a figura central do teatro de sombras: narrador, actor, promotor e 

entertainer da sociedade das cortes de Java, muitas vezes actuava para uma plateia 

constituída por colonos e javaneses. Sempre que o texto permitia, fazia disposições 

críticas, dissimuladas com um sorriso. Nos espectáculos de wayang orang, mesmo em 

cenas de guerra, a visão mais presente é a da sorridente e serena máscara Panji, que 

cobre a face dos dançarinos. A arte do wayang teve sempre um equivalente popular: o 

dalang, membro respeitado na corte, era-o igualmente na comunidade por ser 

considerado um guardião da cultura e um informador.  

Enquanto informante, usava linguagem metafórica e, através dos bonecos, trazia 

mensagens críticas relativas à situação social e política da época. Assim, a forma subtil 

de trazer mensagem, ao modo do dalang, está muito enraizada na mentalidade 

indonésia: a sociedade não confrontante, própria da ilha de Java, apesar dos 

momentos de liberdade após 1949, continua a prevalecer.  

A cultura crítica manteve-se ao longo dos tempos: durante o regime de Soekarno, a 

procura de identidade nacional foi uma constante e aos dalangs coube o papel de 

introdutores da nova realidade e da visão nacional no seio das comunidades, através 

                                                      
157 «Javanese dalangs (puppeteers) are as wise, talented and inspiring [...] but proved to be enigmatic informants. They are 
storytellers, creators, authors, and entertainers» (Laurie J. Sears, «Preface», in Shadows of Empire: Colonial Discourse and 
Javanese Tales, London: Duke University Press, 1996, xiii). 
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do wayang pancasila. Durante o regime de Suharto, o dalang foi novamente 

silenciado. Criticar o regime passou a ser considerado perigoso.   

O artista, visto como um dalang, remete para a sua condição de ser único, que 

acumula em si várias qualidades – discernimento, conhecimento e linguagem 

metafórica –, usadas no contexto da arte.  

Característico dos movimentos artísticos a partir da modernidade, o artista-dalang 

parte das suas observações e entrega mensagens sociais com o fim último de 

despertar consciências: a arte relacional só se concretiza quando une pessoas, as suas 

ideias e emoções, criando processos negociais entre os envolvidos.  

O uso da mensagem de protesto pode ser associado à arte indonésia desde a época 

revolucionária: tendo o nacionalismo como fonte inspiradora, os artistas trabalharam 

símbolos da identidade nacional enquanto forma de atacar o colonizador. A 

mensagem, escondida na sátira e no simbolismo, serviu como contra-cultura no cerne 

da sociedade que percebia o seu alcance.  

A par da mensagem de protesto, a arte indonésia evoluiu no sentido da sua 

actualização no seio de regimes totalitários. O protesto do movimento estudantil GRSB 

dos anos 1970 reclamava uma nova consciência do real, em que a vida quotidiana 

estava presente nas criações. A sua arte não era feita à mão, consistindo numa 

apropriação mental da realidade. Executada durante uma época de repressão, a arte 

destes jovens buscou muitas vezes na memória e na tradição um media para exprimir 

as suas mensagens, convocando a sociedade para a leitura da mensagem dalangiana. 

Os artistas que trabalharam durante o regime – FX Harsono, Arahmaiani, Heri Dono, 

Dadang Christanto entre outros – tiveram de ser, em muitos casos, simultaneamente o 

dalang e o boneco, encarnando as suas capacidades de transmissão de mensagens.  

O advento da Reformasi, em 1998, permitiu a libertação expressiva. A par da alteração 

de estatuto do dalang no seio da comunidade, o estatuto do artista também mudou. 

Agora, o inimigo tem origens várias, desde a diferença étnica ao credo religioso, 

passando pela devastação de florestas do país e pelas necessárias reformas acerca do 

papel da sociedade na vida. O artista-dalang pode mostrar o real, mas a sua maior 
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virtuosidade é usar a sua linguagem metafórica e construir relações com a sociedade 

que o envolve. Para tal, ele reporta à tradição que o cerca. 

Os trabalhos seleccionados representam a tensão entre tradição e modernidade: esta 

tensão sente-se na dupla apropriação discursiva, que resulta de um contexto local e de 

uma ordem social específicos. Os tópicos de debate são tão globais como os que se 

apresentam no mundo ocidental: relações com o poder e a religião e, por vezes, os 

temas privados da sexualidade e do género. Considerados tabu no seio de uma 

sociedade islamizada, estes temas têm recebido claro questionamento com a 

democratização que a televisão e a internet permitem.  

Os trabalhos seleccionados, que abordam os temas da contemporaneidade – 

identidade nacional e o papel da tradição no cerne das sociedades mutantes, religião e 

espiritualidade, o papel da mulher, observações de ordem política e social e as 

questões ambientais – foram divididos segundo estes temas, que se aplicaram em 

categorias temáticas. Estas categorias proporcionam uma leitura estratégica à 

interpretação proposta das obras de arte. .  

A abordagem do passado na arte não é a única existente no contexto do país que 

possui uma tradição de street-art, de pintura realista e de arte política. Os artistas que 

se inserem no discurso da memória não se restringem a eles, nem o fazem pelos 

mesmos motivos. Os trabalhos seleccionados chegam a ser contaminados pelas outras 

tendências, de formas e em graus diferentes. Encontram-se, não raras vezes, discursos 

ambientalistas, feministas e religiosos, próprios da pós-modernidade.  
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3. Categorias 

 

3. 1 Wayang: Shadow Plays, Shadow Ways 

O wayang é a essência da cultura e constitui uma janela eficaz para o ‘outsider’ 

conhecer a ‘alma’ javanesa: perceber o teatro, é perceber Java, e vice-versa. As 

histórias relatadas servem de alegoria, o seu impacto e importância não se coadunam 

somente aos aspectos míticos e tradicionais: a alegoria tornou-se uma estratégia para 

a crítica e para a sobrevivência no âmago da sociedade colonial e pós-colonial em Java.   

Certamente uma das tradições orais transmitidas de geração em geração mais antigas  

do mundo, o wayang é uma das mais desenvolvidas. Muitos estudos têm sido feitos. 

Na sua maior parte, o wayang tem sido visto à luz do período das cortes de Java, o que 

pressupõe o final do século XIX como o momento em que se inicia um processo de 

desenvolvimento da tradição. Estas leituras não têm permitido ver o wayang como 

uma forma de entretenimento importante nas áreas rurais e têm lido o movimento 

anti-cortes do século XX como um processo de definhamento da cultura. É 

precisamente através de várias inovações que podemos testemunhar a sua vitalidade e 

perceber como acompanha a vida dos indonésios. 

O legado filosófico do teatro de sombras é universal e simultanemente javanês: inclui 

conceitos de dignidade, excitação, encantamento ou eloquência; hoje em dia 

concentra-se mais nos conceitos de humor e de acção, com vista a captar audiências. 

Por ter sido, desde a sua origem, usado como veículo de educação, o wayang tem 

procurado sempre imiscuir-se na vida real: as histórias contêm ensinamentos 

inerentes à cultura, pelo que se tornou reflexo das ideias e do pensamento dos 

javaneses. 

«Basicamente, o wayang kulit é a representação de várias tipologias do carácter 

humano»158: o wayang, acredita-se, representa o lado psicológico (não o físico) do ser 

humano e a sombra pode ser entendida como a projecção da alma.  

                                                      
158 «Basically, wayang kulit is representation of various typology of human character» (Anusapati, «Wayang in Java: an ongoing 
development process of a traditional visual art form», in Second ASEAN Workshop, Exhibition and Symposium on Aesthetics. 
Manila: 1993, 5).  
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Esta categoria refere-se ao mundo fantástico do wayang, repleto de seres imaginários 

ou reais que fazem parte da família cultural javanesa. Através das diferentes 

abordagens dos artistas da contemporaneidade podemos testemunhar a tradição de 

várias formas e perceber a versatilidade da arte e dos indonésios, que a estimam e 

dela cuidam. 

 

. Eko Nugroho  

Eko Nugroho começou a sua carreira fundando uma revista de banda desenhada 

artesanal, Daging Tumbuh. Na origem desta revista de gratuita, produzida em 

fotocópias, esteve a inpossibilidade de Eko e dos seus colegas exporem a sua arte nos 

espaços institucionais de Yogyakarta.  

As personagens dos seus trabalhos de banda desenhada parecem seres mutantes, com 

parcelas corporais mescladas com outros objectos ou formas. Eko Nugroho tem vindo 

a fazer a transposição dos seus mutantes para os seus trabalhos. Artista multimédia, já 

se aventurou na arte mural, no bordado e, mais recentemente, na arte de wayang.  

O wayang provavelmente surgiu da necessidade de regresso às memórias de infância, 

quando a vida na cidade estava repleta de tradicionalismos. O espectáculo de Eko 

Nugroho surgiu e agradou. 

   

Hidden Violence 
Instalação, dimensões variáveis (100cm comprimento maior), 2009 
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Seguindo a tradição de actualizar os conteúdos do wayang kulit – que se manifesta a 

partir da invenção do wayang suluh em 1947 –, Eko Nugroho usa o media, não para 

fazer propaganda política ou contar épicos, mas para satirizar e relatar os 

comportamentos sociais mais comuns no mundo que o rodeia.  

Tal como um dalang, Eko Nugroho não diz tudo: as personagens permanecem 

indecifráveis porque a sua face se esconde por detrás de uma máscara. A máscara é, 

para Eko Nugroho, simultaneamente a forma mais subtil e mais pacífica de transmitir 

uma mensagem. A sua intenção é a de não agredir individualmente, antes representar 

um determinado comportamento social. Ao contrário do que se passa num 

espectáculo de wayang purwa, em que os bonecos têm caracteres fixos, em Hidden 

Violence os bonecos mostram as ambiguidades e o absurdo da vida contemporânea. 

Cada boneco articulado – feito ao modo tradicional, em pele gravada e pintada – 

possui um corpo estereotipado e uma máscara que alude à psicologia do boneco.  

 

. Arahmaiani  

Arahmaiani é uma artista multimédia, de grande versatilidade e de grande importância 

no panorama indonésio. Fazendo parte do restrito grupo que beneficiou da atenção 

internacional durante a década de 1990, Arahmaiani tem sido uma referência no 

advento de discursos humanistas e feministas do país e o seu trabalho tem, por várias 

vezes, suscitado acesas polémicas.159  

 

I Don’t Want to Be Part of Your Legend 
vídeo, 12 ‘, 2004 

 

                                                      
159 V. no anexo 2, entrevista a Arahmaiani por Leonor Veiga, 24 de Janeiro de 2010. 
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A sua obra I Don’t Want to Be Part of Your Legend é ao mesmo tempo uma referência 

devota e um desprezo em relação à arte do teatro de sombras. Arahmaiani estava a 

pensar numa forma de introduzir o wayang nas linguagens contemporâneas; «por isso 

usei o vídeo»160. 

A devoção sente-se na forma como construiu a figura delicada de Sita – recortada em 

folhas secas, um dos materiais tradicionalmente usados para wayang infantil161–, 

sonorizou a sua voz, cantando pausadamente e em javanês e manipulou as sombras, 

através da tradicional lamparina de óleo, de frente para o objecto tridimensional, 

criando novos efeitos; o desprezo manifesta-se na forma como destrói a história, cheia 

de vícios que não considera aceitáveis. 

Segundo o clássico épico Ramayana, Sita é raptada por Ravana durante o exílio na 

floresta com Rama, qua a deixara sozinha para caçar um veado. Quando a recupera, 

Rama desconfia da sua virtude e Sita é forçada a fazer um teste violento para provar a 

sua pureza: é colocada numa fogueira, donde sai incólume, o que prova a sua 

virtuosidade.  

Para Arahmaiani, é profundamente desonesto que o teste não seja aplicado em Rama, 

cuja honra é a única a ser considerada. O épico denota um vício social profundamente 

enraizado na sociedade indonésia que a artista pretende quebrar, através da igualdade 

de género. Em I Don’t Want to Be Part of Your Legend, Sita é a única personagem: o 

seu monólogo sofrido questiona a razão para o tratamento severo a que foi sujeita.  

 

. Heri Dono  

Heri Dono é certamente o mais internacional dos artistas contemporâneos indonésios. 

O seu trabalho, que emprega tradições conhecidas de todos os indonésios, luta contra 

o refinamento do wayang e das artes das cortes.  

                                                      
160 (Id., ibid.). 
161 Wayang rumput (wayang feito de palha ou folhas secas). 
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Depois de estudar no ISI Yogyakarta, Heri Dono recebeu formação de wayang kulit 

pelo dalang moderno Sigit Sukasman162, e absorveu as suas formas anticonvencionais.  

Heri Dono abraçou as artes locais, trabalhando com wayang há cerca de vinte anos.  

Através do comentário social há muito associado a esta arte, atribuiu-lhe uma 

possibilidade de actualização que foi «de uma vanguarda refrescante naquele 

tempo»163.  

O seu trabalho constitui uma dialéctica entre animação – referências nas séries de 

televisão que vê desde criança materializadas através do movimento – e animismo, na 

crença de que cada objecto contém o seu carácter e espírito, que devem ser 

respeitados e usados de acordo: 

Heri Dono olha para as artes tradicionais de um novo modo, trazendo os 

seus produtos para o discurso da arte contemporânea. Não cria os seus 

trabalhos num ambiente fechado ou isolado, visa o colectivismo através do 

envolvimento de pessoas com origens comunitárias tradicionais. Através 

do desenvolvimento de uma estreita comunicação com as raízes rurais, é 

capaz de criar metáforas que dão voz aos seus problemas, normalmente 

não considerados em nenhum media indonésio. Trá-las para os discursos 

globais através dos seus trabalhos artísticos164. 

A instalação Flying Angels é provavelmente a mais conhecida do público internacional, 

tendo viajado por todos os continentes desde 1996165. A sua construção constitui um 

encontro entre o tradicional, e o contemporâneo, que se manifesta na base do wayang 

golek de Cirebon e na introdução de mecanismos electrónicos e características de 

Flash Gordon, herói da sua infância.  

                                                      
162 V. capítulo II, p. 55. 
163 «[Heri Dono] was refreshingly avant-garde at that time» (Alia Swastika, «Curatorial preface», in Hidden Violence [catálogo de 
exposição]. Cemeti Art House: Yogyakarta, 2009, 27) . 
164 «Heri Dono looks at traditional arts in a new way, bringing their products into the contemporary art discourse. He does not 
create his works in a closed or isolated environment, but aims for collectivism by involving people with traditional community 
backgrounds. By developing a good rapport with the grassroots, and listening to their informal conversations, he is able to create 
metaphors taht give a voice to their problems, usually afforded no outlet by the Indonesian media. He then brings them into 
global discourses through his artistic works» (Dwi Marianto, «Yogyakartan art: trends prior to the third millenium», in Outlet: 
Yogyakarta Within the Contemporary Art Scene. Yogyakarta: Cemeti Art Foundation, 2001, 176). 
165 A instalação foi apresentada pela primeira vez na 23ª Bienal Internacional São Paulo, Brazil, em 1996 
(http://artsearch.nga.gov.au/Detail.cfm?IRN=172788, consultado em 3 de Março de 2010, 11:10).  

http://artsearch.nga.gov.au/Detail.cfm?IRN=172788
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Flying Angels  
Instalação, dimensões variáveis (10 unidades: 60 x 135 x 19cm), 1995 

 

Para completar estas instalações, Heri Dono integra muitas vezes artesãos que 

anteriormente «faziam bonecos e outros objectos úteis a partir de cascas de coco, 

madeira e folhas, etc.»166 e que actualmente trabalham com desperdícios da era 

moderna, pequenos aparelhos de que surgem novas aplicações. Os trabalhos de Heri 

Dono referem muitas vezes este contraste entre mecânico e artesanal. 

Através de desperdícios electrónicos de baixa qualidade, os bonecos produzem som e 

gestos mecânicos: quando ligados, a cabeça baixa; as asas mexem e o som emitido 

consiste numa mistura entre música popular, cânticos antigos entoados pelo artista e o 

chilrear de pássaros.  

O facto de terem o órgão sexual exposto é particularmente chocante num país cuja 

principal religião é a muçulmana, em que a lei força a códigos indumentários rígidos. 

Produzida ainda durante o regime de Suharto, esta obra possuía um discurso de 

libertação da ordem estabelecida, materializado no voo dos bonecos articulados, que 

permaneciam estanques segundo as regras estabelecidas da arte tradicional. 

                                                      
166 «[...] [previously, these artisans] made toys and other usable objects from coconut shells, wood, and leaves, etc. 
[...]»(http://www.artnet.com/galleries/Exhibitions.asp?gid=119570&cid=103679, consultado em 3 de Março de 2010, 11h04).  

http://www.artnet.com/galleries/Exhibitions.asp?gid=119570&cid=103679
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Wayang Legenda Indonesia Baru 
Óleo sobre tela, 200 x 150cm, 2008 
 

«Wayang country» foi a expressão mais ouvida sempre que esta obra foi visionada. A 

extrema parecença entre os caracteres da obra e as personagens do teatro de sombras 

criado por Heri Dono – Wayang Legenda (1988) –, a par da verosimilhança com o 

arquipélago denotam a diversidade nacional e os diferentes papéis que cabem a cada 

uma das ilhas, já afectadas pela crescente ‘javanização’.  

Esta diversidade é unificada pelo mar, ponto de união entre as ilhas que constituem o 

país: a cor verde pode denotar os actuais 86% de maioria muçulmana.  

Similarmente, a presença de aviões e embarcações mostra como a realidade se faz em 

níveis diferenciados, que desencadeiam as «modernidades sobrepostas» propostas 

pelo curador Jim Supangkat, referindo-se a diferenças substanciais entre zonas mais 

periféricas e zonas mais atingidas pela modernização.  
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. Entang Wiharso  

Entang Wiharso é um artista que trabalha a memória colectiva como terapia em 

relação a vários acontecimentos sócio-políticos da recente história indonésia. Uma das 

suas temáticas recorrentes refere-se à sensação de marginalização, que tem 

continuamente sentido, em diferentes momentos da sua vida. Aos 13 anos, a sua 

família transferiu-se da pequena cidade de Tegal para Jakarta, fazendo-o sentir-se um 

aldeão na metrópole; mais tarde foi estudar para o ISI Yogyakarta, onde o dialecto 

javanês que falava, menos halus ou refinado, era alvo de comentários. Recentemente, 

Entang experimentou o contacto com o mundo ocidental, especialmente os Estados 

Unidos, onde «a Indonésia é [sentida como] um espaço obscuro»167. Destas 

experiências de deslocamento, surgiu o seu heterónimo Black Goat. 

 

 

 

 

 

 

Black Goat vs Aesthetic and Identity Crime (vista geral e pormenor) 
Instalação em Alumínio, dimensões variáveis, 2006  

 

Entang considera que os artistas personificam muitas vezes um papel semelhante ao 

do dalang. Com este pensamento conceptual, concebeu a série Black Goat vs Aesthetic 

and Identity Crime. Para Entang, o conceito do dalang é divisível em dois: o interior e o 

exterior, o imaterial e o material. Do processo de criação emerge o dalang interior; a 

materialização e concretização plástica fazem aparecer o dalang exterior. 

Tradicionalmente, enquanto conta uma história, o dalang interpreta códigos sociais 

através dos bonecos que manipula e comenta o seu carácter, as suas acções e 

                                                      
167 «[...] Indonesia is an unclear space» (v. anexo 2, entrevista a Entang Wiharso por Leonor Veiga, 13 de Janeiro de 2010). 
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comportamentos. Na contemporaneidade, os artistas apresentam uma tendência em 

se apropriar de códigos do passado, usam a linguagem e transpõem-na para uma nova 

situação.  

Neste trabalho, produzido com inspiração nos baixos-relevos do templo de 

Prambanan que sempre admirou e mostrou aos turistas, Entang conjuga 

simultaneamente características vernaculares da arte indonésia – o achatamento, a 

representação perfilada dos bonecos articulados, a projecção de sombra e a cor da 

pedra – com a cultura popular das bandas desenhadas, em histórias criadas por si.  

Actualmente na Indonésia já se critica a presença do wayang na arte contemporânea. 

Criou-se o paradigma de que a presença do wayang nas práticas da 

contemporaneidade constitui uma forma fácil de entrar no discurso global; de forma 

subversiva e completamente original, Entang incorpora a tradição criando um novo 

medium, que, não sendo escultura nem wayang, constitui um novo formato ‘in-

between’. O trabalho possui características de artesanato, nomeadamente no 

desenvolvimento de processos correctos e ferramentas adequadas à sua 

materialização; igualmente possui características de uma obra de arte contemporânea, 

assentes na procura de um novo medium e de um novo léxico.  

 

. Indieguerillas  

O grupo Indieguerillas, estabelecido em 1999 em Yogykarta pelo duo Miko e Santi, tem 

mostrado um interesse pelo folclore javanês e pela cultura urbana contemporânea. 

Referindo-se duplamente aos épicos que são relatados no wayang e aos heróis da 

contemporaneidade, o duo mostra um profundo orgulho na herança cultural do seu 

país, ao mesmo tempo que se dirige às camadas jovens da sociedade, pretendendo 

que olhem de novo para a sua história e legados artísticos: 

As novas gerações não vêem wayang. Wayang é, [para elas,] mais audio do 
que visual [...] Por vezes, muito tarde, de noite, ouço wayang quando estou 
a trabalhar. Ligo o rádio. Mas as novas gerações nunca vêem ou ouvem 
wayang. Isto significa que há uma falta de informação, existe uma distância 
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das raízes que poderiam estar a usar o Ramayana, ainda que não 
intencionalmente168.  

 

Muitos dos signos que integram a sua arte são baseados nos caracteres do wayang – 

desde o palhaço a Rawana. As suas referências introduzem muitas vezes os paradoxos 

inerentes aos espectáculos de wayang na sua constante dualidade entre luz e sombra, 

bem e mal, especialmente tratados no épico Ramayana.  

 

Fools’loore 
Instalação, Impressão digital sobre backlite, 170 x 80 cm, 2008 
 

   All is Fool of Love  
Instalação, Impressão laser sobre acrílico, 100 x 50 cm, 2008  

 

                                                      
168 «The young generations don’t see wayang. Wayang is more audio then visual [...] Sometimes really late at night I listen to 
wayang when I am working. I turn on the radio. But the younger generations never hear or see wayang, at all. So, there is a lack of 
information, there is a distance from the roots that could be using Ramayana but not really intentionally» (v. no anexo 2, 
entrevista a Agung Kurniawan por Leonor Veiga, 18 de Janeiro de 2010). 
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A série fools’lore: folklore reload, um épico inventado por Indieguerillas, materializa-se 

no gunungan ou kayon, montanha ou árvore, que começa e encerra todos os 

espectáculos e é sentido como embrionário da cultura de Java.  

Este símbolo, que representa a montanha dos deuses, denota a ordem cósmica. 

Contém dentro de si significações espirituais e da esfera terrena, faz a mediação entre 

os dois mundos. A sua utilização manifesta um relacionamento entre o mundo actual – 

terreno – e o mundo espiritual – o passado histórico.  
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3. 2 Batik - a arte javanesa 

O batik é uma técnica morosa que tem sido largamente abandonada pelos indonésios 

desde o final da segunda guerra mundial. A sofisticação do batik em Java foi sempre 

motivo de orgulho, quer das cortes do passado, quer  na sociedade actual, tendo sido, 

a partir de 1949, elevado a arte nacional por Soekarno.  

O que leva alguns artistas a fazerem referência ou mesmo a praticar esta arte lenta? 

«Tradicionalmente, o batik era um veículo para meditação, um processo que dava 

origem a uma sublimidade elevadíssima no homem»169. O seu entendimento antigo de 

arte deriva, em larga medida, desta concepção espiritual que lhe era atribuída. Nas 

actuais condições, este processo não é meditativo: hoje, o batik compete com técnicas 

aceleradas de produção e é feito com um intuito puramente comercial. A inovação em 

redor da técnica tem sido escassa, levando Agung Kurniawan a dizer que «em termos 

de trabalhos contemporâneos, está esquecido. Enquanto medium [está esquecido]»170. 

 

«Numa época em que o quadro do mundo global se encontra cada vez mais 

identificado com o impulso digital de aceleração e imediatismo, muitos artistas hoje 

recorrem a tradições mais lentas de produção, como a pintura, os bordados, a 

caligrafia, a tecelagem e o retrato. Entretanto, alguns combinam estas tradições 

estéticas com processos mais contemporâneos, tais como vídeo, animação e desenhos 

animados. As formas tradicionais podem ser vistas como mais lentas, ou imbuídas de 

um desfasamento temporal em si; e outro tipo de intervalo de tempo aparece em 

obras que combinam as formas mais lentas com as mais rápidas»171. 

 

Esta categoria refere-se ao batik de Java nas suas várias vertentes: a globalização dos 

seus temas, dos factos históricos e etnográficos, que mostram como estava associado 

à vida das pessoas, e também a sua capacidade de estar presente na vida. São estes 

                                                      
169 «[Because] in former times batik was a vehicle for meditation, a process which gave birth to an uncommonly elevated sublimity 
in man» (K. R. T. Hardjonagoro, «The place of batik in the history and philosophy of Javanese textiles: a personal view», in 
Indonesian Textiles, ed. by Mattiebelle Gittinger. Washington, D. C.: The Textile Museum, 1979, 223). 
170 «In terms of contemporary works, it’s forgotten. As a media» (v. no anexo 2, entrevista com Agung Kurniawan por Leonor 
Veiga, 18 de Janeiro de 2010). 
171 «In an age in which the global world picture is increasingly identified with the digital impulse of acceleration and immediacy [...] 
many artists today resort to slower traditions of manufacture, such as painting, embroidery, calligraphy, weaving and portraiture. 
Meanwhile some combine these aesthetic traditions with more contemporary processes, such as video, animation and cartoons. 
The more traditional forms can be seen as slower, or time-lagged in themselves; and another kind of time lag appears in works 
that combine the slower and faster forms» (Homi K. Bhabha, «Ethics and aesthetics of globalism», in The Urgency of Theory, ed. by 
António Pinto Ribeiro. Manchester: Carcanet Press Limited and Calouste Gulbenkian Foundation, 2007, 11). 
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códigos que podem evitar o seu esquecimento e constituir uma nova abordagem 

conceptual do batik.  

 

. Meela Jaarsma  

Natural da Holanda, Meela Jaarsma vive na Indonésia desde 1984, quando a vontade 

em aprofundar o conhecimento acerca das sombras – que fotografava desde os seus 

tempos de estudante na Holanda –, a fez permanecer.  

Co-fundadora da Galeria Cemeti em Yogyakarta, que abriu em 1998 com o seu 

parceiro Nindityo Adipurnomo, Meela tem mantido uma actividade artística prolífica.  

Com intuição, Meela tem vivido continuamente a sua experiência na Indonésia e 

«sente-se livre para ler a cultura antropológica e tradicional que a rodeiam»172. 

Pribumi (1998), uma performance que visava o diálogo, surgiu depois de violentos 

ataques contra a etnia chinesa; ou SARA-swati, um conjunto de instalações em que 

Meela se apropriou de um termo inventado na imprensa escrita – SARA, que constitui 

uma abreviação de Suku, Agama, Ras, Antar-golongan, que significam 

respectivamente Tribo, Religião, Raça e Inter-Grupo – para designar uma série de 

confrontos étnicos, religiosos e raciais que surgiram depois da Reformasi, um pouco 

por toda a Indonésia, são disso exemplos.  

A instalação Asal – Floating Images (2005), foi concebida para uma exposição 

individual em Teerão. Meela já estava há algum tempo interessada em imagens 

‘viajantes’ e, tal como as sombras, investiga recorrentemente esta questão.  

A par do seu interesse por imagens globais, Meela manifesta uma curiosidade pelas 

manifestações tradicionais dos locais por onde passa. Em Teerão, ao fazer uma 

investigação sobre imagens, encontrou nas pinturas persas do período Timurid, entre 

os séculos XIV e XVIII, um desenho comum na Indonésia, para representação da água.  

                                                      
172 « [Mella Jaarsma] feels free to read the anthropological and traditional culture that surrounds her» (v. no anexo 2, entrevista 
com Hendro Wyianto por Leonor Veiga, 10 de Janeiro de 2010). 
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Asal – Floating Images 
Batik, uniformes militares, bordados, dim. variáveis, 2005 

 

Este motivo, reclamado como original no Irão, era o mesmo que se encontra no 

famoso batik do sultanato de Cirebon, o megamendum, que Meela julgava oriundo da 

China, onde aparece na cerâmica e pintura da mesma época. Na China, as 

representações de divindades budistas possuem sempre este desenho por debaixo dos 

pés; no batik indonésio este motivo preenche toda a superfície, tendo ganho um 

estatuto e significado diferentes. 

A fonte deste desenho comum permanece uma incógnita e o título da obra, Asal – 

Floating Images, reflecte a impossibilidade de determinar a sua proveniência. A 

palavra Asal significa ‘origem’ na língua indonésia e é muito comum a utilização da 

expressão Asal dari mana?/Qual é a tua origem?, quando o interlocutor é estrangeiro. 

A designação Floating Images remete para uma proveniência flutuante: com Asal, 

Meela não só refere a globalização que já existira na região Ásia-Pacífico em épocas 

precedentes – e que provocou várias trocas entre estados –, como também a 

aceitação de que imagens simbólicas como esta pertencem a toda a Humanidade.  
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. Dadang Christanto  

Dadang Christanto é oriundo de uma família de ascendência chinesa na pequena vila 

de Kemantran, no norte de Java. «Posso referir o batik como o meu primeiro professor 

de pintura, porque cresci em redor da minha mãe, que era uma comerciante de batik. 

Dali aprendi forma, cor, composição e a beleza dos motivos de batik»173.  

As suas referências culturais derivam de duas fontes principais: a cultura tradicional 

chinesa e a dos seus vizinhos javaneses, que englobava o wayang, o pastoreio de 

búfalos e diversos rituais da comunidade local.  

 

«A força de Dadang reside nas suas capacidades técnicas, aliadas à utilização criativa 

de materiais. A sua independência e auto-suficiência inatas contribuem 

significativamente para o seu processo criativo, particularmente no sentido em que 

pode adaptar quaisquer materiais disponíveis de novas maneiras. Ele também 

demonstra uma sensibilidade perspicaz quando pega em acontecimentos sócio-

políticos importantes para os transformar em trabalhos artísticos»174.  

Batik has been burnt fala dos incidentes de 1964, quando a sua casa, que era 

igualmente oficina de batik, foi incendiada: «Nós chamamos-lhe 'trauma político'»175. 

Esses incidentes que tinham por base questões raciais, atacaram muito a etnia chinesa. 

Quando Soekarno foi deposto e Suharto chegou ao poder, a etnia chinesa sofreu ainda 

mais as pressões do governo. «Todos os chineses tiveram de mudar os seus nomes 

para indonésio. Suharto impôs regras: proibiu os caracteres chineses, as escolas 

chinesas, falar chinês e praticar a sua religião e cultura»176.  

 

                                                      
173 «I can refer to batik as my first teacher in painting, because I grew up in around my mother, who was a batik trader. From 
there, I learned shape, colour, composition and the beauty of batik design patterns» (Dadang Christanto, v. no anexo 2, entrevista 
a Dadang Christanto por Leonor Veiga, email de 9 de Maio de 201). 
174 «Dadang’s strength lies in his technicall skills, coupled with the creative use of materials. His innate independence and self-
sufficiency contributes significantly to his creative process, particularly to the way in which he can adapt whatever materials are 
available in new ways. He also demonstrates a shrewd sensitivity in picking up important socio-political issues for creative 
transformation into works of art» (M. Dwi Marianto, «Yogyakartan art: trends prior to the third millennium», in Outlet: Yogyakarta 
Within the Contemporary Art Scene. Yogyakarta: Cemeti Art Foundation, 2001, 164).  
175 «We call it ‘political trauma’, [because of 1965]» (v. no anexo 2, entrevista a FX Harsono por Leonor Veiga, 10 de Janeiro de 
2010). 
176 «[...] all Chinese had to change their names into Indonesian. Suharto made rules: he prohibited Chinese characters, Chinese 
schools, Chinese couldn’t speak their language, couldn’t practice their religion, and couldn’t practice their culture» (id., ibid.).  
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Batik Has Been Burnt 
Óleo sobre tela, 200 x 150cm, 2008 

 

«Ainda me lembro (na altura eu tinha 7 anos de idade) da minha mãe chorar, a ver os 

panos serem consumidos pelo fogo»177.  

Batik has been burnt constitui a sua experiência pessoal transmitida através da pintura, 

ao mesmo tempo que remete para a dupla condição de morte da arte. O batik foi 

simbolicamente queimado em 1964, mas encontra-se hoje em perigo devido ao 

abandono a que tem sido sujeito. 

 

 

  

                                                      
177 «I still remember (back then I was 7 years old), my mother crying, watching the cloth being burnt on the fire» (v. no anexo 2, 
entrevista a Dadang Christanto por Leonor Veiga, email de 9 de Maio de 2010). 
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. Linda Kaun  

Linda Kaun, americana residente em Yogyakarta desde 1992, foi a primeira pintora de 

batik realista na Indonésia. Utilizando a grande capacidade técnica javanesa, que ela 

própria possui (e aperfeiçoou depois de 30 anos de prática de batik nos E.U.A.), Linda 

Kaun tem cruzado ambas as sabedorias, explorando o medium da cultura tradicional, e 

a cor de Java no seu trabalho, ao mesmo tempo que, como um dalang, relata a vida 

dos javaneses. Explica porque prefere esta arte: 

O mistério sempre me intrigou no processo de batik. Durante trinta anos, 
isto levou-me a repetidamente voltar à procura de como a cera e as cores 
combinam/reagem/interagem com o tecido. É impossível saber 
exactamente o trabalho à medida que está a ser executado. A surpresa 
vem quando a cera é removida e o resultado é apresentado. As muitas 
camadas de cera e cores descrevem o processo, mas o pano liso e macio, 
depois da cera ter sido removida, parecem esconder o processo do 
espectador. É uma espécie de mistério pessoal que se confronta quando se 
trabalha numa pintura em batik178. 

 

The Girl at the Red Door 
Batik sobre algodão, 50 x 40 cm, 1998  

                                                      
178 «The sense of mystery has always intrigued me about the process of batik. For thirty years this has drawn me back again and 
again to explore how the wax and dyes combine/react/interact with the cloth. It is impossible to truly know know the work as it 
progresses. The surprise comes when all the wax is boiled out at the end and the outcome is revealed. The many layers of waxings 
and dyeings describe the process itself, but the smooth, flat cloth with the wax removed seems to hide that very process from the 
viewer. It is a kind of personal mystery one confronts while working on a batik painting» (Linda Kaun, in Linda Kaun Visual 
Storyteller [folheto de exposição], Yogyakarta, 2005). 
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. Brahma Tirta Sari : Nia Fliam & Agus Ismoyo  

Desde 1983 Nia Fliam e Agus Ismoyo trabalham o batik enquanto símbolo e prática 

artística. Nas suas mãos, o batik tem sido alvo de novas visualizações. No início da sua 

carreira, Agus Ismoyo foi «avisado para não fazer batik, porque a sua reputação 

cairia»179. 

A dupla selecciona e examina a tradição no seu trabalho, quebrando simultaneamente 

as limitações existentes entre os praticantes e a dicotomia entre ‘arte maior’ e ‘arte 

menor’ e a relação entre arte e artesanato. Ter exposto internacionalmente e tido o 

apoio do curador Jim Supangkat ao longo dos anos fez com que este projecto se 

tivesse tornado uma realidade.  

   

Sarong 
Batik sobre seda, bordado manual; 110 x 150 cm (6 peças), 2009 

 

O trabalho Sarong remete para várias questões, pessoais e culturais, e quebra 

inúmeros conceitos largamente difundidos em Java. O sarong constitui um símbolo 

para os javaneses, já que é a indumentária tradicional (que está a cair em desuso). O 

que a dupla se propõe é «mostrar o traje tradicional, mas segundo a minha leitura»180, 

                                                      
179 «[He was] advised not to do batik, because his reputation would drop» (v. no anexo 2, entrevista a Brahma Tirta Sari por Leonor 
Veiga, 13 de Janeiro de 2010). 
180 «I wanted to show the traditional costume, but through my reading» (id., ibid.). 
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que tem a ver com a aura do batik. «O conceito de 

Sarong é um espaço que tem a ver com o ser 

interior e o ser exterior»181, entre o corpo físico e o 

corpo celestial.  

A utilização dos símbolos ‘proibidos’, «que não 

consideramos proibidos»182, como o kawung, 

mostra como as referências culturais podem ser 

alvo de investigação.  

Nia e Agus preocupam-se em dizer que «estes 

motivos anteriores, que foram apropriados pelas 

cortes e transformados em ‘proibidos’, existiam 

muito antes dos reinados se terem apropriado 

deles enquanto reais»183. 

  

                                                      
181 «The Sarong concept has to do with the inner being and the outer being» (id., ibid.). 
182 «We don’t consider them forbidden» (id., ibid.). 
183 «These are very ancient motifs, that were appropriated by the courts and made into forbidden motifs, but they existed far 
before the kingships appropriated them as royal, the realm of royal motifs» (id., ibid.). 

Kawung, motivo de batik. 
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3.3 3rd POWER - o poder visto pelo artista 

A arte da nação indonésia tem tido uma relação complexa com o poder, que advém de 

várias fases políticas que o país tem atravessado desde o congresso Sumpah 

Pemuda184, em 1928. O espírito reivindicativo dos revolucionários, como Sudjojono, 

penetrou nas consciências, levando os artistas a referirem-se ao poder de várias 

formas, em vários momentos.  

Ao longo da sua curta história política, a nação indonésia tem passdo por episódios 

políticos que se reflectiram amplamente na arte. A arte dos revolucionários procurou 

quebrar com as regras impostas pelo colonizador. Durante o período revolucionário 

(1945-1949), os artistas associaram-se ao poder declarado de Soekarno e promoveram 

associações livres, os sanggars, em Yogyakarta (capital do período revolucionário); 

durante a regência de Soekarno (1945–1967), a arte foi largamente comissariada pelo 

próprio presidente, que possuía grandes colecções de obras que deixou ao país.            

A Nova Ordem de Suharto (1965-1998) promoveu uma despolitização em todas as 

esferas da vida, incluindo a arte, que não deveria conter qualquer mensagem política.  

Com ele, as tendências decorativistas e tradicionalistas estiveram presentes na vida 

artística; os artistas refugiaram-se na pintura surrealista e a escola de Bandung 

floresceu. Assim se deu o advento da tendência tradicionalista, surrealista e abstracta 

na pintura. 

A Reformasi, em 1998, marcou o início da relação livre entre o artista e o poder.          

Os artistas podem, desde então, exprimir livremente as suas opiniões, o que tem 

levado a novas interpretações por parte dos artistas-dalangs, que usam linguagem 

metafórica nas suas obras.  

Muito presente na forma de entender o poder na Indonésia está a noção de 

sincretismo. O poder é estruturado a partir de noções antigas de heroísmo, 

simbolizadas pela máscara Panji185, que denota perfeição de carácter. Por cima destas 

noções antigas, estão radicadas as ideias de revolta e de luta pela liberdade, que 

advêm do período revolucionário. Suharto voltou a introduzir os conceitos javaneses 

                                                      
184 Compromisso da Juventude, foi uma declaração feita em uma conferência, em 28 de Outubro de 1928 por jovens indonésios 
nacionalistas. Proclamaram três ideais: uma pátria, uma nação, uma linguagem (http://en.wikipedia.org/wiki/Youth_Pledge, 
consultado em 10 de Maio de 2010, 15:34). 
185 http://en.wikipedia.org/wiki/Panji_(prince), consultado em 8 de Maio de 2010, 17:51. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Youth_Pledge
http://en.wikipedia.org/wiki/Panji_(prince)
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de poder, mas a geração de 1975 rebelar-se-ia contra as duras imposições do regime e 

começou a fazer arte política.  

 

. FX Harsono 

O artista FX Harsono é porventura um dos artistas que mais tem perpetuado o legado 

de Sudjojono no que se refere à libertação da arte das condicionantes políticas na sua 

época. Tal como Sudjojono, que pretendia libertar a arte da dominação colonial, FX 

Harsono rebelou-se contra o regime de Suharto. Apesar de «ninguém poder expressar 

as suas ideias políticas, nós, jovens, não sofríamos desse trauma [...] Por isso, 

podíamos expressar-nos»186.  

O jovem FX Harsono foi um dos membros fundadores do GRSB, que ainda hoje possui 

uma grande influência na arte. O grupo, conotado como estando a fazer ‘não-arte’, 

introduziu a instalação enquanto prática artística, porque «podia estar no chão»187:  

O que sucedeu foi que os críticos diziam: ‘Isto não é arte. O que é?’ Como 
eles não podiam dizer que era uma pintura ou uma escultura, significava 
que não era arte. O problema residia no facto de que [estavam a avaliar-      
-nos] usando sistematicamente referências ocidentais. Então, o jovem 
crítico Sanento Yuliman avaliou o que o nosso grupo estava a fazer, 
dizendo que não estávamos a fazer ‘arte à mão’. Nós estávamos a pensar 
arte188.  

 

O artista FX Harsono tem mostrado, ao longo da sua carreira, preocupação em 

relacionar pessoas, produzindo trabalho em que levanta questões sociais profundas. 

Apesar da sua aversão à hegemonia cultural do regime de Suharto – evidenciada no 

seu fervoroso apoio às tradições javanesas –, «FX Harsono não é conduzido pelo 

simbolismo, [usando os símbolos] só enquanto ferramenta»189. 

                                                      
186 «No one could express their political views or options. But we, as young people, we didn’t suffer from that trauma. The older 
people were very afraid to talk about politics in art. But we were young, we could express ourselves» (v. no anexo 2, entrevista a 
FX Harsono por Leonor Veiga, 10 de Janeiro de 2010). 
187 «Could be on the floor» (id., ibid.). 
188 «What happened was that all the art critics said: ‘This is not art. What is this?’ They could not say that it was a painting, a 
sculpture, so it meant that it was not art. The problem resided in the fact that they always referred to western references. So, the 
young art critic Sanento Yuliman, he could evaluate and theorize what all our group was doing. He said that we were not doing art 
‘by hand’. We were thinking art» (id., ibid.).  
189 «In the case of FX Harsono, I believe he is not driven by the symbolism, only as a tool» (v. no anexo 2, entrevista a Hendro 
Wyianto por Leonor Veiga, 10 de Janeiro de 2010).  
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The Voices Are Controlled By the Powers 
Instalação, 200 x 150cm, 1994 

 

No trabalho The Voices Are Controlled by the Powers usou máscaras javanesas para 

representar as pessoas simbolicamente silenciadas, através de um corte da máscara 

Panji (símbolo do que um javanês deve ser), em que a parte falante ficava separada da 

parte que visiona: 

O conceito político da Nova Ordem é muito javanês. Suharto era de Java e 
sempre usou a filosofia javanesa para reprimir o povo. Nós, o povo, não 
conseguíamos controlar a nossa boca. Todas as vozes eram controladas 
pelo poder. Podíamos ver a nossa boca falar, mas não podíamos expressar 
o pensamento. Por isso usei as máscaras javanesas190.  

 

Este projecto é um dos mais bem sucedidos da carreira de FX Harsono, tendo 
sido mostrado na exposição Traditions and Tensions e mais recentemente, na 
exposição Testimonies, no Singapore Art Museum.  

 

                                                      
190 «The political concept of New Order is very Javanese. Suharto was from Java and he always used Javanese philosophy to 
repress people. So, that is us, the people, but we can’t control our mouth. All their voices were controlled by the power. The 
people could see their mouth talking, but they could not express what they were thinking. That is why I used Javanese masks» (v. 
no anexo 2, entrevista a FX Harsono por Leonor Veiga, 10 de Janeiro de 2010). 
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Victim I/The Burnt Dead 
Performance (cadeiras, máscaras, serra), vídeo e instalação, 1997 

«A história da performance artística no século XX é a história dos media permissivos e 

abertos com variações infindáveis, executados por artistas impacientes com as 

limitações das formas mais consagradas de arte, e determinados a levar a sua 

produção directamente para o público. Por esta razão, a sua base tem sido sempre 

anárquica»191. 

FX Harsono sabia que estava a correr um risco ao promover esta performance. «Na 

semana silenciosa, as pessoas não podiam promover actividades ou juntar-se em 

grupos»192. Apresentada uma semana antes das eleições, esta performance propôs-se 

instigar a mudança no país. Decorreu no Alun-alun Selatan, dentro do kraton, em 

Yogyakarta, uma instituição com poder nominal, mas também independente.  

FX Harsono apareceu na performance com a face pintada como Ravana, símbolo do 

épico hindu Ramayana (que rapta Sita por raiva por terem cortado o nariz à sua irmã 

Surpanakha).   

«A propósito da vida político-social na Indonésia, as cadeiras têm funcionado muitas 

vezes como símbolos do poder, o que é familiarmente dito em termos como kursi 

kekuasaan (a cadeira do poder) ou kursi jabatan (a cadeira do prestígio)»193.  

 

                                                      
191 «The history of performance art in the twentieth century is the history a permissive, open-ended medium with endless 
variables, executed by artists impatient with the limitations of more established art forms, and determined to take their art 
directly to the public. For this reason, its base has always been anarchic» (RoseLee Goldberg, «Foreword», in Performance Art: 
From Futurism to the Present, London: Thames and Hudson, 1979, 9). 
192 «In silent week, people could not make activities or gather in groups» (v. no anexo 2, entrevista a FX Harsono por Leonor Veiga, 
10 de Janeiro de 2010). 
193 «Chairs, in the pretext of social-political life in Indonesia until today, often functioning as the symbol of power, as it’s familiarly 
used in terms such as kursi kekuasaan (the chair of power) or kursi jabatan (the chair of prestige)» (Enin Supryianto, «The temple: 
pacifism monument of S. Teddy D.», in The Temple: A Spiritual Passage, [catálogo de exposição]. (Bantul: Art Merdeka Publisher, 
2009), p. 14. 
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Harsono destruiu três cadeiras (símbolos de poder) e três máscaras (símbolo de 

corrupção, escondida por uma face bondosa), com uma serra que normalmente se usa 

para cortar árvores. O trabalho refere-se metaforicamente ao poder ilimitado do 

regime que era necessário destruir.  

Ao longo da história, a performance tem largamente contribuído para manifestar 

ideias; os movimentos vivos têm sido usados como catalizadores para a 

transformação. Este potencial da performance foi usado por FX Harsono, que 

pretendia, com as eleições da semana seguinte, que houvesse alterações nos lugares e 

nas faces do poder político.  

 

. Arahmaiani  

A artista Arahmaiani costuma encarnar as suas performances, tomando para si o papel 

de despertadora de consciências em relação à cultura e à sociedades envolventes. 

Arahamaiani é muitas vezes identificada com o espírito indonésio de emancipação e de 

humanismo: introdutora da questão de género na arte, a sua visão tem como objectivo 

a «descoberta da pluralidade das culturas [que] nunca é uma experiência 

inofensiva»194.  

Se a nossa cultura garante à visão uma primazia sobre os outros sentidos, o feminismo 

tem-na usado e ligado à rubrica sexual. Quando a arte asiática luta por um lugar no 

mundo artístico centralizado pelo Ocidente, a mulher asiática luta por um lugar no seio 

da sua própria esfera social.  

O trabalho Handle Without Care195 refere-se a uma nova posição do papel da mulher 

no seio da sociedade em Java e em Bali. A mulher manipula uma arma, que, embora 

seja plástica, é uma arma. A sua plasticidade é ‘equivalente’ ao keris196 do passado, 

mostrando como à mulher tem sido sempre dada uma arma inofensiva; a novidade 

está na atitude desafiante da posse de arma e na sua manipulação: 

                                                      
194 «The discovery of the plurality of cultures is never a harmless experience» (Paul Ricour cit. by Craig Owens in «The discourse of 
others: feminists and postmodernism», in The Expanding Discourse: Feminism and Art History, ed. by Norma Broude e Mary D. 
Garrard. New York: HarperCollins Publishers, 1992, 487).  
195 Este trabalho foi apresentado na exposição Traditions and Tensions (v. no anexo 2, entrevista a Arahmaiani por Leonor Veiga, 
24 de Janeiro de 2010). 
196 Keris é um punhal tradicional de Java, a que se atribuem propriedades místicas e ocultas importantes.   
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Na cultura tradicional de Bali ou de Java, o keris parece pertencer ao 
homem. Existe um pequeno keris para a mulher, mas é para se suicidar, 
quando estiver desesperada [...] Nesta performance, pretendo mostrar um 
desvio da norma: sou uma mulher com uma arma197.  

 

 

Handle Without Care 
Performance, 12’, 1996 
 

«É significativo que as danças mais antigas de Bali, por exemplo o baris ou o legong 

kraton, ou as danças que são actuadas durante as festividades nos templos (odalan), 

nunca mostrem batik, mas sempre prada, seda pintada a ouro»198.  

O traje de batik prada, que a artista escolheu para esta performance, é um cartaz 

turístico de Bali. Na cultura local, quando alguém transporta estes símbolos, isso 

significa que é «uma pessoa importante»199. Assim, esta mulher apresenta-se como 

um dalang, alguém que deveremos respeitar e ouvir.  

  

                                                      
197 «In traditional Javanese or Balinese culture, keris seems to belong to men. There is a small keris for a woman, but it is for her to 
kill herself, when she is desperate [...] In this performance I want to show the deviation from the norm: I am a woman with a 
weapon [...]» (v. no anexo 2, entrevista a Arahmaiani por Leonor Veiga, 24 de Janeiro de 2010). 
198 «It is perhaps significant that the oldest Balinese dances, for example the baris and legong kraton, or those dances performed 
during temple festivities (odalan), never display batik but always prada, gold-painted silk» (K. R. T. Hardjonagoro, «The place of 
batik in the history and philosophy of Javanese textiles: a personal view», in Indonesian Textiles, ed. by Mattiebelle Gittinger. 
Washington, D. C.: The Textile Museum, 1979, 227). 
199 «[The crown represents the importance of the figure,+ it’s an important one» (v. no anexo 2, entrevista a Arahmaiani por 
Leonor Veiga, 24 de Janeiro de 2010). 
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. Jompet Kuswidananto  

Jompet é um artista multimédia que se interessa pela utilização de símbolos visuais 

para investigar o fenómeno de sincretismo no seio da sociedade javanesa. 

Eu realmente vivo e aprendo a partir da tensão entre tradicional-moderno, 
velho-novo, místico-científico da cultura javanesa de hoje. Estas dialécticas 
constituem o espírito dos meus trabalhos, e a história dos objectos e 
técnicas que uso no meu trabalho mostram esta tensão200.  

 

 

Java’s machine: Phantasmagoria 
Instalação multimédia, 15 soldados, dim. variáveis, 2008 

 

As esculturas invisíveis de Jompet têm tido enorme projecção mundial. Expostas na 

trienal de Yokohama em 2008 e na bienal de Lyon de 2009, este projecto de instalação 

é, na forma de ver do artista, a sua definição do sincretismo político de Java.  

Todos os anos, por ocasião do festival Upacara, a guarda nacional do kraton veste os 

seus soldados com o traje que representa o poder nominal do sultanato na cidade. 

Esta organização do poder constituiu no passado o centro de decisão. Quando os 

holandeses ganharam a Guerra de Java (1825-1830), penetraram no kraton e 

                                                      
200 «I really do live and learn from the tension between traditional–modern, old–new, mystical–scientific issues of Javanese culture 
today. This kind of dialectic is the spirit of my artworks and the history behind the objects and the techniques I use in my work 
shows this tension» (Jompet Kuswidananto entrevistado por Susan Acret, 
http://www.aaa.org.hk/newsletter_detail.aspx?newsletter_id=558&newslettertype=archive, consultado em 17 de Janeiro de 
2010, 20:17).  

http://www.aaa.org.hk/newsletter_detail.aspx?newsletter_id=558&newslettertype=archive
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desenvolveram uma nova guarda real. «Por exemplo, o chapéu tem a forma de uma 

flor de lótus, que é de influência budista. Através desta indumentária pode ver-se as 

combinações da história de Java»201:  

A história de Java é uma história de intersecções, justaposições e 
negociações entre diferentes credos e valores. Java teve contacto com o 
hinduísmo, budismo, islão, colonialismo europeu, cristianismo e 
modernidade. Em vez de se opor às culturas e religiões que entravam, os 
javaneses foram ensinados a ver tudo como ingredientes necessários para 
a formação de uma nova síntese: uma forma de sincretismo javanês. O 
‘sistema’ tornou-se a verdadeira tradição de ‘folclore’ da ilha. O 
‘combustível’ da sua civilização. A ‘máquina’ da sua cultura202.  

 

Este uniforme, alcançado  através de uma negociação depois da guerra, representa os 

diferentes níveis culturais que estão presentes na ilha: o chapéu é de influência 

budista, o casaco de influência muçulmana, as botas de influência holandesa.              

Os compromissos que a sociedade de Java sempre fez para construir a tão desejada 

harmonia social estão nele representados. A par da indumentária, o armamento 

tradicional (keris) e o colonial (a espingarda), e a mistura musical que foi decidida 

(marcha com ritmo muito lento, ao modo do gamelão de Java) fazem deste uniforme 

um símbolo da civilização.  

Hoje em dia, este símbolo remete para um assombramento da sociedade actual, que 

tem de encontrar novas negociações no seio de uma sociedade presa ao seu passado 

glorioso. As esculturas invisíveis de Jompet aludem ao sincretismo do passado; com os 

vários media que usa – vídeo, som, instalação – Jompet conta a definição temporal que 

existe em Java, de tempo não-linear, em que o passado, presente e o futuro coexistem 

no mesmo espaço e lugar.  

  

                                                      
201 «For instance, the hat has a shape of a lotus leaf, which is of Buddhist influence. From this costume you can see the 
combinations of the history of Java» (v. no anexo 2, entrevista a Jompet por Leonor Veiga, 24 de Janeiro de 2010). 
202 «The history of Java is a history of intersections, contestations, juxtapositions and negotiations between different beliefs and 
values. Java has been in contact with Hinduism, Buddhism, Islam, European Colonialism, Christianity and modernity. Instead of 
opposing incoming cultures and religions, the Javanese were thought to have taken everything as necessary ingredients to form a 
new synthesis: a basic Javanese syncretism. This ‘system’ became the island's true folk tradition. The ‘fuel’ of its civilization. The 
‘machine’ of its culture» (id., ibid.). 
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. I Wayan Bendi  

Durante os anos 30 do século passado, a vila de Batuan presenciou a emergência de 

um novo estilo, o qual, embora livre das influências ocidentais, partiu do estilo wayang 

anterior, mas quebrou com as suas regras: as figuras e as faces eram pintadas tanto 

frontalmente como de perfil. Tendencialmente, os artistas balineses mostram 

preencher todo o espaço disponível, e «os balineses que vivem no interior, onde não 

têm grandes vistas ou largos horizontes, apresentam uma inclinação ainda mais 

acentuada de encher as suas pinturas»203. Assim, «as pinturas constituem muitas vezes 

representações opressivas, repletas de cenas lendárias ou temas da vida 

quotidiana»204. Como descreveu o historiador e crítico de arte Sanento Yuliman, 

apesar do princípio do individualismo ter penetrado na arte balinesa nos anos 30, 

através da representação da vida diária, o estilo Batuan «mantém o seu 

relacionamento com a cultura balinesa tradicional»205. O estilo sofreu muitas 

alterações ao longo dos anos e alguns pintores representam a vida moderna da ilha e 

mostram mesmo alguma tendência jornalística e documental, onde incluem a sua 

própria interpretação dos factos que relatam.  

 

9/11  
Oléo sobre tela, 5m x 2m, 2002 

 

I Wayan Bendi é um dos artistas mais bem sucedidos nesta tendência jornalística, 

cruzando o estilo tradicional com a contemporaneidade. Através de composições que 

                                                      
203 «[...] the Balinese artists’ who live inland, where no grand vistas or far horizons open to the eye, are more prone to crowd their 
paintings [...]» (Claire Holt, «Living traditions: Bali’s plastic arts», in Art in Indonesia: Continuities and Change. London: Cornell 
University Press, 1967, 187). 
204 (id., ibid., 181). 
205 Asmudjo Jono Irianto, «Tradition and the socio-political context in contemporary Yogyakartan art of the 1990s», in Outlet: 
Yogyakarta Within the Contemporary Art Scene. Yogyakarta: Cemeti Art Foundation, 2001, 66). 
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relatam a época colonial, a revolução na Indonésia, o 11 de Setembro de 2001, as 

bombas de Bali de 2002, ou o tsunami de 2004, Wayan Bendi revisita tanto a realidade 

local como a global.  

Os acontecimentos mundiais têm repercussões no arquipélago e o 11 de Setembro 

não é excepção: «os eventos foram, primeiro, puro evento, crua realidade não 

processada pela história, narrativa ou algo que pudesse fazer a ponte entre realidade e 

entendimento»206. Assim, nesta tela o artista mostra as implicações e as correlações 

entre o 11 de Setembro e os atentados bombistas de Bali, enquanto preserva a 

memória colectiva da ilha através da representação de vários aspectos e motivos do 

estilo Batuan.  

  

                                                      
206 «[...] the events were, at first, pure event, raw reality, unprocessed by story, narrative or anything that could bridge the gap 
between reality and understanding» (Jean Broudillard, Power inferno, cit. in Naomi Klein, «Shock wears off», in The Shock 
Doctrine. London: Penguin Press, 2008, 458). 
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3. 4 Foreign Eyes 

A arte indonésia não é feita unicamente pelos indonésios; ela é um lugar 

transnacional. A contribuição dos artistas estrangeiros para as mudanças na arte do 

país remonta ao século XVIII, quando o arquipélago se encontrava sobre domínio 

colonial. Na época, o olhar era imposto, mas actualmente – com a crescente 

democratização do país, a sua contínua presença na cena internacional e a diáspora 

indonésia do século XX –, novos olhares têm surgido.  

Nomes como Linda Kaun, Ashley Bickerton ou Meela Jaarsma mostram um ‘olho’ 

clínico acerca da sociedade do país que abraçaram. Enquanto os artistas indonésios se 

questionam sobre a sua identidade depois de saírem do país, os ocidentais que ali se 

radicam, dedicam-se a mostrar diferentes facetas da sociedade e comportamentos, 

quer dos nativos, quer dos estrangeiros que por ali passam. Este olhar ocidental sobre 

o indonésio, desprovido das noções de supremacia do passado, tem contribuído para 

um maior conhecimento da civilização no estrangeiro.  

 

. Ashley Bickerton  

Ashley Bickerton é um anglo-americano radicado no arquipélago da Indonésia, que 

desenvolve o seu trabalho dentro dos temas por si estabelecidos (família, nudez, 

consumo, entre outros) e da iconografia do surrealismo tropical. «Por muito que o 

tentasse evitar, este sítio finalmente influenciou-me»207, pensou para si ao fim de 11 

anos de vida em Bali. A cor mudara, a sua pintura havia sido altamente influenciada 

pela sua permanência naquela ilha: «sem intenção, porque eu estava deliberadamente 

a tentar não o fazer, naquele momento percebi que a paleta se tinha transformado 

completamente»208. 

A sua arte não pretende ser política; mas «o meu trabalho é por vezes sociológico e 

antropológico»209. Ashley comporta-se como um investigador da alma humana e a sua 

obra actual reflecte a crítica que o caracterizou nos anos 80 contra o consumo, próprio 

                                                      
207 «[...] no matter how hard I tried, this place has finally influenced me» (v. no anexo 2, entrevista a Ashley Bickerton por Leonor 
Veiga, 22 de Janeiro de 2010). 
208 «[So I realized that sideways], without intention, as I was deliberately trying not to, at this point I realized the whole palete has 
changed» (id., ibid.). 
209 «My work is sometimes sociological, anthropological, [but not political]» (id., ibid.). 
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do capitalismo. Hoje em dia, quando Ashley critica a situação do arquipélago, fala da 

venda da herança cultural por parte dos locais, que consiste «na derradeira exploração 

e violação da cultura pelas próprias pessoas. Aqui pode comprar-se artefactos com 

qualidade museológica na beira de estrada»210.  

 

 

LSW2 - Lonely Wanker Series No. 2 
Acrílico, óleo e desenho sobre madeira com colagem fotográfica, 1.8m x 2.4m x 17cm, 2001 

 

Obra que estava a ser executada durante os ataques do 11 de Setembro, LSW2 relata a 

vida de um asiático obcecado com a América: «a vida dele é sobre masturbação, 

DVD’s, discos, filmes porno, imagens de nudez. Depois ele tem o seu pequeno 

emprego. E é feliz»211. Não pretendendo ser uma imagem relativa a ninguém em 

                                                      
210 «*...+ it’s the ultimate exploitation or rape of the culture by its own people, [but] you can buy museum quality artefacts on the 
side of the road» (id., ibid.). 
211 «His life is about masturbating, DVD’s, discs, porno movies, nude pictures on his wall and then he has his little job. And he is 
happy» (id., ibid.). 
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específico, retrata uma realidade presente em toda a Ásia, onde a visão do mundo 

ocidental é vivida com admiração.  

Normalmente, a intimidade é algo que não conhecemos. Ashley trata muitas vezes a 

intimidade da família e de si próprio; este treino despertou a sua vontade em trabalhar 

a intimidade de um local. Esta é uma sociedade em constante mutação, que vive num 

paradoxo entre modernidade e tradição. A ordem social estabelece o primado do islão 

como socialmente aceitável, mas a presença do turista ocidental na vida do 

arquipélago transporta muitas idealizações.  

 

 

The Ex-Pats 
Acrílico, óleo e desenho sobre madeira com colagem fotográfica, 1.8m x 2.4m x 17cm, 2004 

 

«A última palavra para definir os trópicos»212, diz Ashley Bickerton. É muito frequente 

definir-se os trópicos a partir da nudez, da exploração sexual, da prostituição. Já vimos 

este assunto repetido e referido inúmeras vezes. «A nudez sempre sempre teve a ver 

                                                      
212 «The last words to define the tropics» (id., ibid.). 
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com o domínio, foi assim que começou historicamente»213. Na verdade, «a 

prostituição per capita é maior na Suécia e no Reino Unido do que na Tailândia, mas 

[na Tailândia] é mais visível»214, diz Ashley.  

Este tema é possível em toda a Ásia: a exploração sexual por parte do ocidental é uma 

constante, e no entanto «tudo o que ele vê é a sua cerveja»215. Esta pintura retrata 

parte da essência do pensamento ‘orientalista’, de subjugação do ‘outro’. O disfarce 

do turista que visita a Indonésia ou outro país asiático consiste em visitar os 

espectáculos tradicionais com os de wayang, que são continuamente promovidos 

pelas agências de turismo e fazem parte dos itinerários de praticamente todos os 

visitantes.  

 

. Mella Jaarsma 

   

Crash Team  
Performance, Cornos de búfalo, 2 dançarinos, 2002 

 

Característica da arte de instalação, este trabalho só se completa com a presença dos 

espectadores, convidados, neste caso, a ‘flashar’ as suas máquinas. Os turistas que 

assistem aos espectáculos de wayang fotografam recorrentemente o ambiente que o 

espectáculo proporciona. Meela recorda-se de ter ficado intrigada com esta realidade 

quando chegou ao arquipélago e concebeu uma performance sobre este 

comportamento social: 

                                                      
213 «Nudes are always about possession, that is how they started historically» (id., ibid.). 
214 «Thailand actually has less prostitutes per capita then Sweden or the UK *...+ It’s just more visible» (id., ibid.). 
215 «[...] all he sees is the beer», (id., ibid.). 
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Para este trabalho, tentei reportar à minha primeira memória, quando 
tinha acabado de entrar na Indonésia, em 1983. Estava a assistir a danças 
tradicionais e fiquei tão incomodada com as luzes dos flashes dos turistas 
que decidi que um dia usaria este aspecto da luz do flash216.  

 

Esta performance denota que a maior parte dos turistas que frequentam os lugares da 

cultura dos países que visitam não se preocupam com o conteúdo do que vêem, antes 

com a memória fotográfica que pretendem levar no regresso. Estes cartazes turísticos, 

amplamente massificados, proporcionam muitas vezes comportamentos erráticos.  

  

  

                                                      
216 «For this work, I tried to go to my first memory, of when I had just entered Indonesia for the first time, in 1983, and was 
watching traditional dances performances. I was so disturbed by the flash-lights of the tourists that I decided one day I should use 
this aspect of the flash-light» (v. no anexo 2, entrevista a Meela Jaarsma por Leonor Veiga, 24 de Janeiro de 2010). 
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3. 5 Salvaging Java, Eco-Java 

Em 1997, o artista Wijono saiu nu, pintado de verde, para as ruas de Yogyakarta. 

Depois de deambular pela cidade, foi preso pelas autoridades de Suharto por estar a 

prejudicar a ordem pública. A polícia e os transeuntes não sabiam interpretar a sua cor 

‘verde’, que poderia conter inúmeros significados, como referir-se ao partido islâmico 

ou ser um comentário irónico das forças militares, que vestem camuflado verde.  

Na verdade, Wijono estava a protestar contra a destruição ambiental, ignorada pelo 

Estado, e com o sistema capitalista que consome as florestas tropicais da Indonésia.     

A performance Manusia Hijau, o Homem Verde, marca assim uma das primeiras vozes 

de protesto contra a destruição de uma das maiores riquezas do país.  

Desde então, muitos artistas têm trabalhado recorrentemente a questão da perda de 

equilíbrio entre o homem e a natureza, que caracterizou a sociedade tradicional. 

Percebem como o país está desequilibrado, como o homem tem intervindo na 

natureza de uma forma descontrolada. O tema, de grande importância para o 

arquipélago, é um dos mais presentes na arte pós-moderna, já que o mundo assiste à 

perda diária de recursos naturais, devido à destruição, muitas vezes ‘tolerada’ pelas 

autoridades governamentais.  

 

. Ninus Anusapati  

Um dos nomes mais reputados no seio da arte contemporânea indonésia, Ninus 

Anusapati, Professor de Escultura no ISI Yogyakarta, apesar da sua raiz aristocrática do 

kraton de Solo e da sua formação de matriz ocidental, escolheu trabalhar a sociedade 

tradicional de Java, a dos ambientes rurais: 

Creio que a minha maior preocupação tem sido a relação entre o homem e 
a cultura, daí os assuntos da natureza, ambiente e ecologia. Começo pela 
relação com os artefactos do passado. Olhando para estes objectos, pode 
sentir-se a sua relação com a natureza, como a madeira era usada. Pode 
sentir-se a relação entre a pessoa e a natureza através deles [...] Na 
sociedade de hoje, já não acontece as pessoas viverem com respeito pela 
natureza que caracterizou as relações no passado217.  

                                                      
217 «I think my major concern has been the relationship of man and culture, therefore nature, environment and ecological issues. I 
start from the relationship of the artefacts in the past. By looking at those objects, you can actually feel their relationship towards 
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As suas obras, muitas vezes de formas rudimentares, são feitas através de métodos 

simples. A sua escolha de madeiras não-nobres indicia o seu respeito pelo ambiente 

natural: 

Anusapati tem estado exclusivamente com madeiras desde o princípio dos 
anos 90 [...] Ele também trabalha com madeira que não está seca porque 
acredita que num ciclo natural até os trabalhos artísticos devem, a dada 
altura, regressar à natureza218.  

 

  

Preserve versus Exploit  
Madeira, sementes, cera e lâmpadas, 1.25 x 5 x 5 m, 1994 

No trabalho Preserve versus Exploit, mostrado na Trienal da Austrália de 1996, 

Anusapati trabalhou a devastação florestal de Java e reportou-se às suas espécies 

autóctones «algumas em grande perigo, difíceis de encontrar. Tive de fazer 

investigação para saber a forma da folha, porque já não se encontra a árvore 

                                                                                                                                                            
nature, how they use wood as a material. You can feel the connection between the person and the nature through these objects 
[...] In nowadays society, it doesn’t happen anymore that people live with respect to nature that characterized the past relations» 
(v. no anexo 2, entrevista a Anusapati por Leonor Veiga, 14 de Janeiro de 2010). 
218 «Anusapati has been exclusively with woods since the early 1990’s *...+ He will also work with wood that is not dried since he 
believes that in a natural cycle even work of art are to return to the nature at a certain time» (Hendro Wyianto, «Curator’s 
introduction», in Genesis: Wood [catálogo de exposição]. (Jakarta: Nadi Gallery, 2001, 5). 
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correspondente»219. Tratou as espécies como ‘tesouros’, que deveriam ser 

preservados.  

Reconhece no entanto, que a natureza serve para o homem explorar, para seu próprio 

benefício. O que Anusapati sente que é urgente em relação a esta relação é 

reencontrar equilíbrio: 

Por um lado, temos de explorar a natureza, para nosso benefício, mas por 
outro temos de a preservar, senão cometemos suicídio. Então eu mostro 
como fazer este balanço, como explorar e preservar220.   

«Anusapati produz esculturas que invocam a forma dos artefactos que costumavam 

estar presentes, que eram íntimos e utilitários para as comunidades nos tempos 

antigos»221. 

 

     

Knock-knock-knock, Open the Door to Your Heart  
Madeira de jaca, 1.2 m altura, 1993  

                                                      
219 «Some are very endangered, [they are] hard to find. I had to do research to find the shape of some leaves, because you can’t 
find the corresponding tree anymore» (v. no anexo 2, entrevista a Anusapati por Leonor Veiga, 14 de Janeiro de 2010).  
220 «On one hand, you have to exploit nature, but on the other, we have to preserve it, otherwise we commit suicide. So I show 
how to make this balance, how to exploit and preserve» (id., ibid.). 
221 «[...] Anusapati makes wooden sculptures that invoke the forms of artifacts that used to be around, intimate and useful for 
communities in the old days [...]» (Hendro Wyianto, «Curator’s introduction», in Genesis: Wood [catálogo de exposição]. Jakarta: 
Nadi Gallery, 2001, 6). 

Kentongan tradicional. 
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Reportando-se à sociedade tradicional de Java, que possuía códigos de comunicação 

simples mas eficazes, em Knock-knock-knock, Open the Door to Your Heart, Anusapati 

trabalha a memória da colectividade e mais uma vez a perda das estruturas sociais, 

criticando o consumo de bens modernos que desencadeia o desaparecimento de 

objectos como o kentongan que, «talvez tenha sido substituído pelo SMS»222, diz 

Anusapati.  

O seu legado para a arte indonésia consiste nesta nova tendência que apresentou na 

escultura, integrando a cultura local nos seus trabalhos. Hendro Wyianto afirma que «a 

sua inclinação para envolver a cultura local não consiste na exploração dos motivos 

ornamentais, mas na observação de artigos utilitários usados pelas sociedades 

tradicionais na vida diária»223. O valor da vida e da natureza estão sempre a ser 

transmitidos através das formas simples que evocam a memória colectiva da 

sociedade javanesa. 

 

. I Made Surya Darma  

Made Surya Darma é um artista multimédia que se tem afirmado no contexto das 

práticas performativas na Indonésia. O seu trabalho, muitas vezes impregnado de 

mensagens ambientais e temáticas relacionadas com a globalização, já o levou a 

representar o país em inúmeros certames no estrangeiro.  

Planting Soldiers in the Rice Field, integrada no festival Perfurbance #3, em 2007, foi 

apresentada na vila de Bantul depois do terramoto que assolou a região em Maio de 

2006. A zona rural de Bantul, cuja comunidade vive sobretudo da cultura do arroz, foi 

extremamente afectada pela catástrofe natural. Made chegou com um bouquet de 

soldadinhos de plástico, que começou a plantar no arrozal. «Talvez por isso muitos 

espectadores seguiram a peça de Made Surya Darma, de Bali, tão 

meditativamente»224, disse Arahmaiani.  

                                                      
222 «Maybe it was replaced by the SMS» (v. no anexo 2, entrevista a Anusapati por Leonor Veiga, 14 de Janeiro de 2010). 
223 «His inclination to involve local culture is not in exploring ornamental motifs but by observing useful articles used by traditional 
communities in daily life» (Hendro Wyianto, «Curator’s introduction», in Genesis: Wood [catálogo de exposição], (Jakarta: Nadi 
Gallery, 2001, 6). 
224 «Perhaps that is why many of the viewers followed the piece by Made Surya Darma, of Bali, so meditatively» (Arahmaiani, 
Perfurbance 3, http://universes-in-universe.org/eng/nafas/articles/2007/perfurbance_3/photos/08, consultado em 12 de 
Fevereiro de 2010, 14:10). 

http://universes-in-universe.org/eng/nafas/articles/2007/perfurbance_3/photos/08
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Planting Soldiers in the Rice-Field  
Performance, instalação, dimensões variáveis, 2006 

A sua memória individual está muito ligada aos arrozais de Tabanan, os maiores da sua 

terra natal, a ilha de Bali. Em criança, Made costumava brincar com pequenos 

soldadinhos de plástico. Pretende agora que o seus soldadinhos protejam os arrozais 

do cultivo excessivo, da desertificação do solo e da contaminação química provocada 

pela utilização do químico MSG225, constantemente adicionado na produção, que 

envenena os solos, as águas e as pessoas que consomem o arroz.  

 

. S. Teddy D. 

S Teddy D trabalha constantemente a partir da sua memória pessoal e da memória 

colectiva. A sua arte muitas vezes refere factos sociais e militares relacionados com a 

cultura tradicional, no seio de uma sociedade globalizada. A visão humanista da vida e 

o apego à liberdade levam-no recorrentemente a questionar a violência presente na 

história indonésia.  

Como forma de se referir ao seu contexto social, em 2003, S Teddy D concebeu a obra 

Hacanaraka, um par de espadas que se referem à raiz do alfabeto javanês, que 

consiste em 20 letras monossilábicas. Tal como muitos outros legados culturais de 

Java, o alfabeto possui uma lenda. O rei Aji Saka depositou o seu keris junto do seu leal 

servente. Um dia, pediu a outro servente para guardar o seu punhal e o resultado foi 

                                                      
225 MSG é um químico que realça o sabor dos alimentos e que tem suscitado polémica devido ao perigo que constitui para a 
saúde (http://en.wikipedia.org/wiki/Monosodium_glutamate, consultado em 16 de Abril de 2010, 21:33).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Monosodium_glutamate
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violência e sangue. Ambos os serventes morreram. As 20 letras monossilábicas contam 

a história em quatro frases: 

HA NA CA RA KA = Existem dois emissários, 

DA TA SA WA LA = Provocam-se mutuamente, 

PA DA JA YA NYA = Têm o mesmo poder, 

MA GA BA TA NGA = Tornam-se cadáveres. 

 

 

Tragical Script  
Instalação, poliéster, 180 x 230 x 15cm, 2009 

 

Tragical Script contém as frases da lenda de Aji Saka. A tragédia provocada pelo 

terramoto em 2006 revelou a vulnerabilidade do homem em relação à natureza, que 

julga controlar. A tragédia humana matou muitos e deixou milhares sem casa.                

A construção inadequada vulnerabilizou o homem, que, em momentos, passou a viver 

no seio da destruição. A fragmentação do edifício representa a perda de estruturas 

sólidas que constituem a sociedade contemporânea, cuja  fragilidade está patente nas 

relações com a natureza, o terrorismo e as guerras de vária ordem. 
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Para S Teddy D, «o espiritualismo oriental é fabuloso, não pretende a conquista da 

natureza, mas estar em harmonia com ela»226. Esta instalação remete para a tragédia 

que consiste na perda de equilíbrio entre o homem e a natureza que se materializa na 

perda de casas, na fragmentação da sociedade e na vida precária.  

 

. Nindityo Adipurnomo (Semarang, 1961 - ) 

 

Raja Mangalla/Raja Brengalla  
Instalação, vídeor, 13’, 2009 

 

Em Raja Mangalla/Raja Brengalla, apresentado na 10ª Edição da Bienal de Yogyakarta, 

Nindityo usa a instalação e a música da performance de wayang, como forma de 

mostrar não os épicos clássicos, mas uma realidade. O vídeo que projectou na tela 

exibe um desastre ambiental nas montanhas nos arredores de Yogyakarta. 

Este foi o local escolhido pelas autoridades para despejar toda a lixeira produzida em 

Yogyakarta; as montanhas, cobertas de lixo, são lugar de pasto a vacas da espécie 

Brengalla, que é forte, bonita e perfeita.  

                                                      
226 «The Eastern spiritualism is amazing, it’s not about conquering nature but about being in harmony with nature» (Puthut E. A. 
cit. S Teddy D, «The temple: a spiritual passage», in The Temple: A Spiritual Passage, [catálogo de exposição]. Bantul: Art Merdeka 
Publisher, 2009, 27). 
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3. 6 Women 

Desde os anos 80, o assunto do género tem estado presente na vida indonésia: 

durante o regime de Suharto, as mulheres eram vistas como devotas aos seus maridos 

e estes devotos ao Estado. No entanto, ao longo da história, a mulher tem gozado de 

relativa independência, tendo sido sempre activa economicamente. A ideologia do 

regime contradizia a tradição. A este estilo de vida ocidental propagado – mulher dona 

de casa que cuida da família e do marido –, juntou-se o facto de que a partir desta 

altura, mais mulheres começaram a ter estudos superiores. Consequentemente, o 

feminismo despoletou.  

Num contexto cultural em que se valoriza a atenuação discursiva e a expressão 

indirecta de todas as formas, a subtileza feminina adquire uma enorme importância, 

mas tem sido constrangedora para as feministas e os discursos feministas, que usam a 

frontalidade como arma. A recente transformação da Indonésia tem sido feita através 

da dialéctica entre a vida tradicional e a modernização e a mulher precisa de encontrar 

um lugar onde os cruzar, adaptando-se ao momento actual.  

 

. Nindityo Adipurnomo  

Nindityo Adipurnomo é um artista reconhecido pela sua constante análise da cultura 

tradicional javanesa. Depois de estudar na Rijksakademie, Nindityo começou a 

explorar a cultura secular que o rodeava. Uma das características do seu trabalho é 

partir de investigação teórica de tradição, sendo justo chamar-lhe um javanólogo. 

Dentro dos aspectos que procurou investigar, encontra-se a noção de narimo, uma 

forma javanesa de entendimento da vida em que se considera pouco apropriado 

expressar os sentimentos, tomando no seu lugar substitutos simbólicos de 

comportamento.  

Nindityo tem insistentemente trabalhado acerca do konde, uma aplicação javanesa 

que ainda hoje faz parte da indumentária oficial, apesar de muitas mulheres não se 

sentirem bem com ele. «No princípio eu estava interessado na forma. Mais tarde, 
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comecei a estar interessado nos significados. É por isso que uso o símbolo [do 

konde]»227.  

«O que pode dizer um konde? [...] Java, feminino, artificial, cabeça, aristocrata, 

cerimonial, velho, conservador, status [...] [Nindityo] recreou o konde como um nome 

significante que reflecte muitas outras associações mais sublimes e frequentemente 

justapostas. Memória. Repressão. Desejo. Poder. Passividade. Corpo. Harmonia. 

Paradoxo. Estático. Orgânico. Obscuridade. Violência. Beleza. Suspensão. E muitas 

mais»228.  

O trabalho Hiding Rituals and Mass Production representa a forma como Nindityo 

explora a sua cultura simultaneamente por dentro e por fora, expondo a sua 

sublimidade e o seu lado grotesco e obscuro. Extraindo o objecto do seu contexto 

tradicional, o konde serve para provocar discussões sobre a cultura tradicional, tantas 

vezes responsável por problemas da sociedade dos dias de hoje.  

 

Hiding Rituals and the Mass Production I  
Palha, cabelos, pêlos púbicos, sacos de plástico, jornal; 200 x 300 x 90 cm, 1998 

                                                      
227 «In the beginning, I was interested in the shape. After, I started to be interested in its meanings. That is why I use that symbol» 
(v. no anexo 2, entrevista a Nindityo Adipurnomo por Leonor Veiga, 24 de Janeiro de 2010). 
228 «Thus, what can a konde say? [...] Java, female, artificial, head, aristocrat, ceremonial, old, old-fashioned, status [...] he 
recreated konde to be a new signifier that reflected many other associations that are more sublime and often justaposing. 
Memory. Repression. Desire. Power. Passivity. Body. Harmony. Paradox. Static. Organic. Obscurity. Violence. Beauty. Suspension. 
And many more» (Farah Wardani, «Nindityo Adipurnomo: the semiotic adventure of konde», in www.MACHO, Nindityo 
Adipurnomo. Yogyakarta, ed. autor, 2007, 16). 
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A cultura tradicional, com os seus valores desajustados e os seus pressupostos antigos 

entra em profunda contradição com a liberdade de escolha e o livre pensamento que 

caracterizam a actualidade. A mistura do símbolo do refinamento da beleza feminina 

com uma técnica artesanal engloba este contraste e as dicotomias presentes na 

sociedade que o cercam.  

 

. Hilmifabeta  

 

Heirloom Series I  
Serigrafia sobre vidro, Acrílico; 80cm diâm., 2009 

 

Na contemporaneidade assiste-se a uma recolha arquivística que muitas vezes 

encontra expressão na arte. Através desta recolha, podemos comunicar as memórias. 

Hilmifabeta olha para o que o envolve e retém a memória do que passou.  

As imagens documentais de Heirloom Series remontam à família javanesa do período 

pós-colonial. Pertencem a um passado que não se irá repetir, que já desapareceu, em 

larga medida porque o país atravessa uma actualização de valores arabizantes e esta 

imagem, ainda possível na memória de todos os javaneses – uma mulher adornada 

com o konde, a kebaya e o sarong – é cada vez mais uma imagem do passado.  
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. Mangu Putra (Sangeh, 1963 -) 

Considerado um dos pintores tecnicamente mais hábeis da Indonésia, Mangu Putra 

pinta fenómenos naturais e a sua envolvente como se se tratassem de obejctos 

identificativos. Muitas vezes, o seu mundo natural possui a pegada humana, que o 

torna artifical e poluído; por isso Mangu Putra critica muitas vezes a necessidade 

humana de destruir o mundo natural para viver.  

 

Ibu Pertiwi 
Óleo sobre tela, 200 x 200cm, 2009 
 

Ibu ou ‘mulher’, ‘senhora’ Pertiwi. Esta imagem, recorrente na Indonésia, pertence ao 

passado. É uma imagem de arquivo. É uma forma de feminilidade que desapareceu.  

Mangu Putra faz um tributo às últimas mulheres indonésias que, apesar de viverem 

numa sociedade em transformação, e cada vez menos nua, se mantiveram nuas.  
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4. Biografias de artistas  

 

Arahmaiani Feisal (Bandung, 1961- ) 

Vive e trabalha em Yogyakarta e Bali. 
Bacharelato em Belas-Artes, ITB229 Bandung (1983); Paddington Art School, Sydney 
(1983-1985); Academie voor Beeldende Kunst, Enschede, Holanda (1991-1992). 

CV - Selecção 

2010 No more bad girls? Kunsthalle Exnergasse, Viena.  

2007 Global Feminism. Brooklyn Museum, Nova Iorque. 

2003 Don’t Call it Performance Art, Museo Reina Sophia, Madrid. 

 11th June 2002. 50th Venice Biennale, Veneza. 

 

Ashley Bickerton (Barbados, 1959- ) 

Vive e trabalha em Denpasar. 
Bacharelato em Pintura no  California Institute of the Arts (1982); Estudos 
Independentes no Whitney Museum Studies Program (1985).  

CV - Selecção 

2010  Skin Fruit: Selections from the Dakis Joannou Collection. The New Museum, 
Nova Iorque. 

Collecting Biennials. Whitney Museum of American Art, Nova Iorque. 

2009 Pop life: art in a material world. Tate Modern, Londres.  

2008  Lehmann Maupin Gallery, Nova Iorque. 

2007  The Incomplete. Chelsea Art Museum, Nova Iorque. 

2006 Singapore Tyler Print Institute, Singapura. 

 

Brahma Tirta Sari (Yogyakarta, 1983- ) 

Vivem e trabalham em Yogyakarta. 
Agus Ismoyo (Yogyakarta, Indonesia)  
Bacharelato em Gestão Industrial, Academia da Indústria (1985). 
Nia Fliam (Denver, Colorado, E.U.A.) 
Bacharelato em Belas-Artes, especialização em Design Têxtil, Pratt Institute (1981). 

 

                                                      
229 Institut Teknologi Bandung/ Instituto de Tecnologia de Bandung. 

http://www.itb.ac.id/
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CV - Selecção 

2010  Festival Kesenian Jogjakarta. Benteng Vedenberg, Yogyakarta.  

2009 Bienalle Jogja X – 2009. Taman Budaya, Yogyakarta. 

2008 Fiber Face of Indonesia 2008—Collaborations of Brahma Tirta Sari.  Netzorg and 
Kerr Gallery Richmond Center for the Visual Arts, Western Michigan University, 
Kalamazoo, Michigan, E.U.A.; Indonesian Embassy, Washington DC, E.U.A.;  
Taman Budaya Yogyakarta. 

 

Dadang Christanto (Tegal, 1957- ) 

Vive e trabalha em Brisbane. 
Bacharelato em Belas-Artes, ISI Yogyakarta (1986); Professor na School of Art and 
Design, Northern Territory University, Darwin (1999-2003); Professor no College of 
Fine Arts, University of New South Wales, Sydney (2004); Professor Adjunto na Griffith 
University, Brisbane (2008- ). 

CV - Selecção 

2010 The River. Jan Manton Gallery, Brisbane.  

2009 Bienalle Jogja X – 2009. Taman Budaya, Yogyakarta. 

2000  Kwangju Biennale 2000, Kwangju. 

1998  XXIV Bienal de São Paulo, Brazil. 

1996  Tradition/Tension: Contemporary Arts in Asia. Asia Society Gallery, Nova Iorque, 
Vancouver e Perth.  

 

Eko Nugroho (Yogyakarta, 1977- ) 

Vive e trabalha em Yogyakarta. 
Bacharelato em Belas-Artes, ISI Yogyakarta (2006). 

CV - Selecção 

2009 Fluid Zone. Jakarta Biennale XIII, Jakarta. 

 Beyond the Dutch. Centraal Museum Utrecht, Utrecht. 

 10th Lyon Biennale. Musee d'art contemporaine, Lyon. 

2008 Hidden Violence. Cemeti Art House, Yogyakarta. 

 Manifesto. Indonesia National Gallery, Jakarta. 

 Pleasures of Chaos. Ark Galerie, Jakarta. 
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Entang Wiharso (Tegal, 1967- ) 

Vive e trabalha em Rhode Island e Yogyakarta. 
Bacharelato em Belas-Artes, ISI Yogyakarta (1994). 

CV - Selecção 

2009 Bienalle Jogja X – 2009. Taman Budaya, Yogyakarta. 

2008 The Third Space: Cultural Identity Today. Mead Art Museum, Amherst, E.U.A. 

 Manifesto. Indonesia National Gallery, Jakarta. 

2006 Puppet Blues. Western Michingan University, Kalamazoo, E.U.A. 

2005 Taboo and Transgression in Contemporary Indonesian Art. Herbert F. Johnson 
Museum of Art, Cornell University, E.U.A.  

 

FX Harsono (Blitar, 1949-) 

Vive e trabalha em Jakarta. 
Bacharelato em Belas-Artes, ISI Yogyakarta (1974); Pintura no Jakarta Art Institut 
(1991); Professor na Faculdade de Arte e Design, Pelita Harapan Univeristy, Tangerang 
(2005- ). 

CV - Selecção 

2010 FX Harsono: Testimonies. Singapore Art Museum, Singapura. 

2009 Beyond the Dutch. Centraal Museum Utrecht, Utrecht. 

 The Erased Time. National Gallery of Indonesia, Jakarta.  

2005 Taboo and Transgression in Contemporary Indonesian Art. Herbert F. Johnson 
Museum of Art, Cornell University, E.U.A.  

2003 Interpellation: CP Open Biennalle. National Gallery, Jakarta. 

Exploring Vaccum 2. Cemeti Art House, Yogyakarta.  

1995 Asian Modernism. Japan Fondation, Tóquio.  

 

Heri Dono (Jakarta, 1960- )   

Vive e trabalha em Yogyakarta. 
Bacharelato em Belas-Artes, ISI Yogyakarta (1987); estudou wayang kulit com Sigit 
Sukasman (1987-1988); International Artist Exchange Program, Basel (1990-1991). 

CV - Selecção 

2009 Bienalle Jogja X – 2009. Taman Budaya, Yogyakarta. 



140 
 

Beyond the Dutch. Centraal Museum Utrecht, Utrecht. 

 The Dono Code. Tropenmuseum, Amsterdam. 

2008  Nobody’s Land. Galeri Nasional Indonesia, org. by Edwin’s Gallery, Jakarta.  

 Heri Dono: Pleasures of Chaos. Walsh Gallery, Chicago. 

2005  About Beauty. Haus der Kulturen der Welt, Berlin. 

 

Hilmifabeta (Jakarta, 1986- ) 

Vive e trabalha em Tagerang. 
Bacharelato em Artes Visuais, especialização em artes gráficas, ITB Bandung (2009). 

CV - Selecção 

2010  Project 15x15x15 Volume 3 Representation. Galeri Soemardja, Bandung. 

2009  Trienal Seni Grafis III. Bentara Budaya Jakarta, Yogyakarta e Bali. 

 SURVEY #2. Edwin’s Gallery, Jakarta. 

 The Dream. Jogja National Museum, Yogyakarta. 

 

I Made Surya Darma (Tabanan, 1982- )  

Vive e trabalha em Ubud. 
Bacharelato em Pintura, especialização em escultura, ISI Yogyakarta (2007). 

CV - Selecção 

2010  Bali and Beyond. Bentara Budaya, Denpasar. 

2007 Global Warming. Rain Galleri 789, Beijing.  

Body Calligraph, Xian, China. 

Perfurbance #3. Yogyakarta National Museum, Yogyakarta. 

 

Indieguerillas (Yogyakarta, 1999- ) 

Vivem e trabalham em Yogyakarta. 
Iko Bawono (Kudus, 1975- )  
Bacharelato em Design de Interiores, ISI Yogyakarta (2004). 
Santi Aristyowanti (Semarang, 1977- ) 
Bacharelato em Design de Comunicação, ISI Yogyakarta (2005). 
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CV - Selecção 

2010 Indie what? Indie who? Garis Art Space, Jakarta. 

2008  fools’lore:folklore reload. Kuta, Biasa Art Space. 

2007 TEAR OFF | DIY : MIA. Miami International University of Art and Design, Miami. 

Latex for Fun. Stop the dictatorship of vinyl, Barcelona 

2005 Di Sini & Kini. Sagan Area - Biennale Jogja, Yogyakarta 

Urban/Culture. CP Biennale 2005 Jakarta 

2004 Signes (Exploring Vacuum). Cemeti Art House Yogyakarta  

 

I Wayan Bendi (Batuan, 1950- ) 

Vive e trabalha em Batuan. 
I Wayan Bendi aprendeu a pintura a partir do seu pai, I Wayan Taweng.  

CV - Selecção 

1998 ASEAN Masterworks. Selangor, Kuala Lumpur. 

1997 Indonesia - Japan Friendship Festival. Morioka, Tóquio. 

1995 Traditions/Tensions. Grey Art Gallery, Nova Iorque.  

1985 Fukuoka Art Museum, Fukuoka. 

 

Jompet Kuswidananto (Yogyakarta, 1976- ) 

Vive e trabalha em Yogyakarta. 
Bacharelato em Ciências Políticas, Gadjah Mada University, Yogyakarta (1999).  

CV - Selecção 

2010  Asia Art Award Exhibition. Seoul Olympic Museum of Art, Seoul. 

The Tradition of The New. Shaksi Gallery, Mumbai. 

2009 Bienalle Jogja X – 2009. Jogja National Museum, Yogyakarta. 

 Beyond the Dutch. Centraal Museum Utrecht, Utrecht. 

 10th Lyon Biennale. Musee d'art contemporaine, Lyon. 
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Linda Kaun (Los Angeles, 1949-) 

Vive e trabalha em Yogyakarta. 
Bacharelato em Sociologia, California State University, Los Angeles (1971); Mestrado 
em Trabalho Social, University of Kentucky, MSW (1975). 

CV - Selecção 

2006 ICON, Retrospective. Yogyakarta: Jogja Gallery, 2006. 

2005 Visual Storyteller.  Yogyakarta. 

 RADIUS 1km: Jogja Bergerak! Kedai Kebun Forum, Yogyakarta.  

2002 Batik of Change. Handwerksform, Hannover. 

 

Mangu Putra (Sangeh, 1963-) 

Vive e trabalha em Denpasar. 
Bacharelato em Design de Comunicação, ISI Yogyakarta (1990). 

CV - Selecção 

2009 Bienalle Jogja X – 2009. Sangkring Art Space, Yogyakarta. 

2008 Silent Words. Gajah Gallery, Singapura. 

2005 Bali – Jeju. Jejudo Art Hall, Jeju. 

1994 Art for AIDS. Gallery Rudana, Ubud. 

 

Meela Jaarsma (Emmeloord, 1960- ) 

Vive e trabalha em Yogyakarta. 
Bacharelato em Pintura, Minerva Fine Arts Academy (1984); Art Institut Jakarta (1984); 
ISI Yogyakarta (1986).  

CV – Selecção 

2009 Bienalle Jogja X – 2009. Sangkring Art Space, Yogyakarta. 

 Beyond the Dutch. Centraal Museum Utrecht, Utrecht. 

2006 ICON, Retrospective. Yogyakarta: Jogja Gallery, 2006. 

2005 Taboo and Transgression in Contemporary Indonesian Art. Herbert F. Johnson 
Museum of Art, Cornell University, E.U.A.  

2003 Interpellation: CP Open Biennalle. National Gallery, Jakarta. 

1995 Traditions/Tensions. Asia Society Galleries, Nova Iorque.  
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Nindityo Adipurnomo (Semarang, 1961- ) 

Vive e trabalha em Yogyakarta. 
Bacharelato em Pintura, ISI Yogyakarta (1988); Residência na Rijksakademie, 
Amesterdão (1990).  

CV – Selecção 

2009 Bienalle Jogja X – 2009. Sangkring Art Space, Yogyakarta. 

2006 ICON, Retrospective. Yogyakarta: Jogja Gallery, 2006. 

2005 Taboo and Transgression in Contemporary Indonesian Art. Herbert F. Johnson 
Museum of Art, Cornell University, E.U.A.  

2003 Interpellation: CP Open Biennalle. National Gallery, Jakarta. 

1997 De la Sexta Biennial de la Havana. Havana.  

1995 Traditions/Tensions. Asia Society Galleries, Nova Iorque.  

 

Ninus Anusapati (Surakarta, 1957- ) 

Vive e trabalha em Yogyakarta. 
Bacharelato em Escultura, ISI Yogyakarta (1983); Mestrado em Escultura, Pratt Institut, 
Nova Iorque (1990). Professor de Escultura do ISI Yogyakarta (1990- ). 

CV – Selecção 

2008  The Story of Tree. Galeri Mon Décor, Jakarta. 

Scale of Black. Valentine Willie Gallery, Singapura. 

2006 ICON, Retrospective. Yogyakarta: Jogja Gallery, 2006. 

2003 Interpellation: CP Open Biennalle. National Gallery, Jakarta. 

2002 Genesis. Nadi Gallery, Jakarta. 

 

 

S. Teddy D. (Yogyakarta, 1975- ) 

Vive e trabalha em Yogyakarta. 

Bacharelato em Artes Visuais, ISI Yogyakarta (1997); Residência no Ludwig Art Forum, 
Achen, Alemanha (2000). 

CV – Selecção 

2010 War. Akili Museum Jakarta, Jakarta. 
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2009 Love Tank. The Temple. National Museum Singapore, Singapura. 

2008 SH Contemporary. Org. by Langgeng Gallery, Shangai. 

2007 Anti-aging. Gaya Fusion Art Space, Ubud. 

2002-0 AWAS! Recent Art From Indonesia. W 139, Amsterdam; Ludwig, Achen; 
Contemporary Art Space, Canberra; Ivan Dougherty Gallery, Sydney; Cairns Regional 
Gallery, Cairns; Wollongong Univeristy Gallery, Wollongong; Hiroshima City Museum of 
Contemporary Art, Hiroshima; Hokkaido Asahikawa Museum of Art, Asahikawa; 
Benteng Vredeburg, Yogyakarta. 
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CONCLUSÃO 

Sem o binarismo arte maior/arte menor  

não é claro se o modernismo alguma vez  teria existido230. 

LAURA KIPNIS  

 

É desconcertante encontrar o tradicional e o contemporâneo lado a lado, apregoando 

a mesma ideologia, o que mostra como as divisões que se delinearam na arte, 

aquando da emergência do espiríto da modernidade e da revolução tecnológica, são 

artificiais. Podemos assumir que estas fazem sentido no mundo ocidental, que foi 

entrando na modernidade ao longo dos séculos. Aqui, as artes tradicionais deixaram 

de fazer parte do nosso quotidiano, e assistimos actualmente à recuperação de 

saberes perdidos. Sofre-se de uma ‘obsessão arquivística’ e a era digital veio 

incrementar ainda mais este fascínio pela documentação, devido à microdimensão e à 

garantia de preservação. 

No caso dos países asiáticos, onde a modernidade chegou enquanto ‘ideia vaga’, não 

claramente entendida, todos os subsequentes passos foram sempre absorvidos de 

acordo com a especificidade dos locais. Países, como o Japão, penetraram nesta visão 

por iniciativa própria; outros, como a Indonésia, introduziram-se paulatinamente nesta 

consciência, enquanto forma de libertação do colonizador e das imposições feudais.  

É uma ironia que o Ocidente tenha aceitado largamente os grandes feitos da arte desta 

região do passado distante, mas dado pouca atenção à arte do passado mais recente 

ou contemporânea. O Ocidente ignorou praticamente a história da absorção das novas 

ideias e do seu efeito na arte. Os críticos de arte moderna têm estado, em larga 

medida, «interessados somente no desenvolvimento das ideias ocidentais na arte da 

                                                      
230 «Without the binarism high/low in place *...+ it’s unclear whether modernism as such ever existed at all» (Laura Kipnis, 
«Repossessing popular culture», in », in Theory in Contemporary Art Since 1985, ed. by Zoya Kocur and Simon Leung. Oxford: 
Blackwell Publishing, 2005, 379). 
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região»231. Ou seja, têm julgado a arte não-ocidental através de pressupostos de uma 

tradição ocidental. 

A modernidade penetrou por diferentes níveis: as cidades foram largamente atingidas, 

enquanto as zonas rurais ficaram ausentes deste discurso. Assim, chega-se ao século 

XXI e nas ilhas de Java e de Bali (não se conhecem outros casos, mas certamente o 

fenómeno é replicado), assiste-se diariamente a cerimónias rituais centenárias e à 

continuação de modos de vida tradicionais, lado a lado com uma sociedade do século 

XXI, que possui o último grito de todos os gadgets. Toda a tecnologia está disponível, a 

Ásia é um continente extremamente desenvolvido. Por isso, a afirmação de Apinan 

Poshynanda faz sentido: a Ásia é high tech, low tech...  

Em contraste com o mundo ocidental, o continente asiático não possui os mesmos 

museus e equipamentos. Quem preserva a arte e a cultura são as pessoas que ainda as 

praticam ou as guardam nos interiores das suas casas.  

Esta conjugação de factores, aliada ao conhecimento da modernidade proporcionado 

pela liberdade política e pela globalização, fizeram da Indonésia um país onde o 

passado está presente, vivo, e continua a persistir, no seio das gerações mais idosas, 

como o seu entendimento do mundo. A par desta sociedade tradicionalista, que 

absorve o novo, nunca rejeitando o ‘velho’, e por isso considerada sincrética, muitas 

das tradições foram apregoadas em 1950 como sendo parte da filosofia do país. Com 

as mudanças de regime, este sentimento indonésio que havia penetrado nas 

consciências, manteve--se. Mesmo no seio da grande diversidade, existe um 

‘sentimento’ que faz com que a multiplicidade de formas de arte seja sentida como 

unicamente indonésia: a unificação política não aboliu a diversidade cultural e, 

juntamente com os avanços tecnológicos, permitiu aos indonésios maior acesso às 

formas regionais de arte, assim como a todas as correntes, presentes ou passadas, do 

resto do mundo.  

Na verdade, a Indonésia não é o único país onde tal acontece e hoje em dia existe 

muito trabalho que tenta uma fusão entre a arte tradicional e a contemporânea. 

                                                      
231 «[...] only in the development of Western ideas in the art of the region» (Caroline Turner, «Introduction – from 
extraregionalism to intraregionalism?», in The 1st Asia Pacific Triennial. Brisbane: Queensland Art Gallery Publishing, 1993, 9). 
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Muitas vezes, estas tentativas falham, não convencem. O que transparece é uma 

exotização das artes tradicionais ou a sua redução a espectáculos contemporâneos. É 

difícil criar uma simbiose ou mesmo tentar uma negociação entre o tradicional e o 

contemporâneo. 

O que é diferente nas artes tradicionais é que estas requerem tempo e uma vontade 

de compromisso por parte dos espectadores, o que não é agradável para uma 

sociedade de espectáculo, mergulhada em oferta variada. Mas os ganhos abundam se 

decidirmos dar um pouco mais de atenção às artes do passado.  

Esta qualidade das artes tradicionais é o que forma a sua incompatibilidade maior com 

as práticas da contemporaneidade: um espectáculo de wayang pode ser entendido 

como limpeza espiritual para um javanês, porque o intelecto é convidado a descansar, 

mas também uma forma material que permite uma reflexão sobre a natureza do 

tradicional e do contemporâneo.  

«Precisamos de uma forma que nos diga algo da complexidade cultural e artística. O 

argumento deste ensaio – que é inevitalmente um rodeio - é que é necessária uma 

perspectiva histórica. E isto pode parecer uma reivindicação surpreendente, não para a 

arte do passado, mas para a do presente»232.  

A afirmação de Nicholas Thomas adequava-se ao meu método de trabalho, em que a 

componente histórica esteve muito presente. Para compreender a arte 

contemporânea da Indonésia que emprega, usa, recicla, reinterpreta a memória 

colectiva, foi preciso ler a arte clássica e entender os momentos sociais e políticos por 

que passou. A História, parece, continua a ser a forma mais válida para perceber o 

presente e perspectivar o futuro. Em resumo, devemos, conforme diz Okwui Enwezor, 

«olhar historicamente para o presente»233.  

 

                                                      
232 «We need a way into artistic and cultural complexity that tells us something. The argument of this essay – which is unavoidably 
roundabout – is that historical perspective is critical. And this may be a surprising claim to make, not for the art of the past but 
that of the present» (Nicholas Thomas, «Reflections on contemporary art, globalisation and history», in The 5th Asia-Pacific 
Triennial of Contemporary Art. Brisbane: Queensland Art Gallery Publishing, 2006). 
233 «[Is this also what you mean when you say that you are] ‘looking historically at the present’» (Paul O’Neill cit. Okwui Enwezor, 
«Curating beyond the canon», in Curating Subjects. Amsterdam: De Appel, 2007, 121). 
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Os artistas seleccionados comportam-se de formas diferenciadas: ou usam media 

sincréticos – como o batik, a performance e a instalação –, ou adequam o sincretismo 

inerente às tradições enquanto ferramenta para construir discursos.  

Embora mostrem motivações diversas, todos questionam a ortodoxia da arte global, 

que não costuma deixar penetrar a arte tradicional no seu discurso: uma pessoa em 

Berlim pode ler a modernidade destes trabalhos; uma pessoa de um kampung isolado 

de Java pode ler a tradição nos mesmos. Assim, a abrangência interpretativa é maior e 

pode permitir um engajamento da sociedade com a arte do passado, que costuma 

estar ‘congelada’ nos museus. Por outro lado, os artistas mostram uma grande 

vontade em se imiscuírem nas problemáticas da soiedade que os envolve, o que passa 

pela coexistência de modos de vida completamente díspares, onde a tradição impera.   

O que é revolucionário na arte moderna e contemporânea –  e que os artistas estão de 

momento a usar –  não são discursos lineares, antes afirmações complexas que são 

produzidas em todo o lado e para todo o lado. As obras de um criador de Yogykarta 

podem ser vistas como herança das academias de Belas-Artes da Holanda, de um 

teatro de sombras do kraton de Yogyakarta, ou de um folclore indiano que penetrou 

em Java no século X. É possível que todos estes elementos constem do conteúdo de 

uma obra de arte e só quando realizamos e identificamos estas possibilidades é que 

estamos capazes de entender quanta inteligência e discernimento foram utilizados na 

feitura de uma obra de arte.  

Construí este projecto sempre com o cuidado de seguir o pensamento de Edward Said, 

sem pretensões orientalistas. Limitei-me a conhecer a realidade, a consultar 

especialistas, a discutir as minhas ideias e a ouvir opiniões. 

Como afirma Dwi Marianto, «o dalang pode também ser comparado a um curador»234. 

Para conceber Memória e Contemporaneidade como um dalang, cultivei-me para ser 

informadora, crítica e narradora. 

  

                                                      
234 «The dalang can also be compared to a curator» (v. no anexo 2, entrevista a Dwi Marianto por Leonor Veiga, 13 de Janeiro de 
2010).  
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