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BERTINA

'sHofemesmo
fiquei muito zangada"
Elntrevista conduzida ,por Teresa 56, Nogueira
Uma semana cultural de MogamEm Moganbique est6oas suas raibique em Roma vili scr promovid&na- zcs, reconhcce.RcencontrS,-las,d6i.
quela cidadeno m6s dc Outubro. Pa- E enfiar 10 anos nuns poucos dias
ra accrtar os,detalhesquanto ao seu 6 complctamcntc impossivel. Dai a
programa e ainda para tratar de pon- sua frustrag6,o.<<Maseu nd,ofui emtos ligados d, a.ssinaturadc um acor- bora dc livre vontade, fui porque
do er:.trc a Itilia e a nossa Secrcta- tinha que ir, a PIDE forgou-me a
ria dc Estado da Cultura, estcve sair. N6o fui fazer f6rias! E olha que
cntrc n6s a pintora mogambieana apesar de longe sou muito mais moBcrtina L,opes.
gambicanado quc muitos daqueles
Bcrtina n6o se dc.morou muito quc aqui ficaram. Sim, 6 verdadetcnrpo,cstavarle-malasaviadaspard conclui, no seu portugu6s j6 <italiascguir paia Cabo Verde, ond.encsto nado>- as minhas raizes est6,onesmomcnto tcm uma cxposig6ode pin- ta terra. Mcsmoagora que pinto doutura, a eonvite do PAICV. <<Trata- tra forma isso sc nota. Olha que h6
-se dc uma oferta minn-a aos pionei- muitos eriticos que dizem que as mitos, dcntro das ccrinr6niasda comc- nhas raizcs afrieanas s6o mais evimoragdo dos 10 arlos da sua indc- dcntes nas coisas informais que pinpend6ncia>>,
explica. <Fia um bronzc to agoru.
em homcnagcm A mulhcr cabo-vcrdiana, vou tratar agora da possibi- ALICERCES DO PASSADO
lidaclc da, sua construg6o>>.
Entre um salto ao l\{uscu, uma
Quando se pensa no passado em
passagempela Galeria dc Artesanato tcrmos de cultura, yem-nos logo e
e uma comida ao bazat i procura de idcia ZA Cravcirinha, No6mia de
beringclas, couseguiurosscnt6-la nu- Sousa, Bertina Iropes. TTe muitos
ma cadeira & conversar. E n6,o foi outros, mas estess6,ouma csp6ciede
coisa f6cil. Agitada, nervosa,sempre marco.
pronta a ((voar> para outro sitio,
Juntavam-se debaixo do cajueiro
Bcrtina parcce qucrer abarcar todos da casa de madeiia e zineo da IlIaos aeotrtecimcntosdestesanos de au- falala, onde ainda hoje o 2,6 est6
s6ncia nos breves dias que passou <<plantado>>
e ai fieavam desfiando o
entre n6s. Ver todos os amigos.con- tcmpo, a eonversat,a sonhar com um
vebsar com todos os artistasl auscul- pais que ainda n6o existia,
tar todos os seus problcmas.
A No6mia partiu primeiro, a Ber- ra, muito mais tarde. Mas a sua poeBertina 6 assim mcsmo,um meteo- tina uns anos mais tardc, o 26, con- sia tamb6m me inspirou. Aqui, do
To, um relimpago, uma rnulher sent- tinuou semprena Mafalala, foi a sua nosso grupo, fazia parte o Josd Jfrpre em ebuligdo. <IIas isto .s6 lhe poesia que partiu pelo mundo. Era lio, o Jodo Aires, a Maluda, depois
acontcceaqui !> - espanta-scAna Vi- um tempo diffcil, de amargura c de chegou o Garizo. Todos bons pintoc6rio, que aeompanha a irm6 do luta. l\[as tamb6m de esperangae de rcs, marcaram uma 6pocu.
nossoc6nsul cm It6lia - <Em Roma fermentagSo.
Bertina olha para longe, qusse
6 uma pessoatranquila; trabalhamos
(f verdade- reeorda Bertina conseguedescontrair-se.
eom vagar, h6 tc,mpopara tudo. Aqui cu e o 26 convers6vamosmuito, os
<<Quando
fui embora pela primeimuda completamente,conc todo o seus poemas inspiraram meus qua- ra vez era bambina, tinha tZ anos,
dia, quase ndo s con"sigoacompa- dros. Ncsse tempo n6o eonheei a andava no lieeu. Se ji tinha queda
nhan.
No6mia, calhou s6 a encontrar 16 fo- para a arte? Penso que tinha eerta
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predisposigd,o para a pintura, nem
rnuita ncm pouca, a normal em eriaugas. Acho que todas as criangas nas'
ccm artista^s. N6o sa.bemque h6 critica, ndo sabem quc hd jornais, tudo
o quc fazcm 6 espont6,nco,sem influ6ncias. li6o quc as influOneias scjam toda.s negati','as. Olha, Picasso,
que sor'rcu uma influ6ncia t{.o gran<L: t1a arte africana. l\[as cm minha
casi) a artista cra a rfinha irmd mais
velha, cla cra uma bclissima aluna
dc dcscnho, muito dotada para a pintura. V0 le o quc sdo as coisas, numa familia apareee de tudo! A mim,
s6 clcpois dos 15 anos 6 quc a arte
mc comegou a intcressar a s6rio>.

As suas mamanas de dedos espalmados, os meninos de olhos braneos
c vcntres inchados, o sofrimcnto e
angfstia exprcssos na sua pintura
impdcm-se aos critieos que sc interrogam: <<Que mulhcr 6 csta? Quc
mcnsagcm de dor c dc luta nos traz
cla?>.
<<N6o,ndo foi nada f6eil a partida,
os primeiros tempos - reco,rda a artista _- E tamb6m ndo cra o momcnto de ficar e.m l-,isboa; por isso cscolhi a It6lia. Eseolhi por razCrcsartistieas, mas tamb6m por motivos poIitieos. Ma^s nunea pcrdi o eontacto
com Mogambique. com os amigos, eom
o gnrpo da FRELII\IO. Aqucla foi
lrma 6poca quc me marcou muito>.
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NOVOS RUI\TOS
Acabado o 2.o ano do I-rieeu, Bertina parte para lrisboa, para cstudar.
<<Neoestou a dizer que foi uma 6poI\'Iatricula-se na Escola Ant6nio Arca ultrapassada, longc disso. l{as turoio, boa for.ja de artistas, frequenta clo tenr a sua hora. O tempo passou
depois as Bela^s Art;es. Estuda, alar- jA ndo pinto como antcs. Sabcs. as
ga os seus horizontes, coutacta eom pcssoas cvolucm, o quc sou hoje nf,,o
grandts norncs da pintura portugue- 6 igual ao quc fui ontcm. JA ndo
sa: Cargalciro. Jorgc Botelho, Ves- cra capaz dc fazcr aquclcs quadros,
pcira, Jfrlio Rczcndc, Nuuo Sarnpaio. j6, ndo posso pintar as eoisasque viRcgrcssa dcpois a l\Ioqarnbiquc j6 vi naqucla 6poca. Tu trabalhas, inadulta, eom outra viv6ncia. I{abituavcstigas, c mudas, mas pcrmaneees.
-se a tonrar a flra biea no <<Contincn- E isso. Eu ji n6o sou cu e continuo
tal>> cntrc advogaclosc artistas. Ca- a ser. Entcndes? Tu pintas e passas
sa eom um pocta. Virgilio dc l-remos, adiantc. A minha pintura hoje 6
quc pouco tempo dcpois 6 prcso pcla muito difcrcntc. O quc n6,o signifiea
PIDE. Convive com os artistas do quc n6o cstcjam 16 as minhas raizcs
seu tempo, tod.os a cstiuram. <Sc al- africanas>.
gum dclcs mc influcnciou? Pcnso quc
tr''oi um pcrcurso lcnto, na basc do
foi o contr'5rio. cu 6 quc os marquei trabalho e da pesquisa. Em 1972
a elcs, talvez por ser a mais vclha>>. Bcrtina expde em Portugal, na GaDe ccrto modo, ncsse tcmPo, a ar- Icria da Gulbcnkian. Depois viaja
tc era ainda um privil6gio dp 6litcs. pelo mundo, troea expcriOneias eom
<Malangatana pouco apareeia na ei- artistas, perde-se em museus. Comcga
dacle, de Chissano i6 out'ira falar, a scr conhccida, a rcecbcr pr6mios.
Ilankeu apareecu muito dcpois>>.
Em 1974 nova paragcm. 6 um temA sua primeira exposiqdo aconteee po dc crisc dc pcrsonalidadc artisern 1958 na Galeria, Poliartc, de JoSo tica, em que busea novos rumos. ScReis. A scguir vai e Bcira. A sua para-se cnt6,o do figurativo.
pintura imp6e-se.
<Scparaqdo, 6 isso. N6o abandono.
Nd,o abandonei o figurativo. N6o sc
Mulata jovcrn e bonita, irrcvcrcntc, com talento, eom ideias Pr6Prias abandona um filho. Foi um momcnto
de reflexdo e dc pausa. N6o 6 que
dentro da eabeqa, tinha quc atrair
cra
isso
ndo
tu abandoncs, que deixes de amar.
a atenqdo da PIDE. E
narla saudivcl tlcssc tcmpo. <<Pois6, Um artista 6 assim mcsmo. Trabalha,
tive que me ir embora eom eerta ve- p6ra, para pcnsar, volta atr6s, rceolocidade. Fui obrigada a cxilar-me>>. mcqa. E semprc um investigador. OuEm Irisboa, Vietor Se l\fachado, vindo, lendo, vcndo exposig6esaprcn'
da <Gulbcnkian> aeolhia semprc bcm de eoisas novas. VG Pieasso, um 96os intelectuais ile esquerda. Be'rtina nio. Experimentou eerAmica c n6o
cra ccramista, expcrimcntou bronze,
conscgue uma bolsa para a" ItAlia.
Trabalha, pensa, pcsquisa, investisa outra^s mat6rias. Eu sou pintora mas
at6 19?0. 36 cnt6o se aeha Prenarada gosto de experimentar eoisas novas.
para & sua primeira exPosigdo em Aprendi a t6cnica do bronze, gosto
de fazer trabalhos em bronze, fiz scRoma, na Galeria <Astrol6bio>.
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rigrafia, fiz tapeqaria, pintei um retrato e ndo sou rctratista. Pcnso quc
um artista dcve expcrimcntar tudo
para procumr o scu caminh6>.
<NUI{CA SE REGRESSA}
Em 1975Bertina vem & Nlogambiquc para a grande festa da Indcpcnd6ncia. Casadacom um italiano, radicada em Roma, nem por isso se
scntc menos moErmbicana.
Comegacnt6o uma nova fasc, eom
quadros dc grandcs dimcns6cs.<<Prcciso de cspaqopara pintar a alcgria
do meu povo>,diz.
<<F
orarn 2 anos em que se deu cm
mim como quc um retorno is origcns. Quase tudo o que pintci era
figurativo, tot6mico, modcrno. Mas
n6o se pode voltar atrds. Nunca se
rcgrcssa.Um artista ndo p6ra, tcm
de pcsquisar semprc. E 6 muito importantc a euriosidadcnum artista>.
Enquanto Bertina desaparccedc
novo para atendcr o telcfonc, Ana
Vic6rio rctoma a palawa:
<Agora o mais importantc 6 acclcrar cste acordo cultural com a It6lia. Como hA uma grandc eoopcrageo econ6micaentrc os dois paises,
pcnsamosquc tinha dc se fazcr qualqucr eoisano carnpoda eultura para
valorizar essa coopcragdo.Bcrtina
veio e6 aecrtar dctalhesda Scmann
de Mogambiquecm Roma c tamb6m
da assinatura do programa com I
vossa Sceretaria dc Estado da Cult,ura. Ilouvc muitas dificuldadcs,
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mas pcnso quc foram supcradas e
agora cspcramos quc chcgue em brcvc para aqui um aclido cultural par& ajudar cm todo cste Proeesso.
O prirnciro l)asso foi a exposigdo clc
Chissa.no cm, Ronra, um grande succsso. Quanto ii Scmana dc Outubro
h6 conccnsogcral, cst6 toda a gerrte
cntusia.smada.Yanos aprcscntar <<bal
lct>, supomoirqur) poderi ir' 16 a vossa'Cornpanhia dc Oanto e Danga quc
6 inuito boa. E tamb6m uma exposig6o colcctiva dc llintorcs c de escultorcs, outra dc m6scaras maeondcs, artc'sanato a nivt'l dc museu.
Mas tamb6m uma outra dc artesanato popular quc possa scr vendida
numa loja-galcria, scria. um 6xito garantitlo, as pcssoa^seompram tudo.
ll. ! ' ( . 1lo' ; s iv c lta
, rn b 6 m t,o z i n h a n to qanrbicana.
IlIas a partc mais irnportante vai
!{(rl'uma exposigd<lantol6gica de Bertina, que ir6 deeomer em difcrentes
galerias de Roma, no Palazo Venczia, na Palazo Rrasci. Ser6 uma retrospoctiva a partir dc 1958, j6 eonncluimos mais dc 200 quadros cmprestados>.
Bertina apaxeecdc novo, eorrentlo.
cTudo isto me tem mantido muito
ocupada. O l'Iusr:u, ils exposigdcs,os
amigos, as dificuldadcs, os problcrnas,
tudo. Ifojc nrcsmo fiquci muito zangada. Fui cncontrar no dcp(rsito do
Museu de Artc quadros a cstragarcm-se. Um dc)cs, meu quc cu tinha ofcrecido a llogamlJiquc ji cstava todo
sujo c at6 roto. Tcm 16 coisasdc muita gcntc no mesmo cstado.Urn quadro
tem dc se euidar, eom amor, n6o 6
eoisa quc so possa lavitr. eom <OI'IO>
quando cstA sujo. It uma grandc
<maneanza>>
dc r.cspcito para eom os
artistas! Dcvcria havcr urna pcssoa
a tomar conta rlcsstrsr.oisas.Ndo estou a eulpar o dircctor nem o I\Ialangatana, que sdo homcns com inrimera,s tarcfas, n6o t6nr tcmpo. nfas
h6 quc cneontrar algr6m que se
ocupc destas eoisas. Assim eomo cst6, nd,o pode continuar, 6 um patrim6nio dc Mogambique quc sc est6
para ali a perdcr.>>.
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