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Na sala de visitas do Hotel Polana, uma mulher
i6 adulta, mas ainda com a fisionornia de uma ado-
lescente e rosto aberto, vem ao nosso encontro. Des-
de que conhego Bertina Lope raras vezes a tenho
visto em atitude sossegada. Durante as duas horas
e meia que durou a nossa entrevista, numa lumino-
aa manhf, de Julho, ela nflo esteve quieta um sri
momento, sublinhando cada frase oom a voz, a cabeqa
e o corpo,icolocando as m6os sobre o meu bloco de
apontamentos, remexendo-se continuamente na ca -
deira. Ocasionalmente, alertada pelo gravador, fixa
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os olhos grandes num ponto distante, meditando nas
respostas

Quhndo se tem i frente uma pessoa expansiva,
que fala qu'ase ininterruptamente saltitando sempre
de um assunto para outro (<Sou indisciplinada, n6o
sei falar de outra maneiran, confessa) € dificil iazer
uma entrevista formal, obedecer rigidamentE a um
questionfrio cuidadosamente elaborado. E, n6o posso
deixar de surpreender-me com o que ouvi e conhego
de Bertina Lopes. Nada disto deixa transparecer a
grandeza da artista de fama internacional. Causa
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admiraqio porque ela 6 ji uma pintora cuios quadros
estflo expostos em museus e galerias de diversas
partes do mundo, sem falar na ltdlia, pais onde reside
dedicando-se exclusivamente i pintura.

Dentro de uma aparente explosdo de mulher
exuberante e quase demasiado projectada lrara fora,
esconde-se uma artista inconformada. Esta informa-
lidade de maneiras oculta uma agressividade el'icaz
e uma coer€ncia exemplar. Vejam-se, por exenrplo,
os seus guadros <Olhos brancos de farinha cle milho>,
retratando uma crianga esqueldtica, com urn ventre
desmesurado, 

'du 
<<As flores do algodSo>, com o

comdrcio deste produto como tema, ambos consti-
tuindo, em 1954, u+a forte denfncia respectivamente
das condig6es de' subalimentag6o e misdria e de
exploracf,o a que o colonialismo portugu€s submeteu
longamente o Povo mogambicano.

Ela soube fazer da pintura uma arma para chi-
cotear as ,pessoas que ndo gostam de ver os povos
falar de si pr6prios, sobretudo quando falam enl
l ibertaq5o. diz o pintm Malangatana que, ainda muito

jovem, conheceu Bertina Lopes, no inicio da ddcada
de 50. Mais tarde, na Europa, para onde foi em 19ff1,
ela continua a pintar seriamente, levando avante o
seu discurso desesperado e tormentoso contra a injua-
tiga, a fome, inspirando-se no seu povo.

O facto de se apoderar das grandes express6es
europeias - escreveu em 1972, o crftido Italiano
Marcello Venturoli - significa para ela, como para
todos os artistas que v€m de longe com a PStria no
coracSo encontrar-se intacta, transmitir a sua diver-
sidade F um mundo de seres iguais: como se tivesse
chegado do Sul uma nossa parente comunicativa, que
sente e ama, ri ,e se desespera, tal como n6s; para
quem o seu feitio alegre e vivo pudesse constituir nm
beneficio para a sua energia e imaginagSo.

Hd um tom de profunda franqueza e conviceiio
nas palavras de Bertina Lopes, €D portugu€s fluente,
pnrhora salnicado, aoui e aH. eom vocdbulos em ita-
Iiano. As resoostas fluem ininterruptamente. precn-
chendo a minha errriosidade eomo ottem pftrta um
quadro, com a qualidade que lhe 6 prdpria.
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TEMPO - A Bortina Lopes ,i ji uma pintora
conhecida internacioralmente, mai criio que hi gen_
te, ilo eeu pr6prio Paic, qus nunca ouyiu o seu nome.
Quem 6 yoc6, alinal?'

BEFTFIA LOPES - €u nasci em Maputo.
fi lha de mie rnogambicana e pai portugu€r;. Estudei
no l iceu entSo chamado nsalazarn atC ao 3.o Ano
e, com a idade de 14 anos, fui para um col6gio
internato, em Lisboa. Sabe que no meu.tempo nio
se podia fazer nenhum curso superior em Mogam-
bique, pois aqui nio havia Universidade. E, para
quem,concluisse o 7." Ano (e, infelizrnente era uma
minoria), so havia duas alternativas: para nos, mo-
gambicanos chamados ode corr ,  sobretudo os mula_
tos,  havia a possibi l idade de estudar em portugaf,
caso 16 tivessemos parentes. os portugueses nasci-
dos na Col6nia de Mogambique (os chamados
(portugueses de 2."r)  t inham a nchancen de i r  para
o pais racista da Africa do Sul.

Portanto, eu conclui em Lisboa o curso l iceal. L6
fui, depois, para uma escola de Artes Decorativas,
onde tirei um curso de Desenhador Litografo e pin_
tura Decorativa. Mais tarde, l iz um curso de pin-
tura na Escola Superior de Belas Artes e aprendi
tamb€m um pouco de mfsica. Depois da minha
formagso artistica, 'regressei a Mogambique e ensi-
nei desenho na Escola Comercial, durante dois anos.
De 1953 a 1962, fui professora na Escola T6cnica
"General  Machadoo.

T - Quando 6 que iniciou a sua actividade
artistica?

B.L. - Comecei as minhas experiGncias artis_
t icas logo no in ic io da d6cada de S0. Era um mo_
mento em gue a PIDE intensi f icava as perseguig6es
aos chamados "elementos subversivosr,  ou seja

.Os artlstls fovens, aqueles quc eomegrm r plntrr. nlo
devem ter pressl"
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aqueles que n6o pactuavam com o regime salaza_
rista. Por isso tive problemas com ; plDE que
comegaram quando passei a dar aufas de desenho
e tentava tazer algumas pegas de teatro, no meu
tempo l ivre,  na Associagio Afr icana. er imo. um
grupo de artistas, poetas, advogados e outror,-naam
altura, que lutdvamos, cheios J. .rp.r.ni",-L, iun-tos,  nos sent iarnos como uma unica' forCa. Mas, in_
felizmente, a pouco e pouco, essa forga enfraque_
ceu-se e,  hoje,  i  d istAncia de guase dezoi to anos,
desse grupo de intelectuais QU€, em lg5g, se reunia
num caf6 ou na casa de um amigo, apenas Jos6craveirinhi, Rui Nogar, Rui Bartar,ii crt"i. ilrinir,ro
das Financas),  Joio Ferreira,  Ricardo nanget e tam_
bdm Lufs Bernardo, faramos ainda a r-.srn. rin-
guagem

Ainda em reraqdo i  act iv idade art ist ica,  f iz  seis
exposig6es em Lourengo Marques, de I  g53 a I  960,
mas foi  um per iodo intenso de act iv idade, em que
pintava tudo qudnto me impressionasse a fome, o
desespero,  a humilhaC6o, a pob reza.

_T 
- Porque 6 que abandonou o pais para viver

na Europa?

B.L. -  Eu sai  de Mogambique porque, devido
is act iv idades que desenvolv i ,  como professora,  jun-
to is minhas alunas, e na Associacio Afr icana, cor-
r ia per igos.  Sempre que o nosso grupo de amigos

. se reunia,  por exemplo,  16 estava a plDE que conl . ,e_
ciamos, pontualmente,  sempre atei ta,  impaciente.
Por isso, ern 1963, parto para a Europa, abando_
nando o meu lugar como professora.  fe ico as rega-
l ias  que o  s is tema co lon ia l i s ta  me da la ,  mas qanho
em parte a l iberdade que estava a perder.  Est ive
seis meses em Lisboa, onde, por interm6dio do dr.
Sd Machado,  cons igo  uma bo lsa  para  cerAmica .  S i_
go para  a  l td l ia ,  em 1964,  onde comega um novo
per iodo na  minha v ida  ar t i s t i ca .  :

T - Como caracteriza o seu contacto com a
Europa, no campo artistico?

B.L.  -  C.ar lo Levi ,  escr i tor ,  ar t is ta,  um grande
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Durrnte r sur vbttr r toitmblqle, Bertlna Lopes rnlmou
nm Interes$nte deblte gbre r rrte mogemblona, Pro'
movldo Delo Centro Org4nlzrtlvo dos Artlstas Plfstleos,
en Mtputo, que con0ou icom r presentf, de numerosos

rrtlstes e imentec de rte

;
de duas exposig6es peisoais em Luxemburgo e no
lraque.

O" nrt.. No Jtiuseu Nacional ningu6m toca de qull-
quer maneira, ai ficam as obras- mais rcpresoniati-
vas, e os artistas devem'arnlJo como I sua pr6pria
cFsa. E numa galeria nacional ondc todos fazem rs
suas exposigoes, neo no Museu.

Tive tamb6rn. como disse, contactor com colegas
artistps. Al6m de alguma falta dc cstruturas dc quc
se ressentem, Gu verifiquci quc os fftistas, nestc
caso, o,rs artistas pfdsticos, quer em Maputo, qucr
nas provincias de Cabo Delgado, Nampula c Sofala,
que visitei, n5o estao organizados, lutam com falte
de material. n6o tOm contactos uns com os outros.
Vi tamb€m - e 6 muito triste - que os artistrs d€
um modo geral se interessam unicamentc em produ-
zir rapidamente e vender. DesaparecG o amor pela
arte, a seriedade, para dar lugar ao comdrcio. Devia
por-se fim a esta pritica que comega a ser um es-
cAndalo. E 6 pena porque, por este p.sso, a Arle
Maconde, uma arte das mais interessantes, mais
antigas, que se conhecem, desaparecerd. O nivel
artistico 6 muito baixo, nlo s6 pela carOncia de ma-
teriais, mas pelo pouco interesse na qualidade.

Por outro lado os artistas novos, q'ue comegam,
nio possuem nenhuma preparacio de base. A maior
parte deles nunca desenhou, nio sabe desenhar, c,
ao contririo do que pensam a um artista 6 indispen-
sdvel o desenho pldstico, como a um m0sico, saber
ler as notas.

T - Ache que faz falt3 ume ctcole ruperior dc
Belar Arte?

B.L - Com certeza gue sim. Mas, antes de uma
escola superior, era preciso que todos quantos qui-
sessem pintar encarassem o problema seriamente,
porque ser artist? n6o 6 assim tto fdcil como quem
aprende a andar de bicicleta. Eu j6 nio digo que
faca falta uma escola superior de Belas Artes, mas
uma escola preparat6ria de arte, digamos que d€
uma preparagio a nivel da base.

T - O quc aconselharia lor artirtas mogtm-
bicanor? .

B.L - Com os anos de experiOncia que tenho,
de luta e de paci€ncia, no campo artistico, digo aos
artistas mais jovens os que estSo agora a comegSr
a pintar que n6o tenham pressa, que devem ser mo-
destos, n6o tenham medo de ouvir o que aqueles
com mais experi€ncia como o Malangatana, o Chi-
chorro, o Mankeu, o Craveirinha (que s6o aqueles
que eu conhego mais directamente) possam dizer
dos seus trabalhos. A critica quando 6 vilida, 6 sem-
pre construtiva.

T - Tenciona participar no dosenvolvimento da
arte em Mogambique

B.L. - Infelizmente devo partir, dentro de dias,
para a ltdlia. Mas penso voltar aqui no pr'6ximo ano
e permanecer uns seis mes'es. lrei realizar nessa al-
tura, uma grande exposigSo das minhas obras desde
o tempo colonial ,  como um factocul turaleparaanga'
riar fundos para apoio iis actividades artisticas.
Dentro de dois anos, regressarei definit ivamente ao
meu pais. pois sinto-me na obrigacio de p3rticipar,
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T- O qrc 6 que rfgnifica esta rua virita a llo-
cembique? , i

B.L - Ji estiv{e Qm Mocambique, no ano da
independ€ncia. Desta viEz, por6m, vim a convite de
Sua Excel€ncia o PresUente da Rep0blica, que me
deu a possibilidade del constatar o fantistico pro-
cesso desta Revolugio.iTivc a oportunidade de visi-,
tar museus e contactari com colegas artistas.

T - Que obcewag6$ isz durante a3 suas yisitas?

B..Li - Visitei'v6{ioq museus, como o da Re-
volugio e o da Moeda, j em Maputo, mas tamb6m o
chamado, Museu Naciohal da Arte. Eu penso que
este [ltimo devia ser tap importante como o 6 o da
Revolugio. A politica d a cultura caminham juntos
e 6 pena, realmente, qire este museu pareca mais'
uma galeria abfrta. Fafei. com o Director Nacional
da Cultuia sobreio'.a9{u0tslo.'vimos ,quais sio os
problemas. Sei.que jd frii um grande sacrificio ter-se

;.neste pJocessg da Revo{ugio. , F
l i l r " l ; '  '  i l  i ' .' i i ,

. ,TFMFO r2l8l:81-
l l

! r
'  i li i r ,

conseguido aquele. edifif io, mas da forma como tem'
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