(Nos qudros da Bertina Lopes vemos uma conquista, desespelo, 6dlo ao 6dio. Vemos uma
potenciallOioe ner6tico. Bertina, ela pr6pria, est6 sehpre presente co| viol6ncia. A sua lela
disse o Poeta
denota erplosio crom6rica, linear e sbbretudo explos[o humana, mas- lerozo
da artista
exposigSo
da
a-prop6sito
col
realizado
6quio
do
no
decurso
Rui Nogar, guando Intervinha
pl6stici moiambicana, Bertina Lopes, no Museu *acional de Arte, no sdbado passadoem Mapulo,
embora em
No decurso do col6quio enalteceu- 8ua alme alricana
-se I obra de Bertina Lopes e o seu obras gue se enquadlam numa socie'
sublinhou Atrgusto
valor no desenvolvrmento da Arte dade euroPeia
Cabrat.
mogambicana.
O poeta futl Nogar ainda atirmou
'
Acerca dos 113 quadros de Ber
que a Arte no Perfodo colonial,da
qual Bertina fez parte foi uma contia-provocaqSoA provocaqdo do fascismo na 6poca.
Bertina Provocou o rglattt
quoD da 6poca - acrescentou.
Outro dos participantssainda disss que, embora antes de Bertina
Lopes houvessem pintores afrrcanos
como Jacob Est€vdo e CamPira. 8er'
tina Lopes toi um dos primeiros individuos a denunclar o sistema colonial-fascistanos guadros que pintava.
No col6quio, organizado Felo N0'
c.teo cle Art6 €m Maputo estiveram
pres€ntes diversos 21'1i5taspl6sticos
como MalangatanaNgwenha. Mankeu'
pessoas interessadas no *ou1;6ento
Willy Waddinqton'
artistico como
Auqusto' Cabral. poetas moqambicanos e dezenas de afeiQoadosPela
Arte.
Esta exposiqao Patente desde o
passado dia 1 do correnle mas e
cujo encerramenloest6 prevtslg par6
o pr6ximo dia 15. no Museu Nacio-.
nal de Arte, 6 a primeira exposiqio
individual desde a lndepend€nciaNa'
cional.
Como aflrmou Salomio Manhiqa'
Diroctor Nacional de Cultura. a €xposigiq marca o in{cio de outras expe
sic6es indlviduais..
-Mesmo. depoir dc Brrtlna Par(blhos brancos ite' 'fuinha 1de
tlr c lr vivcq nr ltflla, -ela. mantctl
', '
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|cmflro a arl; ..Pononalldr&

tina Lopes expostos €m retrospectt'
va desde o tempo colonial no Museu
Nacional de Arte. produto de 30
anos de actividadg cultural. escreve
uma visitante no Livro de Honr.a:
- A arte 6 tudo euantg aqui se
difunde: a sua exuberdncia. o seu
colorijo, 6s suas fases violentas e
doces. uma manelra de dizer lanras
coisas. c do nog contar 6 n6s tanta coisa.
' Berlina, eu sinto que s tua arte
6 como lu ou gue tu 6s como a tua
arle.
Marcelino dos Santos. Secretiirto
para a Politica Econonrlcado Partido
acrescenla:
- Deseio que Eerllna conlinue o
seu trabalho criador, I gua arte.' 'ia
sua pintura, aiustando oi prssoc
marcha da construgio soclalist6 da
nossa lerra mocambicana.
o caminho de todos nris 6 este'
aprofundar sempte e s€mPrs a nossa
ess€ncia, tazet creicer conitnuamen;
te as nossas raizes.
Aqui. com o sol. com a nossa
cacimba. no ncsso mito, na' cidade,
na telra argifopa, na rnina. com a
mio, enxada, o tractor, o,computa'
dor' o munco e I futurg s6o ncssos'
Como a rosa e o garassol.E sonoro
como o socialismo
:
Aqui, na ngSsa tera mogambipr
na, na Bepriblice Popular df ,MoCembquc 666ldimos c fazeinol a Hlrt6'
' r
ria quo quenem6,
, O col6quio qFtabeleceuurna, llnha
de ac85o para 'o reactivdr dp activi''
qo .N0c,teo {e- {rte For lorma.r
o&
'esta
Instltulg[o' retomd o leu .
a. qus

pi.nelJb 4ltHs6o.do.^rF ,em eclrL rl
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