FILANTROPIA
MILIONÁRIA DE
AG A K H A N

O GRANDE
BAZAR CHINÊS DA
WISH

“ VA M O S I N C E N T I VA R
INVESTIMENTOS FOR A
D O P E T R Ó L E O ”,
LUÍS LIBER ATO, PRESIDENTE DO
CLUBE DE EMPRESÁRIOS FR ANCESES
EM ANGOLA, EM ENTREVISTA.
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Depois
de erguer um
império de 120
milhões de
dólares, António
Segunda Amões
está a financiar
um projecto que
promete mudar
milhares de
vidas. O desafio
começa com
a construção
de 2 mil casas
até 2025 na
aldeia Camela
Amões.

—
F O R B E S .C O. AO

FA ZER A

DIFERENCA

ARTE

CULTURA
AFRICANA
NO MUNDO
Largou a carreira bancária para
organizar e proteger as obras de
arte do pai, Hassan Glaoui. Hoje,
Touria El Glaoui é considerada uma
das personalidades mais influentes
da arte africana, com a sua marca
“1-54”, que promove artistas
plásticos africanos na diáspora.

Fotos de D.R.
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ARTE

Q

uando se apercebeu que o pai
estava a desacelerar na carreira
artística, por causa da idade,
Touria El Glaoui decidiu fazer
uma retrospectiva sobre a vida
e obra do seu progenitor ao
longo de sete décadas de trabalho. "Seria
uma pena ele parar sem que se fizesse uma
retrospectiva sobra a sua vida e obra", justifica
á FORBES. Touria é filha do reputado Hassan
El Glaoui, falecido em 2018, considerado um
dos primeiros artistas figurativos de Marrocos
e filho de Thami El Glaoui, ex-paxá de Marraquexe. A partir do Reino Unido, onde vivia e
trabalhava, em 2008, começou a desenvolver
o projecto com o apoio do Museu Mohammed VI de Arte Moderna e Contemporânea
de Rabat, em Marrocos. Foi também este
o momento que marcou a constituição de
Touria El Glaoui enquanto profissional das
artes plásticas, o que a influenciou a largar a
carreira de consultora de gestão de patrimónios na banca. “Peguei o chapéu de curador
apenas para o trabalho do meu pai, porque
o conheço muito bem”, relata.
A opção pelas artes influenciou o regresso
a Marrocos, para se juntar ao pai e o ajudar no
arrumo das obras, apresentar exposições e
participar em encontros artísticos em alguns
países do nosso continente. Ao longo destas
viagens, notou a falta de plataformas dedicadas ao florescimento de artistas africanos,
pelo que decidiu criar, em 2013, a “1-54”, Feira
de Arte Contemporânea Africana.

A A RT E D E Q U E FA Z E M O S PA RT E
Touria El Glaoui inaugurou em Abril deste ano, em conjunto com o Museu
Mohammed VI de Arte Moderna e Contemporânea de Rabat, em Marrocos,
uma exposição em homenagem ao seu pai, falecido em 2018, intitulada
“O Sal da minha Terra”, que vai estar patente até 31 de Agosto de 2019.
A exposição mostra um acervo de obras feitas por Hassan Glaoui durante
sete décadas de trabalho como um dos primeiros artistas figurativos do
Marrocos, que já exibiu em Paris a partir de 1950 e em Nova Iorque em 1951.
Nela estão patentes algumas centenas de obras que datam de 1940 a 2010.
“Estamos concentrados nas nossas interacções atuais. É importante para
nós que continuemos a fornecer um espaço para refletirmos as cenas
de arte das quais fazemos parte”, rematou a curadora.

A “1-54” é hoje considerada um dos principais certames do género, com edições em
Londres, Nova Iorque e Marraquexe, sendo
referência nos 54 países africanos. “Um dos
aspectos mais importantes do ‘1-54’ é ser um
canal entre as cenas de arte no continente e
um elo de ligação para a Europa e os EUA”, diz.
Sediar a feira entre Londres e Nova Iorque
foi, numa primeira fase, a forma de chamar a
atenção dos grandes coleccionadores de arte
e apresentar a vasta diversidade de artistas
existentes no continente berço da humanidade. “Queríamos, e acredito que estamos
a fazê-lo, abordar a falta de diversidade no

Representa o verdadeiro sabor de Marrocos e
relembra a história da família comerciante El Glaoui,
explica Touria, acerca do nome que deu à exposição.
Sal da Terra é também um mapa para algo altruísta e
humilde, como a filha de Hassan Glaoui diz que ele era.
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relevância”, acrescenta, acentuando o apoio que obteve em na cidade marroquina, “muito ligada à cultura”, enaltece. Prova disso, é que, tal como em
Nova Iorque e Londres, a segunda edição ali organizada, em Fevereiro, contou
com um programa VIP para convidados, visitantes, curadores, galeristas e
coleccionadores. “A feira tem um verdadeiro burburinho em torno da cidade
e acho que ajudou a atrair a atenção internacional”, realça.
Durante uma semana, a cidade foi transformada num centro cultural,
desde a inauguração da exposição principal até visitas a praças e galerias
incluídas no programa. “A ideia inicial para a feira era tê-la numa cidade diferente no continente a cada ano, mas quanto mais trabalhei nessa ideia, mais
percebi que não era sustentável ou estável para artistas ou galerias”, explica.
Nesta edição também foram lançados alguns projectos especiais que
decorreram em espaços acessíveis e públicos ao longo do certame, como o
projecto “Povo de Tamba” − que foi instalado em toda a medina e no Museu
Efémero, o projecto “Modernidades Marroquinas”, que decorreu no Banque
Al Maghrib, na praça Jamaa El-Fna, e que continuou aberto ao público por
duas semanas, mesmo depois do fim do evento.
No segundo ano do evento em Marraquexe contou com 18 galerias, mais de
65 artistas e teve um saldo de seis mil visitantes de 26 países, designadamente
Angola, e também nações europeias, outras do nosso continente e os EUA.

SEGUE-SE NOVA IORQUE
A cidade de Nova Iorque, nos EUA, será o
palco da quinta edição da “1-54”, Feira de
Arte Contemporânea, a decorrer neste mês de
Maio. Após o sucesso da edição de Fevereiro,
todos os holofotes vão dar à capital financeira
norte-americana.
A organizadora revela que haverá uma
grande mudança na “1-54” de Nova Iorque.
Ou seja, vai sair do centro cultural Pioneer
Works, no Brooklyn, para uma zona industrial,
na West Village de Manhattan, nas proximidades do Museu Whitney de Arte Americana,
do High Line e de outras galerias e atracções.
“Em Londres e Nova Iorque, pude garantir que
tínhamos uma estrutura forte, mas adaptável,
que poderia ser usada como modelo flexível
para estabelecer uma interacção no continente
em que se poderia confiar”, diz.
A edição de 2019 da “1-54” receberá
24 galerias de 16 países, nomeadamente
África do Sul, Costa do Marfim, Egipto, Etiópia,
Gana, Quénia, Mauritânia, Marrocos, Nigéria
e Senegal, e também os europeus Bélgica,
França, Portugal e Reino Unido. Ali se exibirá
coletivamente o trabalho de mais de 65 artistas, e haverá também cinco
apresentações de artistas a solo e de 12 expositores que estarão pela primeira
vez em Nova Iorque. “Acho que uma das conquistas mais significativas é ter
mais artistas de África e suas diásporas em feiras internacionais sem o rótulo
de artista africano”, argumenta.
A quinta edição da “1-54” conta com uma lista de artistas da diáspora
africana que inclui figuras de renome internacional, como Malick Sidibé
(fotógrafo do Mali conhecido pelos seus estudos em preto e branco da cultura
popular na década de 1960, em Bamako) e o norte-americano Rashaad Newsome (artista multidisciplinar, cujo trabalho mistura várias práticas: colagem,
escultura, vídeo, música, programação de computadores e performance), bem
como novas estrelas em ascensão como Nirit Takele e Devan Shimoyama.
Mas, Nova Iorque está longe de ser o último trabalho de Touria para esta
temporada. Em preparação está já também a edição de 2019 na Somerset
House em Londres, no Reino Unido. HAMILTON VIAGE
Na exposição em Rabat, Touria enaltece o “1-54” como um
canal entre as cenas de arte
em África e um elo de ligação
com a Europa e os EUA.

mercado internacional de arte”, assegura.
Em Londres existe uma base de coleccionadores locais e internacionais; Nova Iorque está na
mesma linha, mas, acrescenta Touria, a base
de coleccionadores é diferente e também há
mais oportunidades, devido à forte comunidade afro-americana. “Eu queria uma cidade
com potencial de apresentar artistas e criar
oportunidades a nível internacional”, diz.
No caso de Marraquexe, Touria considera
que foi um grande passo e uma parte importante da sua visão, quando decidiu dedicar-se
às artes plásticas. “Ao pensar numa edição
no continente, pensamos em infra-estruturas, acessibilidade, cenário cultural, e a sua
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