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 Poderemos dizer que as associações de arte ou de artistas em Portugal tiverem dois 

períodos de afirmação.  

Na década de 80 do século XX assistimos à tendência de um movimento de 

associações de artistas, por um lado dando sinal da necessidade de criação de novos 

espaços de exposição e de formação, e por outro mostrando o interesse dos artistas 

em intervir localmente e promover o desenvolvimento de novas dinâmicas artísticas 

a nível local e regional, privilegiando acentuadamente uma aproximação entre os 

artistas e o público. Durante estes anos, um dos grandes desafios das associações, 

que na sua grande maioria eram constituídas por artistas já confirmados no meio 

artístico, com o apoio dos seus parceiros locais, referindo aqui em particular o 

contributo inquestionável das autarquias, foi principalmente o de chamar a atenção 

que a legitimação artística está para além das galerias e dos lucros do mercado 

financeiro das artes, que de certa forma lhes impunham uma impossibilidade de livre 

circulação. No fundo, toda a sua actividade foi centrada em criar condições para dar 

visibilidade e possibilidade de reconhecimento da condição de artistas pelos outros 

artistas da associação e no seio da comunidade local. 

Na década de 90, a criação de instituições nacionais (Serralves, CCB, Culturgest, 

Museu do Chiado, etc.) abrem um ciclo de uma grande dinâmica artística e o 

desenvolvimento de novos projectos de formação (SNBA e Arco) contribuem para o 

aparecimento de muitos artistas e para uma maior programação de eventos artísticos 

e culturais em regiões periféricas ou no interior do país, em busca de alternativas em 

relação aos grandes centros da cultura, dando origem a diversas associações de arte. 

Salvo alguns destes projectos que mudaram o nosso panorama cultural, a grande 

maioria foram gradualmente assumindo apenas como critérios do valor cultural e 

artístico a visibilidade das obras, a quantidade de público e o serem “financeiramente 



sustentáveis” e não tanto pela sua relevância artística ou para proteger a diversidade 

ou singularidade. Neste período assistimos a algumas ideias populistas sobre a arte, 

assim como também ao mito das indústrias criativas, que tendo como inspiração as 

indústrias culturais não deixaram de conter alguns dos seus traços mais marcantes, 

para os quais Adorno e Horkheimer já tinham alertado, que viriam a desencorajar 

não só o esforço pessoal pela experiência estética como neutralizar o 

comportamento crítico da sociedade.  

Genericamente, poderemos considerar que os artistas plásticos, assim como todas as 

outras áreas de intervenção artísticas, que privilegiam a opacidade e o espaço da 

experiência estética directa, sendo consideradas como ”minoritárias”1 na relação com 

público, quando comparadas com as áreas do espectáculo, viram-se de novo 

afastados destas novas formas de intervenção e dinamização artística. Perante esta 

situação a opção de algumas associações artísticas foi a de utilizar as mesmas 

estratégias, tentando até, por vezes, concorrer com estas estruturas. Quanto aos 

artistas plásticos não lhes restou outra alternativa senão utilizar estas estruturas 

como mais uma das suas actividades, para poderem suportar as condições mínimas 

de subsistência e de ai encontrarem os escassos meios para desenvolverem a sua 

criação artística individual. 

Embora enaltecendo alguns resultados positivos, principalmente no que se refere a 

uma maior sensibilização da população em geral para a importância da criação 

artística como um importante recurso para o pensar critico do quotidiano, nunca 

houve a devida preocupação, nem da parte das associações nem dos parceiros locais 

e nenhuma preocupação do poder central em criar as condições e meios necessários 

com vista ao desenvolvimento de espaços de criação e de reflexão artística, de forma 

a respeitar a opção dos cidadãos, como noutras áreas de actividade, que tenham 

como perspectiva de realização pessoal e profissional de serem artistas plásticos. 

                                                
1 “A opacidade intrínseca da obra de arte nunca é popular, no sentido de geralmente acessível. São 
aliás estas duas as razões fundamentais por que uma obra de arte foi, e será sempre minoritária, 
sendo que esta dimensão minoritária não é quantificável, ou seja, a medida não passa pelo número 
de ouvintes ou receptores presentes.” António Pinto Ribeiro, Ípsilon- Público, 2011. 



A condição de profissional nas artes plásticas é ainda muito incompreendida pela 

sociedade em geral e por vezes dentro das próprias associações. A maior parte das 

associações de arte ou de artistas ainda focam a maior parte da sua actividade 

exclusivamente na divulgação das obras dos artistas associados. A criação artística 

pela sua especificidade própria exige uma contínua actividade de investigação, 

formação e experimentação. É um erro pensar que o artista plástico apenas 

necessita de apoio para expor, esquecendo que tanto o artista precisa de viver como 

todo o processo que chega à obra exposta necessita dos meios para a sua criação, 

correndo aqui o autor todo o risco. 

 Se por ventura houve a sensibilidade para criar alguns espaços de ateliês com meios 

e equipamentos para a criação artística nas décadas de 80 e 90 do seculo XX, alguns 

acabaram por ser extintos ou transformados em espaços de indústrias criativas, 

outros encontram-se integrados em estruturas públicas que pelas regras de utilização 

não correspondem nem respeitam as características especificas do processo criativo 

dos artistas das artes plásticas, restringindo assim o seu acesso a esses 

equipamentos, restando apenas os projectos de formação e de residências artísticas 

de âmbito privado, salvo raras excepções. 

A questão da falta de diversidade e de liberdade no acesso à cultura e às práticas 

artísticas, quer como criadores quer como público, não se referem apenas a 

problemas estéticos mas sim à limitação de um dos mais elementares direitos do 

cidadão. Com a chamada “austeridade”, os artistas são dos que mais sofrem com 

esta condenação à pobreza que nos é imposta, que não só se caracteriza num brutal 

desinvestimento na cultura em geral, sem qualquer apoio ou estimulo à criação 

artística, como vem tentando criar a falsa ideia neoliberal de que todas as 

actividades profissionais têm de ter sustentabilidade financeira e ainda outra mais 

absurda, quando referem que a escassez de recursos financeiros públicos ou 

privados nas artes favorecem a criatividade. 

Esta política de contínuo ataque à cultura além de frustrar a realização pessoal 

empobrece as comunidades, as cidades e compromete o futuro da cultura, das artes 

e de todos nós.  
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