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A transmissão da cultura e do saber tradicional
tem uma enorme importância na trajectória de
Alexandra de Cadaval desde 2007 até os dias
de hoje. A experiência de um festival de dança
e música moçambicana com a duração de
quatro anos (2008-2011) e com mais de 19.000
visitantes, foi prova para a empreendedora
artística que o caminho estava traçado, e nada
mais natural é que este percurso trouxesse
África a Portugal. O Festival Evora Africa orbita
à volta do Palácio Cadaval em Évora, morada
familiar dos Duques de Cadaval desde o século
XIV. O apoio de vários organismos institucionais
e fundos europeus reafirmam que este festival,
com a curadoria da exposição “African
Passions” de André Magnin, icónico galerista
francês, e Philippe Boutté, ao ritmo da música
e da dança que visitam a cidade de Évora pela
direcção artística de Alain Weber, é uma ponte
segura entre a Europa e África.

The transmission of culture and traditional
knowledge has been of enormous importance to
the career of Alexandra de Cadaval from 2007
until now. Her experience with a Mozambican
dance and music festival for four years (20082011) and attracting more than 19,000 visitors,
was proof positive to the artistic entrepreneur
that her path was defined and the natural
outcome of this would be to bring Africa to
Portugal. The Evora Africa Festival orbits around
Palácio Cadaval, in Évora, which has been the
family home of the Dukes of Cadaval since the
14th Century. The support of various institutional
organisms and European funds reaffirmed
that this festival – with the curatorship of the
exhibition “African Passions” by André Magnin
(iconic French gallery owner) and Philippe
Boutté, to the rhythm of the music and dance that
visit Évora under the artistic direction of Alain
Weber – provides provides a solid bridge between
Europe and Africa.
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Muito haverá ainda por fazer e o festival por
crescer, mas para Alexandra de Cadaval os
projectos surgem organicamente e este é só o
primeiro em Portugal.
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Verónica de Mello: Como surge a relação com África?
De que se tratava o primeiro festival que realiza no Sul
de Moçambique?
Alexandra de Cadaval: Surge em 2007, quando fui
convidada para realizar um trabalho com a APOIAR
(Associação Portuguesa de Apoio a África), um
projecto com crianças órfãs e vulneráveis no campo
de realojamento das vítimas das cheias de 2001 em
Maputo. Depois de algum tempo no terreno decidi
abordar o tema do HIV/SIDA através da transmissão
do património cultural das danças tradicionais aos
jovens destas comunidades. Foi um projecto que ajudou
muito a inserção dos doentes na comunidade através
da alegria e do convívio. O festival também permitiu
identificar novos casos HIV e encaminhá-los para os
devidos tratamentos, bem como a criação de novos
grupos musicais dentro das comunidades, tornando o
festival sustentável de forma artística.
Verónica de Mello (REDE art agency)

See Credits
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When we speak to Alexandra de Cadaval, we
realise that her relationship with the African
continent is the result of hard work and
enormous dedication, with more than a decade’s
worth of work in the field with humanitarian
organisations and local governments. This
closeness has enabled her to understand the
power of education and communication that
artistic representations can have.

Alexandra de Cadaval

Quando conversamos com Alexandra de
Cadaval percebemos que a relação com
o continente africano é feita de trabalho e
de uma enorme dedicação, com mais de
uma década no terreno a trabalhar para
organizações humanitárias e governos locais.
Esta proximidade fê-la compreender a
capacidade de educação e de comunicação
que as representações artísticas podem ter.

There is still so much to do and there is potential
for growth for the festival, but for Alexandra de
Cadaval, the projects emerge organically and this
is just the first of its kind in Portugal.
Verónica de Mello: How did your connection with
Africa come about? What was the first festival about
that you organised in southern Mozambique?
Alexandra de Cadaval: It came about in 2007, when I was
invited to carry out some work for APOIAR (Associação
Portuguesa de Apoio a África), a project with orphaned
and vulnerable children in the camp that was set up for
victims of the 2001 flood in Maputo. After some time
working in situ, I decided to tackle the issue of HIV/
AIDS through the transmission of the cultural heritage of
dance to youth in these communities. It was a project that
really helped with the integration of the sick into these
communities through joy and socialising. The festival also
helped us identify new cases of HIV and we were able to
guide them towards appropriate treatment. The initiative
also helped create new musical groups within the
communities, making the festival artistically sustainable.

© Filipe Branquinho

Igreja S. João Evangelista, com o museu da cidade e
Catedral / "S. João Evangelista" Church, with the city
museum and Cathedral © Telmo Rocha

Alexandra de Cadaval © Filipe Branquinho
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Amadou Sanogo - L’amour se pend, 2016 Courtesy Galerie MARGNIN-A, Paris.

Espaço expositivo / Exhibition space. © Filipe Branquinho.
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A transmissão de cultura é de uma enorme importância no seu
trabalho. Como surge e porquê esta urgência?
Graças ao contacto prolongado com as comunidades rurais, tanto no
Rajastão como em Moçambique e, mais recentemente, no Burkina
Faso. O património tradicional está em vias de desaparecimento, são
bibliotecas orais e muitas estão em vias de extinção. Pelo tempo que
passei com artistas locais e por ver o quão fragilizados estão pela perda
das suas tradições, tanto como as carências da vida quotidiana, passei a
querer criar maneiras de mostrar e tentar proteger esta frágil cultura de
transmissão verbal. Em grande parte dos casos, as jovens gerações estão
cada vez menos interessadas no mundo tradicional e procuram uma
vida urbana melhor.
A urgência surge da necessidade de proteger estas tradições orais, que
estão cada vez mais em perigo. É de notar que, quando passei pela
primeira vez em zonas remotas de Moçambique, só havia pessoas de
idade com conhecimento tradicional de dança e música moçambicana,
e ao voltar ao mesmo local posteriormente havia já muitos jovens
a participar. Um simples gesto de interesse vindo de fora é capaz
de fazer muito. A música tradicional é facilmente enfraquecida por
mudanças económicas e outras modificações no ambiente. Mudanças
no comportamento social e no modo de vida particular da comunidade
tiveram um impacto directo na prática da música e no seu significado,
no entanto há ainda essa memória cultural no presente.
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Conhece o trabalho de André Magnin na sua exposição “Beauté
Congo” na Fundação Cartier e percebe que partilha com este curador
uma forma de ver e de sentir África; a beleza subtil é algo que a
interessa, e este olhar sobre uma cultura tradicional e contemporânea
com estreita ligação local é o que procura. Que olhar é este?
O mundo tradicional é fonte do mundo da contemporaneidade, todos
nós temos um passado e, sem o conhecermos, não podemos saber
para onde vamos. Muitos artistas contemporâneos são ainda muito
influenciados pelas suas tradições. O que senti com o André Magnin foi
que víamos África de uma forma muito próxima.
O que partilho com o André é o querer mostrar a criatividade
de um continente tão extenso.
Como vê o futuro deste Festival?
Esperamos poder continuar a trazer a Évora a cultura africana.
Surgiram muitas ideias no contacto com os artistas desta edição, ideias
que estamos a desenvolver em conjunto e que poderão vir a resultar
num projecto de curadoria entre o nosso “ponto de partida” em Évora
e o continente africano. O resultado deste trabalho poderá vir a ser
incluído numa futura edição do festival em Portugal.

Espaço expositivo / Exhibition space. © Filipe Branquinho.

Mauro Pinto - Sans Title, 2015 - Courtesy Galerie MARGNIN-A, Paris

Omar Victor Diop - Aminata, 2013 - Courtesy Galerie
MARGNIN-A, Paris

The transmission of culture is of enormous importance to your
work. How did this come about and why this urgency?
Thanks to our prolonged contact with rural communities, both in
Rajasthan and Mozambique and, more recently, in Burkina Faso.
Traditional heritage is disappearing; these are oral libraries and many
of them are under threat of extinction. Because of the time I spent
with local artists and seeing how fragile they have become due to
the loss of traditions, as well as the privations of daily life, I became
interested in creating ways of showing and trying to protect the fragile
culture of oral transmission of culture. In most cases, the younger
generations are less and less interested in the traditional world and
seek a better urban life.
The urgency comes from the need to protect these oral traditions
which are facing greater danger every day. It’s worth pointing out that
the first time I visited remote areas of Mozambique, only the older
generation knew about traditional Mozambican dance and music
but, returning there later, there were already many young people
taking part. A simple gesture of interest from outside is capable of
making a big difference.
Traditional music is easily weakened by economic and
environmental changes. Alterations to social behaviour and the
particular lifestyle of communities have had a direct impact on the
practice of music and its meaning, although this cultural memory
might still be present.
You discovered the work of André Magnin in his exhibition
“Beauté Congo” at the Cartier Foundation and you realise that
you and this curator share a way of looking at and feeling Africa;
subtle beauty is something that interests you and this look at a
traditional and contemporary culture with a close local connection
is what you seek out. What is this perspective about?
The traditional world is the origin of the contemporary world; all of
us have a past and, without being aware of it, we can’t understand
where we are going. Many contemporary artists are still deeply
influenced by their traditions. What I felt with André Magnin was
that we saw Africa in a much closer way. What I share with André is a
desire to reveal the creativity of such a vast continent.
How do you see the future of this Festival?
We hope to be able to continue bringing African culture to Évora.
Many new ideas appeared through our contact with the artist in this
edition, ideas which we are developing together and which might
lead to a curatorship project between our ‘starting point’ in Évora and
the African continent. The outcome of this work might be included in
a future edition of the festival in Portugal.
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“África tem uma originalidade que
nasce das suas diferenças.
A criatividade e a força artística do
continente vêm da liberdade que os
seus artistas concederam a si mesmos.”
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André Magnin trabalha como curador
independente desde 1980, embora
o seu projecto de vida tenha sido
pesquisar sobre a arte subsaariana e
revelá-la ao mundo ocidental. De 1989
a 2009, 20 anos de intensa viagem a
uma região africana onde não existiam
museus, galerias nem coleccionadores,
André Magnin adquiriu mais de
10.000 obras para a Colecção Jean
Pigozzi, a primeira dedicada à arte
contemporânea da África subsaariana.
As obras foram exibidas em exposições
individuais e colectivas em todo o
mundo, fazendo desta selecção de
Magnin uma imagem de uma cultura
subsaariana pródiga. Reunir essa
colecção era um projecto político e
estético, como ele próprio afirmava,
com vista a contradizer a ideia parcial
e dominante dos ocidentais de uma
África fragilizada, em conflito, tornando
visível a sua imensa riqueza a um
público mais amplo.

André Magnin

André Magnin em /at Bamako, 2010.
©Malick Sidibé. Courtesy Galerie
MAGNIN-A, Paris

Curador da exposição / Curator of: “African Passions”

Chéri Samba

Billie Zangewa

“Africa has an originality that is born
out of its differences. The continent’s
creativity and artistic strength comes from
the freedom that its artists have allowed
themselves.”
André Magnin has worked as an
independent curator since 1980, although
his life project has been to research SubSaharan art and to reveal it to the western
world. From 1989 to 2009, during 20 years
of intense travel in a region of Africa where
there were still no museums, galleries nor
collectors, André Magnin acquired more
than 10,000 works of art for the Jean Pigozzi
Collection, the first of its kind dedicated to
contemporary art in Sub-Saharan Africa.
These pieces were exhibited in individual
and collective exhibitions around the world,
and Magnin’s selection created the image of
a prodigious Sub-Saharan culture. Bringing
this collection together was a political and
aesthetic project, as he himself stated,
aiming to counter the partial and dominant
Western idea of an Africa weakened through
conflict, and brought its enormous wealth
into the vision of a broader public.

Phumzile Khanyile - Smoke, 2016 - Courtesy Galerie
MARGNIN-A, Paris

Rita Só

Filipe Branquinho (©)

Malick Sidibé

Fotos de artistas / Artists photos: Courtesy Festival Evora Africa

Verónica de Mello: Como surge o conceito da exposição e a
selecção das obras?
André Magnin: Não há propriamente um conceito ou discurso
intelectual por detrás desta exposição. A nossa vontade era
permitir ao público de Évora descobrir a força e a riqueza da arte
contemporânea africana. Abrir uma janela para a produção de
artistas vivos sobre um continente tão próximo mas, no entanto,
muito mal conhecido; questionar os paradigmas, atiçar a
curiosidade e promover a vontade de ir mais longe.
O seu percurso profissional mostra que a investigação é, para si,
algo constante. Como podemos ver e compreender isso na mostra
“African Passions”, patente até final de Setembro em Évora?
Alguns dos artistas presentes nesta exposição em Évora acompanham-me desde que os descobri no final dos anos 80, como Chéri
Samba ou Bruly Bouabré. Descobri o talento de Malik Sidibé em
Bamako em 1992. Contudo, nesta exposição decidimos integrar
algumas descobertas mais recentes como a da jovem fotógrafa
Phumzile Khanyile e dos pintores Houston Maludi ou Klèmèguè,
cujas telas são exibidas, pela primeira vez, fora de Bamako.
Nesta exposição encontramos alguns nomes que conhecemos
como o trabalho de Filipe Branquinho e Mauro Pinto, ambos de
Moçambique, e outros nomes que não foram expostos antes
em Portugal. Essa opção foi importante? Existem muito poucas
exposições colectivas de artistas do continente africano em
Portugal. Era importante colocar ao lado de grandes nomes
e artistas já conhecidos do público português – como Filipe
Branquinho, Frédéric Bruly Bouabré, Chéri Samba, Romuald
Hazoumé, Esther Mahlangu, Mauro Pinto ou Malick Sidibé –
outros artistas mais jovens que esse público ainda não conhece,
pois nunca tinham sido apresentados em Portugal. A
A data de encerramento da exposição “African Passions” será
prolongada até ao final do mês de Setembro.

Verónica de Mello: How did the concept for the
exhibition of the exhibition and the selection of
the work come about?
André Magnin: There isn’t exactly a concept or
intellectual discourse behind this exhibition. Our
wish was to allow the public in Évora to discover
the vigour and wealth of contemporary African art.
To open a window onto the production of living
artists in an continent that is so close, yet still so
poorly understood; to question the paradigms, stoke
curiosity and promote a desire to go even further.
Your professional path has shown that research,
for you, is an on-going and continuous activity.
How can we see and understand this in the
exhibition “Africa Passions”, being held until the
end of September in Évora?
Some of the artists being shown in this exhibition in
Évora have followed me since I discovered them in
the 1980s, such as Chéri Samba or Bruly Bouabré.
I discovered the talent of Malik Sidibé in Bamako
in 1992. However, in this exhibition we decided to
include some more recent discoveries such as the
work of the young photographer Phumzile Khanyile
and the painters Houston Maludi and Klèmèguè,
whose work is being exhibited for the first time
outside Bamako.
In this exhibition we came across some names we
already know through our fraternal such as the
work of Filipe Branquinho and Mauro Pinto, both
from Mozambique, as well as other names that
have never been exhibited before in Portugal. Was
this option an important consideration?
There are very few collective exhibitions of artists
from the African continent in Portugal. It was
important to display alongside famous names and
artists already familiar to the Portuguese audience –
such as Filipe Branquinho, Frédéric Bruly Bouabré,
Chéri Samba, Romuald Hazoumé, Esther Mahlangu,
Mauro Pinto and Malick Sidibé – other younger
artists unknown to this public since they had never
been shown before in Portugal. A
The closing date of the exhibition “African Passions”
will be extended until the end of September.
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