
ARCOmadrid_2009 

Sandra Vieira Jürgens 

 

A crise preocupa naturalmente os organizadores da ARCOmadrid, mas entre 

as iniciativas que apresenta, figura um ponto-chave, a presença da Índia, 

como país convidado de honra.  

 

PANORAMA: ÍNDIA 

A presença da Índia na ARCOmadrid não será a solução para a situação 

crítica que se vive nos mercados de arte, mas um dos factores positivos 

desta presença poderá ser o encurtar da distância entre a Europa e a Índia, 

uma das mais promissoras plataformas do mercado de arte, devido ao 

dinamismo da situação económica no país, a actualização constante dos seus 

artistas e o aumento dos seus coleccionadores privados. Com curadoria do 

artista Bose Krishnamachari, serão 13 as galerias indianas na ARCO que 

terão oportunidade de divulgar a produção de 50 dos seus mais 

representativos artistas nos mercados internacionais. A maioria das galerias 

são provenientes de Mumbai e Nova Deli, mas também de Bangalore e 

Cochim. De Mumbai, estarão a Chatterjee & Lal Gallery, Chemould Prescott, 

Mirchandani & Steinruecke, Project 88, Sakshi Gallery e The Guild. De Nova 

Deli estarão presentes a Espace, Nature Morte, Photoink e a Vadehra Art 

Gallery. Este Panorama: Índia estende-se ainda a um programa de 

exposições, actividades e ciclos de cinema, com comissariado do artista 

Shaheen Merali, que terá lugar em instituições culturais da cidade. 

 

PROGRAMA GERAL + ARCO 40 

O Programa Geral e a secção ARCO40 reúnem um total de 202 galerias. O 

espaço ARCO40 dedica-se, pelo segundo ano consecutivo, a mostrar novas 



visões da criação contemporânea e a viabilizar a entrada de galerias 

internacionais de prestígio na feira. Nesta secção do programa, 55 galerias 

de todo o mundo apresentam obras de um máximo de três artistas realizadas 

nos últimos três anos.  

 

SOLO PROJECTS 

Nesta edição a responsabilidade pela selecção dos 35 projectos que 

incorporam a secção de SOLO PROJECTS está a cargo de uma equipe 

curatorial formada por oito comissários que, a partir de diferentes 

perspectivas conceptuais e artísticas, reúne neste espaço propostas de 

diversas latitudes geográficas: da América Latina e Central, dos Estados 

Unidos, da Europa Central, de Espanha e de quatro pontos de referência da 

arte experimental: Nova Iorque, Berlim, Milão e Pequim. Essa equipe foi 

formada por Colin Chinnery (comissário independente de Pequim); Moacir 

dos Anjos (comissário independente e investigador da Fundação Joaquim 

Nabuco, Recife, Brasil); Jacopo Crivelli Visconti (comissário da Bienal de São 

Paulo, Brasil); Alistair Hicks (assessor de arte do Deutsche Bank London, 

crítico de arte e editor, Londres, Reino Unido); Susanne Neubauer 

(comissária do Kunstmuseum Luzern, Suíça; Virginia Pérez-Ratton (directora 

da Fundación Ars Teor Etica, San José, Costa Rica); María Inés Rodríguez 

(comissária da programação Satellite no Jeu de Paume e editora de Point 

d’Ironie, Paris, França); e David G. Torres (comissário independente e crítico 

de arte, Barcelona, Espanha). 

 

FÓRUM DE ESPECIALISTAS 

Na sua sétima edição, o fórum especializado da ARCOmadrid, que reúne 

reconhecidos especialistas, profissionais e teóricos da arte do mundo, 

apresenta diferentes ciclos de debate sobre questões de interesse actual para 

a comunidade artística. De entre os temas de discussão, conta-se o “Sistema 

de Valor: o que é que confere valor à arte no mercado actual?” que reúne um 



painel de oradores formado por uma coleccionadora, Marie Elena Angulo, um 

especialista em investimentos em arte contemporânea, Mike Moses, um 

comissário, Jeffrey Grove, e uma advogada especializada em questões 

artísticas, Amy Goldrich, que em conjunto discutem o impacto das vendas, a 

crítica, as exposições e outros aspectos relevantes do “sistema de valor” da 

arte contemporânea. E ainda outras temáticas, muito diversificadas, que vão 

desde “A Arte de Coleccionar Arte”, à “A actualidade do Lugar”, um ciclo 

sobre a intervenção artística no espaço público, ou “O Mercado Global da 

Arte”, mas também os “Mercados Domésticos, Alternativas Domésticas” 

sobre o mercado secundário da arte, passando pela discussão em torno das 

“Perspectivas sobre as Práticas Contemporâneas em África” até à “Producção 

do Discurso e Construção da Modernidade na Índia” que congrega diferentes 

abordagens sobre a cena da arte na Índia, partilhadas por ensaístas, 

teóricos, historiadores de arte, comissáros e artistas, como Shilpa Gupta, 

Jitish Kallat, Bose Krishnamachari e Raqs Media Collective (Jeebesh Bagchi, 

Monica Narula e Shuddhabrata Sengupta).  

 

A edição da ARCO 2009, que passa a incorporar na sua denominação o nome 

da cidade que a acolhe, acontece de 11 a 16 de Fevereiro, com a 

participação de 244 galerias de 31 países, das quais 79 são espanholas.  
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