
Por que decidiu  
transformar a antiga fábrica  
de refrigerantes Mission 
numa galeria de arte? 
Não seria má ideia, mas esse não  
foi o caso. A Jahmek encontra- 
se numa fração da fábrica da 
Mission. As caraterísticas arqui-
tectónicas  do lugar eram  ímpa-
res, tornando-a perfeita para 
aquilo que queríamos oferecer à 
cidade de Luanda. Felizmente, 
foi possível e aqui estamos. 

A arte também mata a sede? 
Alimenta a alma. 

Está acompanhada neste 
projecto? Por quem? 
Estou acompanhada por Deus, 
com a missão de fazer acontecer.  

O que lhe dizem as palavras 
“Indivíduo. Cidade. 
Metamorfose”, que dá título 
à primeira exposição? 
O título é uma representação cla-
ra dos trabalhos que escolhemos 
para a mostra. O Indivíduo está 
representado no vídeo de Nástio 
Mosquito e nos desenhos da Iris 
Chocolate. A Cidade nas fotogra-
fias do Délio Jasse e de Kiluanji 
Kia Henda e a Metamorfose nas 
instalações de Yonamine , Tiago 
Borges e Francisco Vidal. Estes 
três elementos estão ligados e 
dialogam muito bem entre si.  

Quanto tempo a galeria 
demorou a tomar forma, 
desde que a ideia surgiu? 
Foram  sete anos de planeamen-
to, cultivo de relações com  artis-
tas, coleccionadores, curadores, 
instituições nacionais e interna-
cionais. Tem sido um processo 
de aprendizagem  profundo e es-
peramos que isto se reflicta em  
tudo o que iremos apresentar 
nos próximos anos.  

A crise no País condicionou  
a abertura da galeria ou,  
pelo contrário,  
serviu como incentivo? 
Nem uma coisa nem outra. Se al-
guma coisa  a crise revelou é que 

isto tinha de ser feito. É um mo-
mento de acreditar, fazendo.  

Os artistas queixam-se  
muito da falta de espaços  
e de oportunidades  
para expor. Vão poder 
encontrar aqui um espaço 
para chegar ao público? 
Óptima pergunta. A Jahmek re-
presenta, neste momento, sete  
artistas. Nos próximos anos, o 
nosso compromisso é com  eles; 
este cenário claramente poderá 
mudar ou crescer. A Jahmek é 

um espaço para as pessoas, os 
pensadores e criativos que quei-
ram ver e experienciar conteú-
dos que estimulem  soluções 
para os desafios que têm  no seu 
dia-a-dia. 

Em que medida a arte pode 
mudar a condição económica 
de uma pessoa e de um país? 
Tudo o que é belo é complexo, e 
para mim a arte é realmente  
bela e complexa. Sabemos que 
arte é amor, é paixao, é estetica, é 
técnica, é mercado, é indústria, é 

política. Neste sentido, pode im-
pactar a vida de pessoas, das co-
munidades, de países. Creio que 
estamos a dar passos para que 
isso posso ser realidade num  fu-
turo próximo em Angola. 

Qual o papel da arte  
na diversificação  
da economia angolana? 
Se tivermos coragem de maxi-
minizar e não apenas imitar, se 
tivermos abertura de diálogo 
enquanto competimos, e se ti-
vermos o compromisso de in-

vestir, de forma digna e conse-
quente, poderemos cogitar esta 
hipótese. Acredito que existem 
estruturas públicas e privadas 
no País para construímos tal 
possibilidade.  

Como descreve  
o projecto da galeria? 
É uma grande declaração de fé 
nas pessoas do nosso País, na-
queles que criam, que investem,  
que divulgam, que educam. É 
um projecto altamente dedica-
do a celebrar o pensamento. 

A crise em Angola é um momento  
de acreditar fazendo

MEHAK VIEIRA

Mehak Vieira conseguiu dar vida a um projecto que idealizou há 7 anos: a Jahmek Contemporary Art.  
A galeria é reservada às pessoas que precisam de soluções para os desafios do quotidiano.  
E inaugurou com o trabalho de sete artistas angolanos e estrangeiros.
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Coragem 
para inovar 
e não imitar 
apenas  
o que existe
Casada e mãe de dois 
filhos, Mehak Vieira 
esteve sempre ligada  
à promoção de eventos e 
agenciamento de artistas, 
alguns dos quais estão 
entre os sete escolhidos 
para a exposição 
inaugural da galeria 
Jahmek Contemporary 
Art. Ou seja, viveu sempre 
no mundo das artes  
e é das artes que vive. 
Para o futuro, Mek,  
como é tratada pelos 
mais próximos, disse que 
o compromisso da galeria 
será com os artistas. 
Advertiu, contudo, que  
o cenário poderá mudar, 
dependendo da resposta 
que o projecto tiver.  
A galerista é de opinião 
que todas as pessoas 
dispostas a mudar 
determinada realidade 
precisam de coragem 
para inovar e não se 
limitarem a imitar o que 
existe. O intercâmbio 
entre pessoas que actuam  
na mesma área será 
sempre valor agregado 
para o fomento das artes. 
Para Mehak Vieira, desta 
forma, será possível  
que a arte seja vista  
como um caminho  
para a diversificação 
económica, que  
o País precisa  
com urgência. 


