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A ARTE EM 

UMA FERRAMENTA DE 
SANIDADE PARA MUITOS. DIA 17

MEIO À CRISE

Boris Ordóñez, Gerente da Durapower Cía. Ltda., e artista visual, contribui neste artigo com as 
suas perspectivas sobre a precária situação atual: “As artes visuais, que são o segmento específico ao 
qual pertenço (pintura, escultura, instalações, vídeo, performance etc.) são apreciadas e consumidas 
por um setor muito pequeno da sociedade. Eles são considerados itens de luxo e não são essenciais 
para a sobrevivência. Na prioridade do consumo, eles se encontram entre os níveis mais baixos, e é por 
isso que a subsistência econômica de muitos artistas está sendo afetada pela atual crise econômica ".

Nesse sentido, é importante dizer que os empreendedores da indústria criativa são, em sua 
maioria, jovens que realizam suas atividades com pouco ou nenhum retorno econômico. De 
acordo com a publicação do BID, “Empreendendo um Futuro Laranja futura, 58% deles afirmaram 
que já não estavam sendo capazes de gerar renda suficiente para viverem dos seus empreendimentos 
antes do surto do COVID-19.”

Além disso, com o confinamento, os espaços privados para criar e exibir se tornaram cada vez 
mais difíceis de se encontrar. "Sair é essencial, porque, quando não podemos fazê-lo, as fontes de 
criatividade não são renovadas e a capacidade criativa termina sendo também afetada", diz Ordoñez.

Apesar de tudo isso, os artistas não param de criar, porque precisam mostrar suas obras. Diante 
da situação difícil, muitos têm oferecido ao mundo as suas canções, suas pinturas e escritos, 
como uma ferramenta curadora, de entretenimento e inspiração. Todos já vimos imagens de 
músicos e criadores de todos os tipos circulando nas redes sociais, oferecendo suas 
apresentações feitas em ruas e varandas. Fato que encoraja as pessoas, em meio à crise que a 
pandemia trouxe, a manter a esperança de um futuro melhor.

O setor de arte também passará por importantes transformações pós-COVID-19. Por exemplo, 
as exposições passaram de presenciais a virtuais, e as mídias sociais serão o principal meio para 
se mostrar as criações artísticas ao mundo e permitir a integração com o público. No Instagram, 
já surgiram iniciativas como o Covid Art Museum (@covidartmuseum), que reúne criações e 
fotografias nas quais os pensamentos de muitos artistas são expressos sobre a situação atual.

Como muitos outros setores profissionais, a arte tem sido gravemente afetada pela 
pandemia do COVID-19, todavia, não tem medido esforços para continuar contribuindo 

para o bem-estar da cultura.
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Para Boris Ordóñez, é fundamental destacar o importante papel que os artistas desempenham na 
sociedade: “Um artista é um profeta, uma voz que guia para o bem ou para o mal (…) os artistas serão 
um elemento essencial para a nossa sensibilidade de capturar, construir e ministrar as lições deixadas 
pelo COVID-19. Estamos sendo transformados por tudo o que a diz respeito à pandemia neste tempo 
histórico, e construiremos um testamento que será entregue a esta geração e àqueles que virão para a 
sua reflexão e leitura do que aconteceu. Basta ver o Guernica de Picasso, ouvir uma música de Alberto 
Cortez, ler os Salmos de David ou ver a fotografia da Criança e do Abutre de Kevin Carter. Teremos que 
aprender a viver com menos ".

Além disso, muitos artistas famosos latino-americanos têm unido forças para arrecadar fundos e 
combater a pandemia. A Organização Pan-Americana de Saúde relata que "artistas da Argentina, 
Colômbia, Peru, México, Equador, Venezuela, Chile, Porto Rico e Estados Unidos se uniram para gravar 
uma nova versão da música" Pa'alante "de Beda, com o objetivo de angariar fundos para a resposta à 
pandemia e sob uma iniciativa que eles chamam de # volveránlosabrazos ". (OPS, 2020).

Salomón Beda, artista colombiano e autor da música "Pa'alante", em um comunicado à imprensa, 
explica que "a música é perfeita para encorajar e fortalecer as pessoas nestes tempos difíceis. Mas, 
também sabemos que muitas pessoas precisam de mais recursos para sobreviverem a esta crise, e é por 
isso que decidimos doar tudo para tentar ajudar as pessoas mais vulneráveis.”

A generosidade das artes nos lembra a beleza que existe quando olhamos para além de da 
intensidade da escuridão que a tempestade parece produzir. Os artistas, como arquitetos de um 
mundo de sensações, que têm levado esperança em meio à crise, precisam de sustento diário 
para continuar fazendo isso e continuar sustentando o bem-estar de suas famílias. De que forma 
faremos a nossa parte para que a Arte continue viva e continue nos trazendo esperança?


