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A nneke Bester’s life is a braid that has
been carefully entwined over the
years — things come and go, and to-

gether they make something extraordinary.
The adjective doesn’t come from the artist, but
the metaphor does. This is how 42-year-old
Anneke explains how sculpting, theatre, cin-
ema and even lighting naturally followed one
another into her career, intermingling seam-
lessly and always generating something new.
The result — which is not at all final, because
in her art everything is constantly evolving —
can be found at ArtCatto Gallery, in Loulé,
until December 22, as part of a collective ex-
hibition, although some of the sculptor’s work
will remain in the South for longer.

Born in South Africa in 1976, Anneke
comes from an artistic family, who influenced
her greatly. At 16, she enrolled at Pro Arte
Alphen Park secondary school, in Pretoria,
South Africa. After graduating she wanted to
study fine arts, but faced lengthy discussions
with her father, who wanted her to follow a

A vida de Anneke Bester é uma trança
que vai sendo cuidadosamente
enrolada ao longo dos anos — as

coisas vêm, vão e, juntas, compõem algo
extraordinário. O adjetivo não é da artista
sul-africana, mas a metáfora, sim. esta é a forma
que Bester, 42 anos, encontrou para explicar como
a escultura, o teatro, o cinema e até a iluminação
se sucederam organicamente na sua carreira,
combinando-se com fluidez e fazendo sempre
nascer algo de novo. O resultado — que ainda
não é final, porque na arte de Anneke tudo está
em evolução — pode ser apreciado na Galeria
ArtCatto, em Loulé, até 22 de dezembro, como
parte de uma exposição coletiva, embora
algumas das obras da escultora fiquem a Sul por
mais tempo.

Nascida na África do Sul em 1976, Anneke faz
parte de uma família artística, que muito a in-
fluenciou. Bester entrou na secundária Pro Arte
Alphen Park, em Pretória, África do Sul, aos 16
anos. Quando terminou, quis estudar belas-artes,
mas enfrentou longas discussões com o pai, que

Anneke Bester’s striking bronze sculptures hit the Algarve this autumn

As marcantes figuras em bronze de Anneke Bester chegaram ao Algarve este outono
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preferia um cami-
nho mais estável do
ponto de vista econó-
mico. Depois de alguma
pesquisa, Anneke encontrou um
curso de teatro capaz de conciliar
ambos: «tinha todos os elementos criati-
vos, mas também a capacidade de me sus-
tentar financeiramente», conta. Apesar de a
escolha de curso ter sido «sensata», o timing,
não: assim que Anneke terminou o curso,
subiu ao poder um novo governo sul-afri-
cano, que encerrou todos os teatros estatais. 

Mas, o governo que fechou teatros tam-
bém abriu casinos. O jogo tornou-se legal
na África do Sul, e Anneke, tal como muitos
outros aderecistas de teatro, começou a co-
laborar com casinos e hotéis. A maioria do seu
trabalho passava por decorações temáticas
para estes espaços e ainda por sinalética tridi-
mensional. «Dali, "escorreguei" para a televisão,
costumava fazer muita decoração para televisão,
adereços. Depois, fui para a Nova Zelândia,
onde entrei na indústria cinematográfica.»

Do seu currículo como escultora de
adereços fazem parte filmes conhecidos
no mundo inteiro, como As Crónicas de
Narnia: o Leão, a Feiticeira e o Guarda-
Roupa (2005), a trilogia O Hobbit (2012-
2014) e Star Trek Beyond (2016). «É
muito bom trabalhar em filmes por-
que não podemos ficar à espera que
a inspiração caia do céu. É quase
inspiração por pedido.» Resolvida a
questão da musa, as películas aju-
daram-na a conquistar novas téc-
nicas e materiais, diferentes da
habitual fibra de vidro que utilizava
em projetos comerciais. «Algumas das
coisas que fizemos n'O Hobbit foram
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more financially stable path. After some
research, Anneke found a theatre course to
satisfy both needs: “It had all the creative
elements, yet gave me the ability to make a
living,” she says. The choice was “wise”, but
the timing was not: as soon as Anneke gra -
duated, a new South-African government
took power and closed all state theatres.

But the administration that shut down
theatres also opened casinos. Gambling
became legal in South Africa and Anneke,
along many other theatre prop artists,
started collaborating with casinos and
hotels. Most of her work involved themed
decoration for these spaces as well as 3D
signs. “From there I just slipped into TV. I
used to do a lot of scenery and props for TV.
Then I went to New Zealand, where I got
into the film industry.” 

EXTRAVAGANCE
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The prop-maker’s résumé includes world-
renowned films such as The Chronicles of
Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe
(2005), The Hobbit trilogy (2012-2014) and
Star Trek Beyond (2016). “Working on
something like movies is great because you
cannot sit around and wait for inspiration to
hit you on head. It’s almost inspiration on
demand.” Muses aside, working in films
helped her master new techniques and
materials, different from the usual fibreglass
she used in commercial projects. “Some of
the stuff we did on The Hobbit was
fascinating because everything was made to
scale. That’s an extremely important skill for
a sculptor, always making sure everything is
in proportion,” she explains.

As usual for Anneke, life took another
twist before venturing into a cinematic
career. After her first movie, she spent two
years in Dubai, working in museums. It was
there she first worked with bronze, her
current medium of choice, after receiving a
commission for eight life-sized falcons in
2007 for one of the world’s largest shopping
centres. The task had its obstacles but it
opened another window of opportunity for
the artist: it was through this work she met
the New Zealand foundry company she still
works with today, launching a long relation -
ship with bronze. 

Anneke has continued to work with this
alloy ever since. Every year she has released
a collection of sculptures celebrating the
human or animal form. Inspired by her many
travels and the images she sees, the sculptor
always has an idea of what she will portray,

fascinantes porque era tudo trabalhado em escala.
esta é uma habilidade extremamente importante
para um escultor, ter sempre a certeza de que
tudo está em proporção.»

Como é habitual com Bester, a vida deu-lhe
mais uma volta antes de se embrenhar numa
carreira cinematográfica. Depois do primeiro filme
em que trabalhou, Anneke foi para o Dubai
durante dois anos, trabalhando em museus. A
passagem para o bronze, atualmente o seu
material de eleição, deu-se naquele país, em 2007,
com a encomenda de oito falcões de tamanho
real para um dos maiores centros comerciais do
mundo. A tarefa teve os seus obstáculos, mas
abriu outra janela de oportunidade para a artista,
que conheceu assim a empresa neozelandesa de
fundição com a qual ainda trabalha, dando início
a uma longa relação com o bronze.

Desde que começou a esculpir nesta liga
metálica, Bester não parou. tem lançado todos os
anos uma coleção de esculturas que celebram a
forma humana ou animal. Inspirando-se nas suas
muitas viagens e nas imagens que vê, Bester tem
sempre uma ideia do que vai retratar, exagerando
ligeiramente a linha das figuras para transmitir a
fluidez do movimento. emerge-se completa -
mente no trabalho, que concilia com o cargo de
consultora artística para uma empresa de design
de iluminação, a Neolight Global, transfor man -
do-se, segundo a própria, numa eremita. 

Atualmente no Dubai, onde vive há três anos
e meio, Anneke foi inevitavelmente marcada pela
cultura do país. Já o tinha sido por África, onde
cresceu e de onde vem a sua preferência por
figuras esbeltas e altas, mas também pela fluidez
e drapeados da escultura em mármore do Período
Romano, que viu pela primeira vez num museu na
turquia. «e depois, claro, vir para o Dubai mudou
completamente o jogo para mim em termos do
que é aceitável ou não, do que é considerado
decente. Até na arte, tentar encontrar o ponto em
que podemos falar livremente de uma forma
visual, mas sem ofender as pessoas, é o derradeiro
lugar para se estar.»

em Loulé, nas oito esculturas em exposição, é
possível decifrar esta busca por harmonia. Há
Secretive, uma cara coberta mas cujo corpo emana
liberdade; Succumb, uma figura de cabeça para
baixo, coberta de tecido, que Bester diz ser por
muitos considerada obscura, mas que na sua
cabeça retrata apenas a forma como todos caímos
às vezes; e ainda Extravagance, que sai de um
muro e que, segundo a artista, já podia ter algum
elemento de iluminação no seu interior. Podemos
esperar peças iluminadas no futuro? «em breve,
veremos», diz Anneke. Ficaremos à espera.
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slightly exaggerating the figure’s line to
convey fluid movement.  

She is completely absorbed in her work,
which she combines with art consultancy for
Neolight Global, a lighting design company, be-
cause, in her own words, she becomes a hermit. 

Currently in Dubai, where she has lived
for three-and-a-half years, Anneke has
inevitably been influenced by the country’s
culture. This had already happened in Africa,
where she grew up and from where her
preference for slight and tall sculptures
comes, as well as the fluidity and drapery of
marble sculptures from the Roman period,
which she saw for the first time in a museum
in Turkey. “And then of course, coming to
Dubai completely changed it again for me in
terms of what’s acceptable and what isn’t,
what is considered decent. Even in art, trying
to find that point where you can speak freely
in a visual form, but without offending
people, is the ultimate place to be.”  

This search for harmony is evident in the
eight sculptures on display at ArtCatto. There
is Secretive, with a covered face yet whose
body emanates freedom; Succumb, a figure
with a fabric-covered, downcast head, which
Anneke says many consider obscure but that
in her head depicts the way we all fall down
sometimes; and Extravagance, which is
projected from a wall and, according to the
artist, could have some lighting elements on
the inside. Can we expect illuminated pieces
in the future? “We’ll see it soon,” she says.
And we will be waiting.
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