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“Mas o tempo linear é uma invenção do Ocidente, 

o tempo não é linear, 

é um maravilhoso emaranhado onde, 

a qualquer instante, 

podem ser escolhidos pontos e inventadas soluções, 

sem começo e nem fim.” 

Lina Bo Bardi 
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RESUMO 

 

 

O presente estudo apresenta as similaridades encontradas entre o projeto cultural 
elaborado para o Museu de Arte Moderna da Bahia no seu período de fundação em 
1959 e agora na renovação da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. 
Apresentando as ações desenvolvidas, as propostas formuladas e os discursos 
elaborados pelos principais atores envolvidos no processo de gestão do museu e na 
formulação das políticas públicas culturais. Além de propiciar uma breve 
retrospectiva histórica deste equipamento cultural.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Museu de Arte Moderna da Bahia. Equipamentos Culturais. 

Políticas Culturais. Gestão Cultural.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Inaugurado em janeiro de 1960, o Museu de Arte da Bahia há quase meio 

século constitui-se como um dos mais importantes equipamentos culturais do Estado 

da Bahia, representa a primeira iniciativa baiana de criar um espaço no qual as 

intenções acerca do projeto cultural modernizante, que começava a ser 

desenvolvido, pudesse tomar corpo e ganhar visibilidade. Este projeto era elaborado 

pelo governo do Estado, pela recém criada Universidade da Bahia e por intelectuais 

que desejavam arduamente a inserção da Bahia no circuito das artes brasileiro. 

Não muito distante da proposta inicial, encontramos hoje o museu em fase de 

retomada das suas atividades, junto à recriação da Secretaria de Cultura e a 

configuração de uma nova proposta para a cultura, que abarca outro conceito para o 

termo e outros usos para os equipamentos culturais. Além disso, vemos uma busca 

em distanciar-se dos modelos de associação entre cultura e turismo desenvolvidos 

durante 16 anos de domínio do Carlismo, no qual Cultura e Turismo formavam uma 

só secretaria. 

O acompanhamento da gestão de Solange Farkas no MAM tem como objetivo 

demonstrar as similaridades do atual projeto com aquele desenvolvido por Lina Bo 
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Bardi e que resultou na criação do museu, além de contextualizar o equipamento 

com as políticas culturais projetadas pelos governos federal e estadual, através do 

Ministério da Cultura e da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia 

respectivamente.  

A escolha do museu como objeto de investigação se deu em virtude de uma 

série de aspectos como: a sua constituição como pólo pouco explorado nas políticas 

públicas que objetivam a promoção da cidadania cultural; a criação da Política 

Nacional de Museus (PNM) em 2003, demonstrando uma preocupação maior do 

Ministério da Cultura com a área; e também o início em 2007 de uma nova 

administração no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), que propiciou um 

estudo da gestão que recém implantada. 

A apropriação de conhecimentos mais complexos do papel social e do 

potencial cultural dos museus da cidade, como o MAM-BA, permite uma 

compreensão mais ampla da reorganização das ações culturais a fim de trabalhar 

melhor as políticas culturais voltadas para a área. A PNM apóia-se na pesquisa, no 

diagnóstico e na preservação para a formulação de uma política cultural 

comprometida com a inclusão e a participação. 

Por promover o estudo de um equipamento cultural específico, inserido no 

campo cultural de Salvador, a análise da gestão do MAM-BA representa mais um 

diagnóstico das ações desenvolvidas pelo museu e da aplicação das políticas 

públicas culturais, com a Política Nacional de Museus, e como tal vislumbra o 

alcance de maior visibilidade para este segmento do mercado cultural, que 

apresenta grande potencial cultural e econômico. Apesar de representar uma grande 

dificuldade, pois estamos investigando um processo que ainda não foi concluído, 
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são ações e projetos que ainda estão em fase de concretização, representando uma 

política que está sendo pouco a pouco construída.    

A política cultural de cada equipamento norteia as concepções culturais que 

serão alvo de investimento de suas ações. No caso dos museus de arte moderna 

existe um diálogo com formas de expressão que variam entre arte moderna e 

também arte contemporânea, vivenciando as características e similaridades de cada 

uma. Logo, os museus que pertencem a esta tipologia trabalham com ações de 

valorização e preservação de obras modernistas e contemporâneas como também 

se preocupam com a descoberta de novos talentos das artes que dialogam com 

estas linguagens. 

É comum nesta tipologia a realização de salões e mostras de artes, que tem 

como característica principal a exposição de artistas contemporâneos, locais ou 

nacionais. Estes salões representam um espaço para expor a produção de artistas 

não consagrados. Como é o caso do Salão da Bahia, realizado no MAM. 

Assim como a Casa do Porto das Artes, em Vitória, e o Museu de Arte 

Moderna de São Paulo, o Museu de Arte Moderna da Bahia passa por uma 

reestruturação da equipe diretora e, portanto, também por uma transformação no 

seu plano de gestão. Nestes três museus serão elaboradas ações e projetos que 

possam contemplar novas formas de diálogo com a sociedade. Este ambiente de 

mudanças possibilitará um acompanhamento das ações pretendidas e 

desempenhadas, dos convênios e projetos realizados, que apontarão no caso do 

MAM o caminho seguido pela diretora Solange Farkas. 
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No primeiro capítulo serão levantados os conceitos dos principais termos 

utilizados neste estudo: política cultural, gestão cultural e museus. Tomando como 

referência importantes teóricos do campo cultural, como Teixeira Coelho, Alexandre 

Barbalho e Albino Rubim.  

No segundo e terceiro capítulos faremos um retrospectiva da história do 

MAM, primeiramente observando o contexto de sua criação e a sua efetiva 

inauguração, os personagens que fizeram parte deste processo, as mudanças 

culturais e políticas por que passava a Bahia. No terceiro capítulo há uma 

retrospectiva dos diretores do museu, suas trajetórias, as ações desempenhadas e 

dos objetivos traçados. 

O quarto capítulo constitui uma análise da atual gestão do MAM, das políticas 

culturais a ele vinculadas, das propostas da nova Secretaria de Cultura e das ações 

desenvolvidas entre 2007 e 2008, período de instalação da nova estrutura 

governamental e da proposição de uma nova forma de lidar com este campo. 

Enquanto que nas considerações finais são apresentadas as similaridades 

encontradas entre as propostas de Lina Bo Bardi, fundadora do museu, e de 

Solange Farkas, atual diretora, e também entre os projetos culturais pretendidos em 

1960 e em 2007. 
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1- POLÍTICA CULTURAL, GESTÃO CULTURAL E MUSEUS 

 

 

1.1- Políticas culturais 

 

 

Realizar pesquisas no campo dos estudos culturais ainda significa trilhar 

caminhos inóspitos, não por haver um deserto de publicações, pelo contrário há 

bibliografia especializada e de qualidade, o que ainda não se faz presente é uma 

conceituação adequada ao objeto. Em geral, as pesquisas que enfocam as políticas 

culturais caracterizam-se por análises empíricas de projetos desenvolvidos em 

períodos, locais e temáticas específicas, que não conseguem ocupar-se de questões 

mais teóricas e gerais. 

Uma das primeiras incursões na busca por conceituar a política cultural pode 

ser encontrada no Dicionário Crítico de Políticas Culturais, de Teixeira Coelho. No 

verbete específico, Coelho (1997, p. 293) parte da concepção de política cultural 

como “uma ciência da organização das estruturas culturais”, que compreende um 

programa de intervenções, elaboradas pelo Estado ou por instituições 
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representantes da sociedade civil e do mercado, que tem por objetivo “satisfazer as 

necessidades culturais da população e promover o desenvolvimento de suas 

representações simbólicas”. Logo a política cultural seria composta por duas 

dimensões: uma científica, ocupada com o estudo das ações e dos programas 

propostos pelo Estado e instituições; e outra pragmática, relativa ao conjunto de 

iniciativas colocadas em prática por estes agentes para uma eficiente produção, 

distribuição, divulgação, fruição, preservação e organização da cultura. 

Apesar de ser um dos poucos esforços de conceituar, de forma delimitada, 

este complexo objeto, Coelho nos traz um ponto de partida, uma direção a ser 

tomada, mas não uma definição completa e irrefutável. 

Em uma discussão bastante coerente, Barbalho (2005) questiona o 

entendimento de política cultural como ciência, primeiramente porque não se faz 

necessária a criação de uma área científica que se ocupe apenas das políticas 

culturais, além disso, estas políticas já são e devem continuar sendo objeto de 

pesquisa segundo saberes científicos diversos, como a sociologia ou a antropologia, 

muitas vezes associados.       

O que restaria da definição de Coelho (1997, p. 293) é o entendimento de 

política cultural como um “programa de intervenções realizadas pelo Estado, 

entidades privadas ou grupos comunitários com o objetivo de satisfazer as 

necessidades culturais da população e promover o desenvolvimento de suas 

representações simbólicas.” Como lembra Barbalho (2005), estas necessidades não 

são pré-fixadas, estão antes dispostas nas tensões promovidas pelos agentes 

culturais, seus interesses e o conhecimento das aspirações da população. 



14 

 

Em outra via, Albino Rubim (2006) em Políticas culturais entre o possível e o 

impossível busca a conceituação de política cultural através da delimitação das 

dimensões inerentes a ela, um esboço do espaço e da abrangência desta política. 

Para conseguir este esboço devem ser analisadas as seguintes dimensões: a) a 

noção de política presente; b) a concepção de cultura privilegiada; c) o programa de 

ações já desenvolvidas ou a serem implementadas; d) os objetivos e metas, 

propostos de forma transparente ou não; e) os atores envolvidos, não apenas o 

agente clássico, o Estado, mas também os não-estatais, como o mercado e a 

sociedade civil; f) os públicos pretendidos; g) os instrumentos, meios e recursos 

necessários, sejam humanos, materiais, financeiros ou outros; h) as fases do 

sistema cultural a serem privilegiadas, apesar de todas serem complementares e 

necessárias, algumas beneficiadas de acordo com a política cultural adotada; i) as 

interfaces, ou áreas afins, acionadas; e, por último, j) as articulações entre estes 

fatores. 

“Assim, as articulações realizadas entre estes variados componentes; a 

compatibilidade e coerência presentes dão consistência ao grau de sistematicidade 

existente nas políticas culturais.” (RUBIM, 2006, p. 16). A análise destas dimensões 

possibilita caracterizar a política cultural acionada. 

É obvio não haver um discurso único a ser seguido, mas um caminho já foi 

traçado. A política cultural deve ser entendida sim como um conjunto de 

intervenções, ações e programas estruturados pelo Estado e pelos agentes 

mercadológicos e civis, que tem por objetivo o desenvolvimento do sistema cultural, 

caracterizada pelas dimensões propostas por Rubim. Ela segundo Certeau, citado 

em Barbalho,  
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lida com o “campo de possibilidades estratégicas”; ela específica 
objetivos ‘mediante a análise das situações’ e insere “alguns lugares 
cujos critérios sejam definíveis, onde intervenções possam 
efetivamente corrigir ou modificar o processo em curso”(apud 
BARBALHO, 2005, p. 36). 

 

 

1.2- Gestão Cultural: 

 

 

Em situação não tão diferente das políticas culturais, a gestão cultural 

constitui um campo de estudo em expansão, afinal como lembra Leitão (2003) a 

cultura atingiu dimensões antes impensadas, como a economia, e tem assumido 

papel cada vez mais relevante: 

 

No século XXI, três dimensões se encontrarão cada vez mais 
implicadas com a cultura. Como dizíamos, a primeira delas concerne 
á relação existente entre cultura e o crescimento do capitalismo. A 
segunda, que é uma conseqüência direta da primeira, diz respeito à 
tendência das sociedades contemporâneas a dedicar uma maior 
parcela de seu tempo, antes tomada pelo trabalho, às atividades de 
lazer e entretenimento. E uma terceira, que se refere ao processo de 
globalização que pode articular uma manifestação cultural 
local/nacional qualquer a um mercado mais abrangente, dito “global”. 
(LEITÃO, 2003, p. 116)  

  

Frente às complexidades internas do campo cultural, a gestão cultural não 

constitui um elemento de fácil caracterização e fixação, uma vez que, incorpora 
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aspectos dos campos jurídico, econômico e social. Compreende a articulação de 

diferentes aspectos na busca não por um conceito rígido, mas na ordenação de 

caracteres mutáveis, que possam ser adaptados aos diferentes contextos. 

Tendo em vistas estes aspectos, uma das principais características da noção 

de gestão cultural é a compreensão que nem todos os aspectos da cultura podem 

ser gerenciados, afinal não é possível planejar rigidamente processos como o de 

criação sem perder uma das principais características da cultura: autonomia da 

criatividade. 

Segundo Zuríbia, Abello e Tabares no Cuaderno de la OEI (1998, p. 21): 

 

Los investigadores que plantean la pertinência del concepto, como 
Jesús Martín-Barbero y Nestor Garcia Canclini, quienes consideran 
que existen transformaciones em la dimensión cultural que insinúan 
la búsqueda de un expresión próxima a la actual práxis cultural. 
Advirtiendo em todo momento que lo gestionable en la cultura solo 
puede entenderse a la luz de lo no gestionable, ya que la libertad, la 
autonimía y la independência de los procesos culturales no son 
gestionables. 

 

 Outra questão importante é que a gestão e o gestor em si não podem limitar-

se a administração ou a gerência, antes incluem as duas e ultrapassam a mera 

organização. Incorporando, também, o uso de princípios jurídicos, administrativos e 

econômicos, sem, entretanto, subestimar os princípios internos do campo. 

 A gestão cultural compreende o uso de recursos de outras áreas em busca 

não apenas de uma mera organização, mas também de uma eficiência que se 

preste as ingerências do campo e não se limite aos aspectos econômicos. 
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1.3- Museus: 

 

 

O Museu de Arte Moderna da Bahia deve ser estudado como um 

equipamento cultural, termo em geral utilizado para designar edificações ou 

instituições na qual se realizam práticas culturais, além de grupos de produtores 

culturais abrigados nestes locais, mas podemos entendê-lo, também, como espaço 

de acolhimento e divulgação das práticas culturais. Portanto, participam da definição 

contemplada os teatros, as salas de cinema, as bibliotecas e, é claro, os museus, 

portanto equipamentos mais convencionais. 

Enquanto espaço destinado às práticas, aos bens e aos produtos culturais, os 

equipamentos culturais constituem-se como locais privilegiados de consumo cultural 

das mais diversas formas de expressão artística, que por sua vez dialogam com 

diferentes formas de gestão da cultura. Como afirma Isaura Botelho (2003, p. 141) 

esta diversidade 

 

é correlata a uma pluralidade de padrões de cultura, que evidencia 
distintas possibilidades de escolha, as quais serão levadas em conta 
para que políticas de democratização da cultura deixem de se apoiar 
em premissas duvidosas, quase sempre não explicitadas. 

 

Em 1974, os museus foram definidos pela Internacional Council of Museums 

(ICOM) como sendo “um estabelecimento permanente, sem fins lucrativos, a serviço 

do público, que seleciona, conserva, pesquisa, comunica e exibe, para o estudo, a 



18 

 

educação e o entretenimento a evidência material do homem e de seu meio 

ambiente” (apud COELHO, 1997, p.269). 

Desde o surgimento da palavra museion, que se referia a um local de 

discussão e ensino, por volta do século III antes de Cristo no Egito, até a acepção 

hoje utilizada ocorreram uma série de transformações. O museu deixou de se 

restringir a um instrumento cultural de preservação do passado e passou a 

constituir-se como instituição detentora de um patrimônio cultural dotado de valor 

econômico, como nos lembra Coelho (1997). 

O museu de arte, palco da ação educacional como também da ação cultural, 

configura-se como instituição das práticas culturais e por isso impõe-se como 

equipamento cultural. Hugues de Varine (2000), ex-diretor do Conselho Internacional 

de Museus/ UNESCO, entende que o museu além de equipamento é também 

processo, constituindo parte do tecido social, econômico, educacional e cultural, 

sendo que sua função é dar voz ao patrimônio e aos aspectos do mundo 

contemporâneo. 

De acordo com a Política Nacional de Museus, elaborada em 2003, na gestão 

do ministro Gilberto Gil, os museus têm papel fundamental na valorização do 

patrimônio cultural, sobretudo do ponto de vista das políticas públicas, além disso, 

pressupõe a relação entre diferentes grupos étnicos e sociais, entre si e com os 

elementos da natureza, e o contato com o tangível e o intangível. 

 

Para cumprir esse papel, os museus devem ser processos e estar a 
serviço da sociedade e do desenvolvimento. Comprometidos com a 
gestão democrática e participativa, eles devem ser também unidades 
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de investigação e interpretação, de mapeamento, documentação e 
preservação cultural, de comunicação e exposição de testemunhos 
do homem e da natureza, com o objetivo de propiciar a ampliação do 
campo das possibilidades de construção identitária e a percepção 
critica acerca da realidade cultural brasileira. (MINISTÉRIO DA 
CULTURA, 2003) 

 

O Museu de Arte Moderna da Bahia além de equipamento cultural é um 

equipamento do governo e, em virtude disto, pode ser tomado como um instrumento 

de política cultural pública, alvo de uma gestão afinada com os princípios formadores 

desta política e preocupada com a estruturação e desenvolvimento das ações 

pretendidas. 
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2- MUSEU DE ARTE MODERNA DA BAHIA: FRUTO DA RENASCENÇA 

BAIANA 

 

 

2.1- Declínio baiano 

 

 

A Bahia, desde o descobrimento do Brasil, manteve lugar de destaque 

durante o período colonial por conta do intenso comércio de cana-de-açúcar, fumo, 

algodão e tráfico de escravos, além de representar a capital das terras recém 

descobertas e maior cidade das Américas. Era ponto de partida e chegada dos 

aventureiros provenientes do velho mundo e dos representantes da coroa 

portuguesa. 

O crescimento da produção da cana-de-açúcar em Pernambuco, que 

posteriormente tornou-se o maior produtor do Brasil, nas Antilhas e o 

desenvolvimento do açúcar de beterraba representaram um declínio da economia 

baiana. A descoberta do ouro em Minas Gerais no fim do século XVIII, encerrando o 
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ciclo do açúcar e iniciando o ciclo do ouro, propiciaram uma mudança de interesses 

econômicos por parte de Portugal. 

Mesmo com esse início de crise, houve uma dinamização da economia 

baiana através crescimento das atividades pecuárias próximas ao rio São Francisco, 

favorecendo a expansão da colonização no interior. Entre o final do século XVIII e 

início do XIX, a alta do preço do açúcar, a expansão da pecuária no interior, o 

aumento do tráfico de escravos, o cultivo do algodão e do fumo favoreceram o 

reequilíbrio da economia baiana. 

A mudança da capital do país para o Rio de Janeiro representou mais uma 

estremecida na autonomia da Bahia, especialmente de Salvador. Ao perder o status 

de sede da administração do país, a cidade foi deixando de ser moradia dos 

burocratas portugueses e parada obrigatória para aqueles que chegavam à colônia. 

Outros fatores auxiliaram no contínuo declínio da antiga capital: a estagnação 

da produção do algodão, o fim do tráfico de escravos, a proclamação da 

independência (que representou uma perda de mercado para o fumo) e a 

concorrência do tabaco cubano. Com a expansão dos mercados na Alemanha, das 

fábricas que utilizavam o fumo como insumo e a guerra da independência cubana, 

um novo cenário favorável a produção do fumo foi concretizado, assim no final do 

século XIX este era o principal produto de exportação. 

A Revolução de 30 chega promovendo um intenso processo de 

modernização, mas 
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A Bahia não teve lugar na primeira onda de modernização urbano-
industrial que se armou no país. Não só as elites foram contrárias à 
Revolução de 30 anos. A estrutura econômica da província 
permaneceu essencialmente agro-mercantil, apesar da virada 
reformista que mobilizou o centro-sul do país. E a política de Vargas 
elegeu prioridades que se encontravam fora do raio de atuação da 
classe dirigente baiana. Desse modo a região se viu condenada a 
velhas rotinas, ao mormaço econômico. (RISÉRIO, 1995, p. 35/36).      

   

A Bahia perderia de vez o seu lugar de destaque ao ficar de fora do iniciante 

processo industrial. A distância entre Bahia e Centro-Sul ficou ainda maior por conta 

do fortalecimento comercial e da produção de insumos industriais como o açúcar e o 

café em outras regiões. 

O exílio não se deu apenas no campo comercial, a nível político e cultural a 

recusa do avanço da modernidade foi a mesma. Manifestadamente contra a 

Revolução de 30, as elites baianas perderam apoio do governo federal, além de não 

assimilar o movimento Modernista na sua esfera cultural, afinal como Salvador, até 

então mergulhada pelas elites no culto ao passado e ao orgulho aristocrático, 

poderia compreender a dinâmica modernista impulsionada pela industrialização e 

pelo crescimento das cidades?   

 

 

 

 

 

 



23 

 

2.2- A guinada 

 

 

Após a vitória dos revolucionários e nascimento da República Nova, as elites 

da Bahia se viram obrigadas a aceitar e apoiar o movimento. Depois de três 

interventores no comando do Estado, mas que não produziram grandes 

transformações, assume o governo, em 1931, Juracy Magalhães. De início, Juracy 

não foi reconhecido pelas oligarquias locais por ser jovem, na época o político 

contava 26 anos; por não ser baiano, era natural de Fortaleza; e por ser militar. Para 

uma elite orgulhosa de seu passado e de seus antigos estadistas, influentes e 

reconhecidos no cenário nacional, era uma afronta a indicação de um jovem. 

Ao iniciar o governo, o novo interventor buscou alianças com as velhas 

oligarquias para garantir o poder e promover reformas com o consentimento destas. 

Deste modo pode inaugurar o Instituto do Cacau, o Instituto Central de Fomento 

Econômico da Bahia, além de fortalecer o Instituto do Fumo e da Pecuária e iniciar a 

construção do Banco do Estado da Bahia, de creches, hospitais, secretarias e 

prédios.  

A descoberta de petróleo na Bahia permitiu a implantação da Petrobras, que 

trouxe também avanços tanto no setor comercial como social, além de atrair as 

atenções do presidente Getúlio Vargas para a província esquecida. Outras obras 

como a construção da Hidrelétrica de Paulo Afonso e a ligação Rio de Janeiro – 

Bahia através de uma rodovia permitiram uma nova aproximação com o centro-sul 

do país, região de maior expressão econômica e maior industrialização. 
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Entre 1937, fim do governo de Juracy Magalhães, e 1947 a Bahia foi dirigida 

por seis governadores diferentes. De 47 a 51, o governo de Otávio Mangabeira, 

possibilitou uma aliança com o movimento liberal e a afirmação de uma base 

econômica mais sólida. Nesse governo as preocupações com a saúde e educação 

traduzem-se em ações e políticas para correção dos problemas. Anísio Teixeira 

assume como Secretário de Educação do Estado e promove uma revolução nas 

propostas educacionais, cria a Escola Parque (o Centro Educacional Carneiro 

Ribeiro) cujo currículo aliava o ensino das matérias tradicionais ao incentivo à 

expressão artística, leva o Colégio Central da Bahia a ser considerado um dos 

melhores do país, incentiva o Clube de Cinema da Bahia e projeta a Fundação para 

o Desenvolvimento da Ciência.        

A Bahia inaugurava o seu processo de modernização econômico e cultural. 

Neste segundo aspecto outros atores também figuraram como importantes meios 

para este processo entre eles os jornais, o Clube de Cinema da Bahia e a 

Universidade da Bahia. 

Como afirmar Albino Rubim (1999, p.67)  

 

Os jornais e, em especial seus suplementos culturais, configuravam-
se naqueles anos como lugares culturais, de ostensiva publicização e 
polêmica, e pólos de gravitação dos intelectuais, inclusive dos jovens 
criadores que germinam no período. 

   

A criação do Clube de Cinema da Bahia, organizado por Walter da Silveira, 

que contava com mais de 300 associados, possibilitou “um espaço relevante entre o 

hegemônico cinema hollywoodiano e o louvado realismo socialista” (RUBIM, 1999, 



25 

 

p. 67). Entre os participantes do Clube figuravam críticos de importantes jornais, 

além de jovens que futuramente iriam produzir o cinema baiano, como Glauber 

Rocha. 

Outro pilar para as transformações modernas que se passavam na Bahia foi a 

Universidade da Bahia. Criada em 1946, a princípio reunia unidades de ensino que 

já funcionavam de forma isolada: Odontologia, Farmácia, Belas Artes, Politécnica, 

Comércio, Direito e Medicina. Dirigida pelo reitor Edgard Santos de 1946 a 1961, a 

UBA criou, ainda, as Faculdades de Ciências Econômicas e Administração, além 

das inovadoras Escolas de Teatro, Dança e Música. 

A Universidade da Bahia foi palco do debate, da criação e da difusão cultural, 

assim como do “despertar da Bahia para a hora nova da nossa Pátria, a hora do 

trabalho, a hora da produção da riqueza social e, conseqüentemente, da realização 

de uma efetiva soberania do Brasil” (SANTOS apud RISÉRIO, 1999, p. 241).  

No campo econômico, contou com uma intensa parceria da Petrobras em 

inúmeras parcerias firmadas. Além disso, os grupos de pesquisa como o Centro de 

Estudos Afro-Orientais e o Laboratório de Geomorfologia e Estudos Regionais 

organizaram diversos trabalhos para os órgãos governamentais, no sentido de 

possibilitar uma maior compreensão dos problemas político-sociais e auxiliar na 

formulação de ações de reparação destas condições. 

Havia, portanto, um forte trabalho da Universidade para além dos seus muros, 

efetivando uma ligação com a sociedade como um todo, desde a formação de mão 

de obra qualificada para os novos seguimentos comerciais que aqui se instalavam, 

até uma consultoria às ações políticas pretendidas e difusão das mais diversas 
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formas de cultura. Como afirma o próprio Edgard Santos em um discurso na 

Faculdade de Ciências Econômicas: 

 

Uma entidade de fins tão vários e gerais, e assim tão representativa 
dos interesses difusos da sociedade, bem vejo em nós, [...] a 
concentração dos interesses populares nos objetivos de nossa vida 
econômica, a compreensão mais viva dos seus problemas  e, 
conseqüentemente, o aperfeiçoamento mental e institucional do 
nosso povo. (Apud RISÉRIO, 1999, p.240) 

 

Continuando em seu discurso, o reitor esclarece qual a concepção formulada 

por ele para a UBA1: 

[...] há de perceber a compreensão que formulais desta Casa, a 
Universidade como instituição legítima do povo, a Universidade como 
intérprete alerta e esclarecida das aspirações a Nacionalidade, a 
Universidade desindividualizada, imune a toda sorte de 
personalismos exclusivistas, e antes de tudo, uma comunidade de 
homens cultos e inteiramente devotados à destinação mais alta do 
Brasil. (Apud RISÉRIO, 1999, p.241) 

 

Era este o intuito disseminado por toda a Universidade, e assim trabalham as 

diversas faculdades. A Escola Politécnica e a Faculdade de Direito contavam com 

excelentes instalações, de bibliotecas a laboratórios, figurando entre as mais 

modernas do país. A Faculdade de Medicina foi dinamizada com a construção do 

Hospital Universitário, Letras recebeu incentivos para a confecção do Atlas de 

Falares Brasileiros, “entre outras atividades, sofreram os efeitos da sucessão de aos 

modernizantes que tomou conta da Universidade da Bahia nos primeiros anos de 

sua atuação junto à sociedade baiana” (TEIXEIRA apud RUBIM, 1999, p.86). 

                                            
1 Neste período, a Universidade da Bahia não era uma instituição federal, por isso sua sigla era UBA.  
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A criação do Centro de Estudos Afro-Orientais, CEAO, em 1959, proposta por 

Agostinho da Silva e acatada por Edgard Santos, após a manifestação de explícito 

interesse do embaixador do Brasil na UNESCO de fundar um grupo de estudos 

orientais no país, representou um importante passo na compreensão do negro, de 

suas crenças e tradições longe de um olhar folclorista. A proposta do CEAO era o 

desenvolvimento de pesquisas nas áreas de Antropologia, Sociologia, Geografia, 

História e Lingüística, através de metodologias científicas que garantissem a 

validade da pesquisa, de modo a proporcionar um real conhecimento das culturas 

africanas e asiáticas. 

O CEAO organizou cursos de geografia e história da África, etnias e culturas 

africanas no Brasil e de línguas como russo, japonês, hebraico e iorubá, sendo que 

este último transformou o acesso a Universidade por não exigir dos participantes 

nenhum pré-requisito, nem mesmo a alfabetização. 

Outro grupo de pesquisa inovador foi o Laboratório de Geomorfologia e 

Estudos Regionais, fundado por Milton Santos. O LGER foi responsável por 

importantes pesquisas na área de Geografia Humana na Bahia. Através de uma 

parceria com o governo, estas pesquisas puderam auxiliar na formulação de 

políticas públicas visando reparar os problemas econômicos e sociais existentes na 

cidade de Salvador. 

As grandes transformações tiveram maior impacto no campo das artes, 

primeiro pela iniciativa de criar cursos superiores em áreas ainda não organizadas 

no país como Música, Teatro e Dança. Segundo por inovar ao chamar estrangeiros 

de grande influência para dirigir tais iniciativas, com exceção de Martin Gonçalves, 
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diretor da Escola de Teatro, que era brasileiro, mas tinha enorme prestígio no campo 

teatral. 

A Escola de Teatro refletia a busca pela profissionalização que se espalhava 

por outras áreas da UBA. Dirigida por Eros Martin Gonçalves, tinha como suas 

principais características o rompimento com o amadorismo, o investimento no teatro 

profissional como prática e a interação entre as diversas formas de manifestação 

artística, como dança, teatro e música. Devido à grande experiência profissional e ao 

excelente prestígio do diretor, puderam ser firmados convênios e intercâmbios que 

garantiram ótimas condições para a formação dos estudantes, entre estes apoios 

destaca-se o oferecido pela Fundação Rockffeler. 

Entre as inovações trazidas por Martin Gonçalves está a criação dos cursos 

de interpretação, direção, dicção, cenografia e história do traje. Comprovando o 

interesse em investir na profissionalização do fazer teatral, como podemos ver em 

Jussilene Santana (2006, p. 42):  

 

Numa cidade que sempre viveu atravessada por hábitos amadores e 
provincianos no fazer teatral, a empreitada surge com alguns 
objetivos inter-relacionados: divulgar a dramaturgia clássica e 
moderna através de encenações promovidas pelo próprio instituto e 
numa junção entre teoria e prática, formar artistas (atores, diretores e 
técnicos) e público nos mais atuais métodos e técnicas teatrais. 

 

Na Escola de Música também podemos observar uma revolução no ensino da 

música na Bahia. Para direção da Escola Edgard Santos convidou Hans-Joachim 

Koellreutter, fugitivo da Alemanha Nazista e adepto da música dodecafônica. Ele 

criou os Seminários Livres de Música, que posteriormente originaram os Seminários 
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Internacionais de Música, eventos que tiveram grande aceitação tanto dos 

estudantes e músicos, como do público em geral, que lotavam a reitoria da 

Universidade da Bahia. 

Juntamente com Ernest Widmer e Anton Walter Smetak, Koellreuter 

proporcionou experimentações na técnica e até mesmo na criação de instrumentos, 

como os instrumentos criados por Smetak à base de PVC, mangueiras e cabaças. 

Estas experimentações chegaram até a ausência completa de currículo acadêmico. 

A Escola de Dança representou um ápice das inovações promovidas pelo 

reitor, por ser o primeiro curso de ensino superior em dança do país, pelo propósito 

de se tornar um local de excelência no ensino da dança moderna que na época era 

praticamente desconhecida na Bahia e, por último, por convidar uma bailarina 

polonesa para levar a frente este projeto. Yanka Rudzka combatia a técnica fria 

através da ligação entre movimento e expressão, sentimento. Influenciada 

esteticamente pelo candomblé, pela capoeira e pela percussão afro, Yanka 

conseguiu se aproximar da cultura afro-baiana sem cair no folclórico.    

Assim, Universidade Federal da Bahia, através do reitorado de Edgard 

Santos, figurou como um dos locais de criação e difusão da cultura e do 

modernismo, não só nas áreas artísticas mas também em todas os seus campos de 

atuação. Como esclarece Rubim (1999, p. 67): “A Universidade deixa de ser apenas 

o lugar de ensino e passa a incorporar – ainda que momentaneamente – em sua 

dimensão mais inerente: a produção da cultura, como ciência e arte, em especial”.  
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2.3- Uma constelação de estrelas internacionais: 

 

  

Salvador sempre foi palco e abrigo de estrangeiros dos mais diversos lugares. 

Mas com a crise econômica que viveu após a independência do Brasil e mudança 

da capital para o Rio de Janeiro, a Bahia perdeu parte do seu prestígio, deixou de 

ser porto obrigatório para a entrada no novo continente.  

Com a fundação da Universidade da Bahia, os projetos modernistas ou 

modernizadores do reitor Edgard Santos e a efervescência cultural que banhou 

Salvador entre os anos 50 e 60, vemos novamente uma chegada de estrangeiros 

atraídos pelas novas possibilidades encontradas neste continente que manteve-se 

afastado das guerras. 

Como nos conta Alcântara (Apud RUBIM,1999, p. 89):  

Salvador voltou a ser ponto de confluência internacional, só que 
desta vez não há o predomínio comercial, mas sim o cultural. 
Passam a transitar pela cidade, via Universidade da Bahia, um 
conjunto de informações, manifestações, eventos, enfim, 
acontecimentos diversos (aulas, espetáculos, seminários, etc.) que 
colocam a cidade sintonizada com o mundo.   

 

À frente da Universidade, Edgard Santos convidou para dirigir as Escolas de 

Música e Dança, respectivamente, o alemão Hans-Joachim Koellreutter e a 

polonesa Yanka Rudza. Permitiu a criação do Centro de Estudos Afro-Orientais, 

dirigido pelo português George Agostinho da Silva. Foi também durante a sua 

gestão que lecionaram na UFBA Ernest Widmer e Walter Smetak na Escola de 
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Música, além de Lina Bo Bardi, Karl Hansen e Adam Firnekaes na Escola de Belas 

Artes.  

Os convênios estabelecidos com entidades como a Fundação Rockffeler, 

possibilitaram intercâmbios de alunos, professores e de produtos culturais 

elaborados pela Universidade. Como, por exemplo, o espetáculo Morte e Vida 

Severina, apresentado pelo grupo A Barca, da Escola de Teatro, no festival de 

Teatro Nancy.  

Muitos outros nomes participaram como professores ou pesquisadores nas 

mais diversas áreas que constituíam a UBA, entretanto os estrangeiros não se 

restringiam ao universo acadêmico, apesar de estarem de algum modo conectados 

a ele. Alguns deles chegaram aqui fugindo da Segunda Guerra Mundial, das 

atrocidades e da destruição por ela causadas. Outros estavam interessados nos 

aspectos antropológicos que cercavam e ainda cercam a cidade, como é o caso do 

fotógrafo e etnólogo francês Pierre Verger.    

Verger, Lina, Yanka, Agostinho, entre outros, buscavam compreender estes 

aspectos antropológicos que impregnavam a cidade, principalmente no que se 

referia à cultura afro-baiana, de modo que não houvesse uma folclorização desta 

vertente tão significativa da cultura baiana. 

As Casas de Cultura, entidades representantes culturais de outros países, 

também tiveram um importante papel no cosmopolitismo vivido por Salvador. O 

ICHUB – Instituto de Cultura Hispânica, o ICBA – Instituto Cultural Brasil Alemanha, 

a Casa da França, IENA – Instituto de Estudos Norte Americano, IEP – Instituto de 

Estudos Portugueses, IEB – Instituto de Estudos Britânicos e o próprio CEAO 



32 

 

funcionaram não apenas como meios de ensino das línguas de origem de cada país, 

mas também como local de contato com as culturas e as expressões artísticas 

européias, africanas e orientais (RUBIM, 1999).    

“O elemento internacionalizante surge como especificidade do ambiente 

cultural baiano e da Universidade a Bahia frente a outros movimentos culturais 

importantes no Brasil dos anos 50/60...”, explica Alcântara (Apud RUBIM,1999, p. 

97). Esta especificidade contribuiu para uma nova vivência da cultura baiana, 

atribuindo importância científica aos valores afro-culturais e proporcionando um 

distanciamento do aspecto folclórico que impregnava as manifestações e estudos 

culturais. Estes estrangeiros contribuíram para o projeto cultural baiano que começa 

a ser delineado neste momento.        

 

2.4- O MAM como projeto cultural: 

 

 

A Bahia vivia um período de grande agitação, um momento em que se 

começava a construir um projeto cultural para a cidade de Salvador. Um projeto que 

pudesse reunir os diversos segmentos culturais, afastando-se da visão folclórica que 

constantemente era associada aos elementos da cultura popular e afro-baiana. Foi 

um primeiro momento de organização deste campo, é claro que ainda não havia 

uma complexidade do sistema, com uma distinção rígida das atividades e processos 

como descreve Albino Rubim (2006) na constituição de um sistema cultural 
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contemporâneo. Mas é verdade que havia uma grande vontade, por parte dos 

sujeitos que participavam ativamente deste processo, de constituir efetivamente um 

circuito de criação e divulgação das manifestações produzidas na cidade. 

Neste contexto, entre 1959 e 1963, durante o segundo governo de Juracy 

Magalhães foi montada uma comissão para implantação de um museu de arte 

moderna em Salvador, presidida por Lavínia Magalhães, esposa do governador, e 

composta por: José Valladares, diretor do Museu do Estado; Clarivaldo do Prado 

Valladares, crítico de arte; Walter da Silveira, crítico de cinema; Godofredo Jr., 

representante do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Sphan na 

Bahia; Mário Cravo Junior, escultor; Odorico Tavares, jornalista e colecionador; e 

Carlos Bastos, pintor.  

As artes plásticas na Bahia passavam por uma recente transformação. 

Apesar da Semana de Arte Moderna ter acontecido em 1920, a primeira exposição 

modernista só veio a ocorrer em 1932 com obras de José Guimarães, ex-aluno da 

Escola de Belas Artes que havia realizado diversos cursos na Europa. Mesmo 

propagado no Sul e Sudeste do país, o modernismo foi amplamente criticado e a 

exposição de Guimarães acabou censurada pelo público, pelos jornalistas e até 

mesmo por estudantes e professores da Escola de Belas Artes.  

Apenas em 1944, mais doze anos depois, outro artista organizou uma mostra 

modernista. Desta vez foi Manoel Martins que, além de expor obras próprias, trouxe 

para o público baiano trabalhos de artistas significativos como Portinari, Tarsila do 

Amaral, Segall, Andrade Filho, Di Cavalcanti, entre outros. Mais uma vez as críticas 

foram negativas, o que acabou gerando uma contra-exposição promovida pelos 
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funcionários dos jornais Diário de Notícias e O Imparcial, com caricaturas e rabiscos 

que depreciavam a exposição de Manoel Martins. 

A aceitação do Movimento Modernista só aconteceu a partir de 1950, quando 

diversas ações apontavam para uma maior receptividade e entendimento por parte 

do público e da crítica. O primeiro passo foi dado na exposição patrocinada pela 

revista Cadernos da Bahia, com obras de artistas que despontavam no cenário 

baiano naquele momento como Sante Scaldaferri, Mário Cravo e Rubem Valentim. 

O segundo passo foi dado com a ampliação dos locais para exposição das artes 

plásticas em Salvador através da inauguração das galerias Anjo Azul e Oxumaré, 

além da Biblioteca Pública do Estado e da Associação Cultural Brasil - Estados 

Unidos. A Escola de Belas Artes iniciou o seu processo de renovação no final da 

década de 40, a partir de uma ampliação do corpo docente, da introdução do curso 

de Gravura e de valorização do Desenho, além da maior liberdade para que os 

alunos trabalhassem fora dos padrões estéticos mais rígidos. 

Começava a se delinear um espaço para a promoção da arte modernista, e 

neste processo a fundação do Museu de Arte Moderna da Bahia viria a configurar 

um espaço consolidado para esta vanguarda na cidade.   

 Por iniciativa da Sra. Lavínia Magalhães e da comissão criadora do Museu, 

foi convidada para o cargo de diretora da instituição a arquiteta italiana Lina Bo 

Bardi. Nascida em Roma, estudou no Liceu Artístico e formou-se na Faculdade de 

Arquitetura da Universidade de Roma, trabalhou como arquiteta, jornalista e na 

edição de revistas sobre arquitetura e cultura. Chegou ao Brasil em 1946, logo após 

o seu casamento com o jornalista e crítico de arte Pietro Maria Bardi, para uma 

viagem pela América do Sul. Foram recebidos no Rio de Janeiro pelo que a arquiteta 
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chamou de primeira vanguarda internacional do Brasil: “Lucio Costa, Oscar 

Niemeyer, Rocha Miranda, os Roberto, Athos Bulcão, Burle Max e outros. No Cosme 

Velho, Portinari, o escultor Landucci, o Marcos Jaimovich, ‘velhos amigos’ do Oscar” 

(FERRAZ, 1996, p. 12). Já em 47, Pietro Bardi foi convidado por Assis 

Chateaubriand para montarem juntos o Museu de Arte de São Paulo, foi quando o 

casal decidiu ficar no Brasil, porque aqui Lina Bo conseguiu reencontrar as 

esperanças que havia perdido durante a Segunda Guerra Mundial. Em 51 naturaliza-

se brasileira,  

 

Eu não nasci aqui, escolhi esse lugar para viver. Por isso, o Brasil é 
meu país duas vezes, é minha “Pátria de Escolha”, e eu me sinto 
cidadão de todas as cidades, desde o Cariri, ao Triângulo Mineiro, às 
Cidades do Interior e as da Fronteira. (FERRAZ, 1996, p. 12). 

     

É em 1958 que Lina Bo Bardi chega à Bahia, depois de inúmeros trabalhos 

realizados no sudeste do país, projetos que iam da fundação do Museu de Arte de 

São Paulo - Masp, juntamente com Pietro e Chateaubriand, passando pelo design 

de jóias e trajes, e  criação da revista Habitat, entre outros. Inicialmente, ela 

trabalhou na UBA, ministrando o curso de Teoria da Arquitetura, além de publicar 

uma página dominical sobre cultura e arquitetura no Diário de Notícias. Acabou se 

estabelecendo na Bahia porque encontrava aqui “um fermento, uma violência, uma 

coisa cultural no sentido histórico verdadeiro...” (FERRAZ, 1992, p. 153). 

Bastante adaptada à nossa terra, a arquiteta já havia se tornado amiga de 

personalidade como Vivaldo Costa Lima, Glauber Rocha, Luis Hossaka e Martim 

Gonçalves. Com este último organizou, na Bienal de São Paulo de 1959, a 
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exposição Bahia no Ibirapuera, que apresentou “todo fato, ainda que mínimo, que na 

vida cotidiana, exprima poesia” (FERRAZ, 1992, p. 134), eram objetos comuns, mas 

ligados a uma vivência, articulando arte popular ao cotidiano.        

O Museu de Arte Moderna da Bahia – MAMB – foi legalmente criado em 23 

de julho de 1959, através da lei nº 1.152, que definia a natureza, administração e 

destinação do museu, além de relacionar 87 obras doadas pelo Estado para início 

do acervo permanente. Segundo esta lei publicada no Diário Oficial de 25 de julho 

de 1959: 

 

Art. 2º - Destina-se o MUSEU DE ARTE MODERNA DA BAHIA a 
promover o estudo e a difundir o conhecimento das artes em geral, 
notadamente as plásticas, sob o critério representativo de sua 
evolução contemporânea, a fim de colaborar no desenvolvimento 
cultural do Estado por todos os planos adequados.  

 

 O Museu só foi aberto ao público em janeiro de 1960, com acervo que 

abrigava obras de Mário Cravo Junior, Caribé, Aldemir Martins, Karl Hansen, José 

Pancetti, Di Cavalcanti, Burle Marx, entre outros. Funcionava provisoriamente no 

foyer do Teatro Castro Alves, que neste período encontrava-se fechado após um 

incêndio ocorrido cinco dias antes da sua inauguração em 9 de julho de 1958. Além 

do museu e do teatro incendiado, o espaço contava com um auditório-cinema, 

localizado na rampa de acesso e usado em conferências, aulas, palestras, projeções 

e debates; além de uma escola de iniciação artística para crianças instalada no 

subterrâneo do teatro. 
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 As primeiras exposições promovidas foram de obras do acervo, que segundo 

as intenções da diretora não seriam apresentadas todas de uma única vez, “porque 

as obras de arte devem ser expostas, diremos, ‘lidas’, como os livros que se tomam 

aos poucos na biblioteca” (FERRAZ, 1996, p. 139). Em seguida foi organizada uma 

mostra de Antonio Bandeira e outra de obras do Masp. 

Nas áreas do teatro e no auditório eram realizados projetos em conjunto com 

as Escolas de Teatro, de Música e Dança, e com o Clube de Cinema da Bahia, esse 

último encontrou no auditório do MAMB uma sala de exibição e discussão 

permanente. Juntamente com o Seminário Livre de Música da Universidade foram 

montados cursos de iniciação para crianças nas salas do subsolo do teatro. 

A ligação com a Escola de Teatro possibilitou a montagem de textos de 

Brecht e Camus. No grande palco semi-destruído, adaptado com tábuas como um 

anfiteatro, foi montada em 1960 a peça Ópera de Três Tostões, que, além da 

direção de Martim Gonçalves e arquitetura cênica de Lina Bo, contava com nomes 

que se tornariam grandes estrelas do teatro baiano: Sônia dos Humildes, Jurema 

Penna, João Gama, entre outros. Já em 1961, foi montada Calígula, também com 

direção de Martim e cenografia e figurino da arquiteta, que mais uma vez trazia 

nomes importantes nas atuações, como Sérgio Cardoso, Nilda Spencer, Helena 

Ignez e Eduardo Cabus. A união com o teatro foi especialmente incentivada porque 

a diretora do museu considerava “o teatro como um dos meios mais diretos de 

propaganda cultural, uma vez que reúne em síntese, todas as outras artes” 

(FERRAZ, 1996, p. 144). 

 Lina Bo, que já havia participado da criação do Masp, tinha uma proposta de 

museu que diferia da conceituação clássica, para ela os museus deveriam entrosar 
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passado e presente, fazendo, deste modo, uma ponte com a vida moderna. Os 

novos museus abandonariam a velha idéia de mausoléu intelectual, a organização 

baseada na conservação e na especialização, “as coleções em edifícios 

arquitetonicamente aparentando formas da antiguidade (clássica ou do Egito), 

sufocadas sob as cúpulas, as escadarias monumentais, os salões cheios de 

colunas, tornando-se assim uma embaraçosa superfluidade...” (FERRAZ, 1996, p. 

44), constituiriam um novo sentido social, destinado as interações com o presente e 

com as grandes massas. 

Segundo a arquiteta: 

 

O fenômeno Museu de Arte Moderna é típico de um país novo (os 
países de velha cultura só criam museus na base de um importante 
acervo, não existem museus de reduzido ou nenhum acervo), onde a 
palavra museu tem outra significação da de somente conservar. O 
Museu de Arte Moderna da Bahia não foi um ‘museu’ no sentido 
tradicional: dada a miséria do Estado pouco podia ‘conservar’; suas 
atividades foram dirigidas à criação de um movimento cultural que 
assumindo os valores de uma cultura historicamente (em sentido 
áulico) pobre, pudesse lucidamente [...] entrar no mundo da 
verdadeira cultura moderna... (FERRAZ, 1996, p. 161) 

 

Assim o uso da palavra museu parecia impróprio, as palavras Centro, 

Movimento ou Escola soavam mais apropriadas, mais conectadas ao real interesse 

traçado por Lina Bo para este projeto, objetivando uma aproximação das camadas 

mais populares tanto das obras como do fazer artístico. Para alcançar estes 

propósitos, era evitada uma contraposição entre passado e futuro, deveriam ser 

expostas as obras do passado, consideradas como um acontecimento de uma 

determinada época, encaradas como parte da continuidade histórica da qual o 
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moderno é o resultado. A consciência crítica e a continuidade histórica seriam 

ferramentas para a construção de um entendimento sobre a arte moderna e sobre a 

arte geral. 

Pouco a pouco o museu foi se tornando ponto de encontro dos intelectuais, 

dos artistas e críticos da época, local de intensa efervescência cultural, marcada 

pelo trabalho realizado não apenas por Lina Bo, como também por Mário Cravo 

Junior, Renato Ferraz e Sante Scaldaferri, amigos e aliados da arquiteta. Por seu 

intercâmbio com outras manifestações artísticas, pelo projeto das oficinas de 

iniciação artística e por outros audaciosos projetos, o MAMB tornou-se, neste 

período, o mais desenvolvido político e socialmente entre os museus de arte 

moderna do Brasil.  

O Museu de Arte Moderna da Bahia foi o primeiro dos museus-escola 

pensados por Lina a ser criado, o segundo foi o Museu de Arte Popular, ligado ao 

MAMB e instalado em 1963 no Solar do Unhão. Com a reforma do Teatro Castro 

Alves, a arquiteta buscou um novo espaço para abrigar o MAMB, o escolhido foi um 

conjunto arquitetônico do século XVI, tombado pelo Serviço do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional nos anos 40, o Solar do Unhão. Com a reforma ficou decidido 

que nele funcionaria o Museu de Arte Popular do Unhão, o Centro de Documentação 

da Arte Popular, o Centro de Estudos Técnicos do Nordeste e as Oficinas do Unhão, 

todos pertencentes ao MAMB e afinados com as suas propostas: documentação da 

arte popular independente de uma visão folclórica, aproximação das camadas 

populares e dos problemas reais. Posteriormente, já em 66, o MAMB acaba sendo 

transferido para o Solar do Unhão. 
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A inauguração do Museu de Arte Popular em 1963 foi realizada com a 

apresentação da I Grande Exposição de Arte Popular do Nordeste, que trazia obras 

de João Câmara, Francisco Brennand e Scaldaferri. Ainda em 63 foi realizada a 

Exposição Nordeste, a qual segundo Lina Bo “deveria chamar-se Civilização do 

Nordeste. Civilização. Procurando tirar o sentido áulico-retórico que a acompanha. 

Civilização é o aspecto prático da cultura, é a vida dos homens...” (FERRAZ, 1996, 

p. 158). Neste período de renovação física do museu, Lina Bo continuou contando 

com o apoio de nomes como Mário Cravo, Scaldaferri e Renato Ferraz. 

Com o golpe militar em 1964, o agravamento da situação política do país 

influenciou as atividades culturais e o exercício da liberdade. O MAMB foi ocupado 

pelos militares, que organizaram a Exposição da Subversão, com obras e objetos 

considerados subversivos, além da exposição de canhões e outras armas que 

afirmavam o poder militar.  

Lina Bo é afastada do museu e assume interinamente em seu lugar o 

antropólogo Renato Ferraz, que procura, mesmo com a censura militar, levar adiante 

as propostas elaboradas durante a sua gestão. Em seguida assume a direção Mário 

Cravo Junior. 

O golpe militar acaba por interromper o processo de formação do projeto 

cultural da Bahia e do Brasil, toda a efervescência e agitação cultural demonstravam 

“a autonomia do país na procura de uma saída do subdesenvolvimento cultural, e o 

desmantelamento aqueles esforços está assumindo as proporções de verdadeira 

calamidade” (FERRAZ, 1996, p.11).  
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O espírito fundador do MAMB, imbuído das principais características do 

momento cultural no qual está inserido: a busca pela profissionalização, a interação 

entre as diversas formas de arte e o resgate da arte popular desvinculada de uma 

visão folclórica, colaborando para a iniciativa de formação do primeiro projeto 

cultural para a Bahia; tornou-se temporariamente um sonho do passado. Como 

afirma Lina Bo: 

 

Cinco anos de trabalho duro, que revelou atitudes, covardias, 
defecções, velharias.  

Cinco anos também de esperanças coletivas que não serão 
canceladas: Walter da Silveira, Glauber Rocha, Martim Gonçalves, 
Noênio Spinola, Geraldo Sarno, Norberto Salles, Rômulo Almeida, 
Augusto Silvani, Eron de Alencar, Vivaldo Costa Lima, Sobral, Lívio 
Xavier, Calazans, o Brennand daqueles dias. 

Cinco anos entre os “brancos”. (FERRAZ, 1996, p. 163) 
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3- O MAM ENTRE 1964 E 2007 

 

 

Após a saída de Lina Bo Bardi, em 1964, por conta do golpe militar, assumiu 

a direção do Museu de Arte Moderna da Bahia Mário Cravo Junior, que já havia sido 

parceiro dela na restauração do Solar do Unhão e em exposições no próprio MAM, 

deste modo pôde continuar o trabalho da arquiteta. De acordo com as palavras de 

Caribé deve-se a Mário a recuperação do Unhão e a mudança do MAM e do Museu 

de Arte Popular para este espaço, “foi por insistência dele que a arquiteta Lina Bo 

Bardi desistiu da construção de um prédio específico e tratou da restauração do 

Solar”. 

O artista, que lecionou na Escola de Belas Artes em 1954, trabalhou ao longo 

de sua obra com materiais que vão do barro ao gesso, passando por pedra sabão, 

aço, sucata, alumínio, resina, plástico, entre outros. Escultor, gravador, desenhista e 

professor, Mário havia retornado de um período de estudos na Alemanha, na qual 

atuou como escultor residente a convite do Senado de Berlim e da Fundação Ford, 

quando foi convidado para assumir a direção do MAM e do MAP. 

Cravo Jr foi o responsável por concluir o trabalho de unificação dos dois 

museus no Unhão, além de levar a frente o projeto inicial do museu de se constituir 



43 

 

como um espaço de comunhão entre a arte popular e a erudita, numa tentativa de 

distanciar-se do folclore e de valorizar a arte moderna e popular. Mas esta não era 

uma tarefa de fácil execução, como nos descreve Caribé: 

 

“Houve sempre uma grande peleja entre Mário e a Bahia. Algo 
desafinava entre os dois, no Unhão: enquanto ele pensava, a Velha 
jogava-lhe na cara o céu azul-mar.” (CARIBÉ)  
 

 

Mas a queda de braço acabou em setembro de 1967, quando Cravo Jr 

retirou-se da direção do museu e entregou o posto ao antropólogo Renato Ferraz, 

também antigo colaborador do MAM. Renato esteve presente durante a gestão de 

Lina Bo como colaborador, e, assim como Mário Cravo Jr, tentou seguir em frente 

com o projeto de base da fundação do museu, entretanto os tempos eram outros, o 

endurecimento da ditadura, representado pela seqüência de Atos Institucionais e 

pela perseguição política a intelectuais e artistas, acabou resultando num longo 

período de trevas para as artes.  

Nadando contra a maré, o novo diretor buscou prosseguir com um calendário 

de ações que estivesse de acordo com a missão traçada para o museu. Entre os 

anos de 68 a 71 passaram pelo MAM trabalhos de artistas como Geraldo Pereira da 

Silva, Sergius Erdelyl, George Mathieu, Anthony Moore, Trindade Leal, Marília 

Rodrigues, Kurt Wendlandt, Danúbio Gonçalves; além de exposições de caráter 

mais didático como a Exposição Nacional do Poema/Processo (1968), O Recôncavo 

Baiano (1970), 27 Artistas Brasileiros da Nova Geração (1971) e Pintura 

Contemporânea (1971).  
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Ferraz continuou a frente do MAM até 1975, mas os registros sobre sua 

passagem na instituição são escassos, em parte pela censura que impedia a mídia 

de retratar os movimentos artísticos e intelectuais que buscavam uma reflexão mais 

acentuada, e também por conta da nossa cultura institucional de não preservação do 

passado e da história, caracterizada pelo descarte de documentos e relatórios de 

antigas gestões.  

Até a década de 90, o museu, assim como outros equipamentos culturais 

públicos e particulares da cidade, passou por um longo período de abandono, 

apesar de estar com suas portas abertas não mais havia o intenso circular de 

artistas e público registrado nos primeiros anos. A mobilização da classe artística ao 

redor do espaço havia se diluído, o apoio do Estado às artes era quase que 

inexistente e o momento histórico, fim da ditadura e reconstrução da democracia, 

apontava para outras prioridades. 

Ainda neste período obscuro, passaram pela direção do museu Silvio Robatto 

e Francisco Liberato. O primeiro esteve à frente da gestão do museu durante os 

anos de 76 a 78, arquiteto e fotógrafo, Robatto era filho de Alexandre Robatto, 

pioneiro do cinema baiano, trabalhou também com o cinema e como arquiteto da 

prefeitura, sendo o responsável por construir sete dos Centros de Cultura do Estado. 

Sua passagem pelo MAM também foi apagada pela falta de registros. 

Francisco Liberato manteve-se a frente do MAM por um longo período, entre 

1979 e 1991, e conseguiu um pouco mais de êxito que seus antecessores. Pintor, 

escultor, desenhista, artista multimídia e cineasta, Liberato esteve sempre ligado a 

estética do sertão, da arte popular regional e das figuras místicas do candomblé; foi 
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o pioneiro no desenho animado na Bahia, chegando a produzir o primeiro longa-

metragem animado do Nordeste, lançado em 1983. 

Em sua atuação no MAM, destaca-se a criação das oficinas de artes 

plásticas, instaladas em 1980, a partir de um convênio entre a Funarte e a Fundação 

Cultural do Estado da Bahia. Com o objetivo de dar vazão às manifestações 

sufocadas e desconhecidas, as oficinas foram coordenadas durante os anos de 80 a 

88 pelo artista baiano Juarez Paraíso, e acabaram por resultar na exposição 

Cadastro. Primeiro foram abertos os cursos de gravura, com as especialidades de 

xilogravura, água forte, litografia e serigrafia, eram oferecidos recursos técnicos e 

materiais para que os alunos pudessem colocar em prática o que era aprendido nas 

três aulas semanais. Já em 1983 foram montados os cursos de cerâmica e escultura 

em madeira. 

As oficinas ficaram famosas por reunirem desde a sua criação a participação 

de importantes artistas como professores, entre eles Ieda Oliveira, Gaio, Iuri 

Sarmento, Paulo Pereira, Zau Pimentel Seabra, Renato Fonseca, Ayrson 

Herackiton, Caetano Dias, Bete Souza, Márcia Abreu, Edgar Oliva, Almandrade, 

Suzane de Pinho, Vauluizo Bezerra,Barbara Suzarte, Isa Muniz, Zeca Araujo, Hilda 

Salomão, Elisa Galefe, Hinha Bastos, Ray Viana, Renato Viana, Guache, Rubens 

Gerchman, Sonia Rangel, Israel Pedrosa, Josely de Carvalho e Sérvulo Esmeraldo. 

Entre os alunos que participaram das oficinas também figuram nomes que 

alcançaram visibilidade como Eneida Sanches, Marepe, Maxim Malhado, 

Eckenberger, Terciliano Jr., Justino Marinho, Zivé Giudice, Carlos Celuque, Floriano 

Teixeira, Ramiro Bernabo, Bel Borba ,  Tuti Minervino , Nivanilson Souza, Kamundo, 

Juarez Andaluz, Gil Bastos,Flavio Lopes, Fernando Pigeart, Eliezer Bezerra, 
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Cleomarcia Oliveira,Carlos Araujo, Caracol, Ann' Pochon, Andre Farias, Aline Costa, 

Ademir Barcelar, Júlio Roberto da Silva, Andréa Bastos, Pedro Marighella, e outros. 

Ao fim da gestão de Liberato e do governo de Waldir Pires/ Nilo Coelho, e 

também com a volta ao governo de Antonio Carlos Magalhães ao posto e 

governador da Bahia, é convidado o museólogo Heitor Reis para assumir a direção 

do MAM. Neste momento é possível ver a delineação de outra política cultural, um 

pouco mais distanciada da promoção da cultura como um bem em si, mas altamente 

conectada ao turismo e a visão de turismo cultural corrente nos anos 90. 

O MAM esteve fechado durante os anos de 89 a 90, por isso, ao assumir o 

equipamento, Reis coordenou uma intensa reforma no casarão principal e na capela, 

ambos encontravam-se em avançado estado de abandono, com os telhados 

completamente destruídos. Nesta reforma, iniciada em 91, foi incluída uma reserva 

técnica, climatização adequada para as salas, além de tratamento do acervo e da 

estrutura física.  

A reinauguração contou com um importante conjunto de ações, que visava 

segundo Heitor Reis (MAM, 2002, p. 21) “inserir o MAM na comunidade local por 

meio de um evento de reabertura em 1992, com a exposição da vasta coleção de 

Gilberto Chateaubriand”, além da “Arte Brasileira 72/92 na Coleção de Gilberto 

Chateaubriand”, foram realizadas mais três exposições de inauguração: “A pintura 

no acervo do MAM” com obras de Tarsila do Amaral, Volpi, Rubem Valentim, 

Pancetti, Di Cavalcanti, entre outros; “A montanha e o mar”, coletiva de Adrianne 

Gallinari, Otaviano Muniz Barreto e José Bento; e por fim a “Coletiva das Oficinas”, 

com trabalhos dos participantes da oficina de Expressão Plástica.    
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Nas palavras de Reis (MAM, 2002, p. 24): 

 

A partir daí, o Museu ganhou dinâmica própria, marcando seu 
espaço na cidade, e, seguindo o caminho natural, iniciou um 
processo de alinhamento com a arte brasileira e internacional para o 
qual era imprescindível sua inserção na cena contemporânea, o que 
exigia torná-lo um espaço dinâmico, um verdadeiro centro cultural, 
que fosse um espaço aberto para o pensamento, o diálogo e a 
experimentação.  

 

As oficinas constituíram-se como ponto forte da reinauguração, dentre os 

cursos oferecidos estavam Desenho, Escultura, Gravura, Pintura e Processos 

Contemporâneos. Por elas passaram cerca de 900 alunos ao ano. Projeto inicial de 

Francisco Liberato, em 2008 as oficinas completaram 28 anos de existência. 

Ainda na administração de Heitor, foi inaugurado em 1998 o Parque das 

Esculturas, instalado na encosta em dois percursos, um próximo aos arcos da 

entrada do museu e outro numa passarela de madeira ao longo da linha do mar, 

abriga obras de importantes escultores como Carybé, Mário Cravo Junior, Waltércio 

Caldas, Mestre Didi, Siron Franco, Ivens Machado, Tunga, Sante Scaldaferri e 

Rubem Valentim. O Parque representa uma obras de grande impacto, até mesmo no 

campo da arquitetura. 

A mais significativa ação desenvolvida durante os anos que Heitor se dedicou 

ao MAM foi a criação do Salão da Bahia, em 1994. O objetivo do Salão era dar um 

espaço para a livre expressão do artista, sem critérios conceituais fechados, mas 

buscando uma ampla amostragem das vertentes contemporâneas da Bahia e do 
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Brasil. Para Fernando Cocchiarale (SALÃO DA BAHIA, 1999), atual diretor do 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro,  

 

O valor de suas premiações e pró-labore, (...) a oportunidade de 
integrar uma exposição de caráter nacional e, no caso dos 
premiados, integrar o acero do MAM Bahia, em exercendo uma 
aração crescente sobre os artistas dos vários centros de produção 
contemporânea que ora se delineiam no Brasil.  

  

   Entre os anos de 1991 a 2002 foram realizadas cerca de 250 exposições no 

museu, que, neste período, tornou-se palco de eventos para além das artes 

plásticas, estiveram nele projetos de teatro, música e literatura. Sem falar do projeto 

Jazz no MAM, realizado sempre aos sábados, configurou como um sucesso de 

público e continua na grade das atuais ações culturais desenvolvidas. Esse último foi 

responsável por trazer ao museu um público diferenciado, pois ao comparecer ao 

show, ele acabava por contagiado pelas exposições e outras ações do MAM. 

A atuação de Heitor Reis seguiu até o fim do ano de 2006, quando a 

realização das eleições para governador derrotou o grupo político do, hoje falecido, 

senador Antonio Carlos Magalhães e acabou por determinar a renovação dos 

projetos do governo em diversas áreas, especialmente no que diz respeito à esfera 

cultural. Ao subir ao poder o governador Jacques Wagner, amparado na esfera 

federal pelo governo também do PT na figura do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, percebemos facilmente a mudança no trato com a cultura e a construção de 

um novo projeto cultural para a velha Bahia. 
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4- UM NOVO PROJETO CULTURAL: MAM 2007/2008 

 

 

4.1- Uma nova política cultural 

 

 

Assim como a eleição do governador Jacques Wagner representou um 

rompimento com antigas estruturas de comando do Estado consolidadas, a nova 

Secretaria de Cultura, recriada após mais de 10 anos de seu fim junto com o 

governo de Waldir Pires, busca elaborar um novo modelo de gestão pública da 

cultura. 

Uma outra conjuntura política começa a se formar com a eleição e reeleição 

do presidente Lula, em 2002 e 2006 respectivamente, que mantém a frente do 

Ministério da Cultura, até 2008, Gilberto Gil, responsável por importantes discussões 

acerca do aprimoramento da gestão da cultura. Esta configuração recém 

estabelecida do Ministério possibilitou uma reestruturação do conceito de cultura e 

do tratamento a ela dispensado. No seu discurso de posse, em 2003, o ministro Gil 

esclarece a posição que assumirá deste ponto em diante o Ministério, a cultura deixa 



50 

 

de ser encarada apenas como forma de expressão artística, passando a ser vista 

como  

 

tudo aquilo que, no uso de qualquer coisa, se manifesta para além do 
mero valor de uso. Cultura como aquilo que, em cada objeto que 
produzimos, transcende o meramente técnico. Cultura como usina de 
símbolos de um povo. Cultura como conjunto de signos de cada 
comunidade e de toda a nação. Cultura como o sentido de nossos 
atos, a soma de nossos gestos, o senso de nossos jeitos. (GIL, 2003) 

  

No âmbito estadual, a mudança de concepção da cultura, esboçada pelo 

Secretário de Cultura Márcio Meirelles, anda afinada com as propostas do governo 

federal, ela “é arte, é educação, comunicação, cidadania, proteção social e 

economia” (RUBIM & ROHDE, 2008, p. 11), integra importantes elementos de 

formação da identidade e diversidade cultural, dentre eles os ritos e manifestações 

populares, o modo de fazer, os valores, comportamentos e práticas, além da 

criação, importante fase do processo de produção da cultura.  

Se em governos anteriores a política cultural se encerrava enquanto produção 

artística e atração turística, buscando uma padronização folclórica simbolizada pela 

idéia de baianidade e do carnaval, as propostas trazidas pelas esferas estaduais e 

federais, amplamente divulgadas, renegam a tipificação folclórica. Como afirmam em 

seus discursos tanto o ministro Gil, como o secretário Meirelles:  

Os vínculos entre o conceito erudito de “folclore” e a discriminação 
cultural são mais do que estreitos. São íntimos. “Folclore” é tudo 
aquilo que - não se enquadrando, por sua antigüidade, no panorama 
da cultura de massa - é produzido por gente inculta, por “primitivos 
contemporâneos”, como uma espécie de enclave simbólico, 
historicamente atrasado, no mundo atual. Os ensinamentos de Lina 
Bo Bardi me preveniram definitivamente contra essa armadilha. Não 
existe “folclore” - o que existe é cultura. (GIL, 2003) 
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Durante 12 anos, tentou-se construir uma identidade para a cultura 
baiana baseada apenas nos estoques culturais do Recôncavo, e os 
investimentos da Secretaria de Cultura e Turismo concentraram-se 
maciçamente na capital. Os principais esforços da Secretaria 
estavam voltados para ‘vender’ para ouros estados e países uma 
idéia específica de Bahia. (RUBIM & ROHDE, 2008, p. 9)    

 

Esta linha de folclorização do tipo baiano já havia sido questionada há 

quarenta anos, época de fundação do Museu de Arte Moderna da Bahia, tanto por 

Lina Bo Bardi quanto por outros intelectuais que atuavam na tentativa de construção 

do primeiro projeto cultural modernizador para a Bahia.    

Dentre as estratégias para a formulação das novas políticas culturais, o 

Ministério construiu, entre 2003 e 2008, o Plano Nacional de Cultura que propõem 

diretrizes para a execução das políticas públicas de cultura no decênio de 2008 a 

2018, orientando a atuação do Estado neste campo. Anteriormente já havia sido 

apresentada a Política Nacional de Museus, que tem como objetivo a valorização, 

preservação e fruição do patrimônio cultural brasileiro. Estes, entre outros 

elementos, exemplificam o modelo de política cultural adotada pelo Estado. 

Além de ampliar a idéia de cultura, é intenção da Secretaria de Cultura 

compreendê-la como um fator de desenvolvimento, isto é, assim como a educação, 

saúde, segurança e economia, a cultura constitui-se como fonte de crescimento da 

cidadania e da economia. No texto do próprio site da SECULT nota-se claramente o 

intuito da secretaria: 
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Outro desafio é mostrar que a cultura é um fator de desenvolvimento. 
Para isso, foram traçadas duas metas: (1) a ampliação da produção 
e o acesso aos bens culturais e (2) a culturalização do produto 
baiano, agregando valor simbólico ás mercadorias e criando 
diferenciais competitivos para as mesmas. Democratizar o acesso à 
cultura, preservar a diversidade e descentralizar as ações culturais 
para o interior são elementos cruciais para a uma nova gestão da 
cultura no Estado. (www.cultura.ba.gov.br)  

 

No trabalho de recusa da visão de cultura exclusivamente como folclore, a 

nova Secretaria optou por valorizar diversas manifestações culturais, originárias das 

diferentes regiões que compõem a Bahia: Oeste, São Francisco, Sertão, Sul, 

Chapada, entre outras. Para atingir os objetivos, a Bahia foi dividida em 26 

Territórios de Identidade Culturais, apoiada na divisão político-administrativa 

realizada pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário. Também foi realizada uma 

partilha dos recursos destinados a cultura, se antes apenas a capital concentrava 

cerca de 80% ou mais dos recursos, hoje eles são divididos meio a meio entre 

capital e interior. 

O desafio da SECULT esta expresso na missão adotada: 

 

“Formular e implementar, de forma articulada com a sociedade, 
políticas públicas que expressem a centralidade da cultura na 
transformação e no desenvolvimento social e valorizem a diversidade 
cultural da Bahia, nas suas dimensões territorial, simbólica, 
econômica e de cidadania.” (www.cultura.ba.gov.br) 

 

Para a direção do Museu de Arte Moderna da Bahia, embalado neste novo 

contexto, foi convidada pelo secretário de cultura Solange Farkas, uma baiana de 

Feira de Santana, conhecida nacionalmente e internacionalmente pela criação e 
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direção do Festival Internacional de Arte Eletrônica SESC Videobrasil, que já se 

encontra na sua 16ª edição e ocorre a cada dois anos. Com ampla bagagem em arte 

eletrônica, Solange participa também do conselho do programa holandês Network 

Partnership, do Prince Claus Fund, além de ser curadora do prêmio alemão Nam 

June Paik Award. Justificando o convite feito a Solange, Márcio Meirelles afirmou 

que "trazer para o MAM a curadora internacional de arte eletrônica tem o propósito 

de ampliar o diálogo da arte da Bahia com o mundo, não só abrigando grandes 

exposições, mas também promovendo o intercâmbio de artistas e saberes" (DIÁRIO 

OFICIAL, 2007). 

Pelo fato de morar fora da Bahia há cerca de 20 anos, Solange foi 

amplamente criticada pela mídia, intelectuais e artistas, era considerada uma 

estrangeira que chegava aqui para tomar posse de um dos maiores equipamentos 

culturais baianos. Entretanto, aqueles que a criticavam esqueceram que esse 

fundamental equipamento foi criado e gerido por uma estrangeira que soube como 

poucos baianos compreender o universo artístico-cultural regional. As viagens 

constantes da gestora, que agrega ainda a função de curadora da instituição, 

também foram motivos para polêmicas e críticas, rebatidas por Farkas: 

 

Seria estranho se eu fosse diretora e curadora e ficasse sentada aqui 
dentro. (...) o MAM é diferente do Louvre, (...). É um museu 
propositivo. Então, é preciso uma dinâmica (sic), encontrar trabalhos 
para expor, estar sempre atualizada, trazer coisas de fora e levar os 
artistas baianos para lá, criar parcerias. (...) E isso não dá pra fazer 
mandando cartinhas. O circuito funciona em rede. Se você não tem 
visibilidade, nada acontece. (MUITO, 2008, p. 11)    
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Alinhada com a política cultural do governo, a atual diretora percebeu 

claramente a importância deste projeto a ser construído para a Bahia, afirmou em 

uma entrevista que o convite recebido “não foi apenas para cuidar de um museu, 

mas para ajudar na construção de uma nova política pública para a arte na Bahia” 

(MUITO, 2008, p. 14). O objetivo a ser atingido é inserir a Bahia no circuito de 

produção, circulação, conhecimento e formação da arte contemporânea, 

transformando o MAM em referência para outros equipamentos culturais tanto na 

Bahia como no Brasil. Para Farkas: 

 

O MAM, é um equipamento do governo e, como tal, passível de ser 
um instrumento de política cultural pública e com condições de 
realizar ações transformadoras na sociedade. Talvez aí consista a 
mudança de atitude, de política, de gestão. Pretendo reforçar o papel 
do museu como propositor de ações e não apenas para ele próprio, 
mas também para outras instituições do Estado. (CORES 
PRIMÁRIAS, 2007) 

 

Antes de assumir o cargo, em fevereiro de 2007, Farkas realizou um intenso 

levantamento das condições físicas do museu e do acervo, o que revelou a 

fragilidade em que se encontrava esse equipamento cultural. A reserva técnica não 

estava apropriada para abrigar as 1500 obras que compõem o acervo, que se 

encontrava em péssimas condições de conservação, devido à proximidade do mar e 

a presença de um restaurante no subsolo do museu. A situação emergencial acabou 

por desencadear uma reforma para que o espaço pudesse novamente abrigar o seu 

acervo assim como outras exposições em condições favoráveis. 

A catalogação do acervo se fazia necessária para colocar em prática um 

interesse comum ao secretário de cultura e a diretoria do MAM: a realização de 



55 

 

exposições itinerantes, que possibilitaria um acesso permanente do público 

soteropolitano e visitante de outras cidades às obras do museu, fazendo circular as 

exposições por outros equipamentos culturais e invertendo a lógica tradicional de 

distribuição dessas obras, em geral de outros museus para o MAM.    

O novo projeto para o MAM acaba por retomar muitas das bases deixadas 

pela arquiteta Lina Bo Bardi quando foi fundado, como a busca por uma renovação 

na visão que se tem do museu, abandona-se a simples obrigação de conservação e 

exposição pela concepção de museu como um equipamento incorporado a uma 

política pública da cultura que propõe a participação; o diálogo com diversas formas 

de expressão artística, característica da arte contemporânea; e a vontade de 

conectar o MAM as experimentações que acontecem em todo o mundo. Mais uma 

vez no museu é desconstruída separação entre arte popular e erudita, o objetivo é 

“dar ênfase às práticas contemporâneas onde será bem vindo o diálogo entre 

popular e erudito desde que com uma leitura contemporânea” (CORES PRIMÁRIAS, 

2007).    

 

 

4.2- As ações culturais do MAM-BA: 

 

 

Após assumir o MAM e realizar um levantamento as condições de 

funcionamento do museu, Farkas coordenou as reformas que se faziam necessárias 
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para a abertura de novas exposições. A construção da reserva técnica, a 

catalogação e a retirada do restaurante fizeram parte das alterações realizadas. 

Além disto, fez-se necessária uma reforma no Parque das Esculturas, que estava 

fechado por conta das rachaduras no muro de contenção do jardim, da abertura no 

piso superior do parque, infiltrações e, principalmente, pela destruição parcial da 

passarela de madeira de 160 metros de extensão construída ao longo da encosta. 

O restaurante, que estava abrigado no local há 25 anos, foi retirado das salas 

do porão do MAM primeiro porque estava com o contrato de concessão do espaço 

com valor desatualizado, além da gordura oriunda da cozinha colaborar para a 

deterioração da obras de arte que se encontram no local. Em julho de 2007, o 

museu passou por um problema de causado por uma ressaca do mar, e uma das 

regiões mais atingidas foi o restaurante, após este incidente sai o mandado de 

segurança expedido pela Vara da Fazenda que definiu pela retirada do restaurante. 

A polêmica ocasionada por esta atitude ganhou os meios de comunicação, mas a 

direção do museu não voltou atrás e optou por construir no espaço antes ocupado 

mais uma galeria para exposições, ampliando a possibilidade de mais projetos 

serem abrigados neste equipamento cultural.     

Estruturas devidamente recuperadas, chegou o momento de definir as ações 

a serem desenvolvidas. Apesar do projeto para o museu estar articulado com uma 

política cultural diferente daquela desenvolvida pelo governo anterior, algumas 

atividades realizadas pela gestão anterior foram mantidas, entre elas o Jazz no 

MAM, o Pinte no MAM e o Salão da Bahia. O Jazz no MAM passou a se chamar 

JAM no MAM, continua a ser realizado todos os sábados, à noite, e atrai artistas e 
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interessados para as apresentações de nomes como Ivan Bastos, Paulo Mutti, 

André Magalhães e André Becker, no formato de jam sessions. 

O Pinte no MAM, evento direcionado ao público infantil, continua a ocorrer 

todos os domingos, à tarde, sob coordenação do artista plástico Maninho. Nele 

crianças de todas as idades podem exercitar, de forma lúdica, a pintura na parede 

branca localizada no Pátio das Mangueiras. Assim como o Jazz no MAM, o Pinte no 

MAM foi criado durante a gestão de Heitor Reis. 

O Salão da Bahia, criado em 1994, foi mantido como parte da programação 

atual do MAM. Em sua 14ª edição, o Salão voltou renovado através da inserção de 

ajustes no seu estatuto para que pudesse contemplar as linguagens artísticas 

contemporâneas, nas palavras da atual diretora para contemplar “os aspectos mais 

desafiadores e característicos da arte produzida hoje: o intenso trânsito entre 

linguagens, o viés político, a tendência ao hibridismo” (MAM, 2008, p. 10). Realizado 

entre 18 de dezembro de 2007 a 17 de fevereiro de 2008, teve como prêmios a 

aquisição dos trabalhos de seis artistas (Luiz Braga, Matheus Rocha Pitta, Pedro 

Motta, Sergio Allevato, Tatiana Blass e Tiago Judas), dois prêmios de residência 

internacional (Eneida Sanches e Gaio) e um prêmio de residência nacional (Tonico 

Portela).  

Para Farkas a continuação do Salão se justifica por ser “peça importante de 

um projeto muito maior: aquele que busca fazer sua parte para converter a Bahia em 

um pólo brasileiro de arte e em uma referência para a cena artística internacional” 

(MAM, 2008, p. 10). A 15ª edição será aberta em 19 de dezembro de 2008, e 

recebeu mais de 1.482 inscrições, de todo o Brasil, num total de três mil obras 

analisadas, com técnicas diversas, como fotografias, pinturas, colagem, desenhos, 
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objetos, instalações, performances, vídeo, técnicas mistas e híbridas como vídeo-

performances e vídeo-instalações.   

As ações desenvolvidas pelo MAM não se esgotam nestes três exemplos, 

elas reuniram de exposições a cursos, de debates a mostras de filmes, mesclando 

as diversas formas de expressão artística que compõem a arte contemporânea. 

Estas atividades estão relacionadas no anexo A. 

A mescla de exposições, debates, cursos e exibição de filmes diversificam o 

uso do museu, contribuindo para a ampliação do público do equipamento e para a 

multiplicidade de atribuições tão característica da arte contemporânea, o que já 

representa um objetivo traçado desde o início da gestão de Farkas e também 

aproxima o museu das intenções de Lina Bo quando o fundou. Como afirma o 

governador do Estado da Bahia, Jacques Wagner, ao se referir ao Salão da Bahia, 

uma das principais atividades do museu: “O 14° Salão da Bahia reafirma a 

importância do Museu de Arte Moderna da Bahia como indutor da sensibilidade para 

o contemporâneo” (SALÃO DA BAHIA, 2008). 

 

4.3- Os projetos culturais para o MAM em 1960 e 2007: 

 

 

A reaproximação dos objetivos traçados em 1959, quando o museu foi 

fundado; a noção de cultura tomada como parâmetro; a articulação entre arte e 

cotidiano; além da busca de concretização de um projeto cultural que englobe as 
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diversas faces que compõem a Bahia representam bem as similaridades entre o 

projeto para a cultura traçado por Lina Bo, seus colaboradores no museu e por 

outros personagens que estavam à frente de outros equipamentos culturais, e 

projeto formulado pela atual Secretaria de Cultura, pelo secretário Márcio Meirelles e 

pela gestora Solange Farkas. Como deixa claro o governador Jacques Wagner: 

 

Esse trabalho restabelece, de certa maneira, uma ponte, uma 
retomada dos sonhos de uma geração de artistas que participou do 
projeto de vaguarda iniciado por Lina Bo Bardi na década de 1950 e 
que tinha como perspectiva o diálogo entre o erudito e o popular, o 
tradicional e o contemporâneo. (SALÃO DA BAHIA, 2008) 

 

A articulação com as formas artísticas de seu tempo também é uma 

característica que persiste. Se anteriormente o diálogo era mais intenso com o 

modernismo, vanguarda representante das aspirações mais avançadas da época, 

hoje têm-se uma comunicação forte com a arte contemporânea e com as mesclas 

por ela promovidas. 

O museu não é mais espaço para conservação de obras de arte, como afirma 

a própria diretora no seu discurso de posse, o museu deve se tornar um local de 

experimentação, de convite a inovação, ao convívio de linguagens e de público. 

 

O museu precisa assumir também o papel importante de propiciar 
aos artistas contemporâneos a oportunidade de desenvolver projetos 
que, de outra forma, eles não teriam condições de desenvolver. 
Penso o museu como laboratório e lugar das experiências artísticas 
contemporâneas. Neste sentido, entendo como premissa, a 
instalação de um programa de residência artística, a 
dinamização das oficinas, a introdução das ferramentas 
tecnológicas, a criação de um media lab de forma a propiciar o 
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diálogo e uma frutífera contaminação dos suportes e 
conseqüentemente de linguagens.” (FARKAS, 2007) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Historicamente separados por quase 50 anos, os anos de 1960 e 2007 

representam momentos de grande relevância para se pensar o Museu de Arte 

Moderna da Bahia. O primeiro por ser o ano de fundação deste que é um dos mais 

importantes equipamentos culturais da Bahia, e o segundo por marcar a reabertura 

da Secretaria de Cultura, a mudança na configuração política que governa o Estado 

e a retomada de um projeto cultural efetivamente baiano.    

Ao aceitar o convite para dirigir o museu, Lina Bo havia acabado de participar 

da fundação do Museu de Arte de São Paulo e, por isso, já tinha em mente uma 

série de inovações para essa nova empreitada. O MAM foi concebido como um 

Museu-Escola, numa negação ao significado clássico do termo, para Lina ele 

poderia chamar-se “Centro, Movimento, Escola” (2002, p. 139), e deveria abrigar 

escolas e cursos, o futuro acervo poderia denominar-se “Coleção Permanente” 

(2002, p. 139), e seria organizado segundo critérios didáticos e não ocasionais. A 

superação da conservação era colocada como um grande passo a ser dado para o 

distanciamento da fórmula tradicional dos museus. 
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As exposições ocorridas durante o período em que a arquiteta esteve à frente 

do museu tinham como características principais a articulação entre o popular e o 

erudito, a valorização do cotidiano, a consciência crítica e a continuidade histórica, 

afinal apenas considerando o passado podemos encarar a realidade. As obras do 

acervo não eram apresentadas todas de uma única vez, eram alternadas exposições 

de artistas importantes e do acervo, para que cada obra pudesse ser “lida” pelo 

público. 

A multiplicidade de expressões artísticas observada desde a sua fundação foi 

de extrema importância para que o MAM fosse visto como um espaço de confluência 

das diversas formas do fazer artístico. O encontro do teatro, cinema e da música 

fortaleceu os diferentes usos a que se presta o equipamento cultural. A proposta era 

que o MAM se configurasse como um ambiente multicultural. 

Estas características do museu e o momento histórico em que foi fundado 

contribuíram para a formatação do primeiro projeto cultural baiano, delineado por 

diversos intelectuais da terra ou vindos do além mar, objetivando a busca por uma 

cultura popular dissociada do folclore, valorizada quando posta em confronto com a 

arte erudita e que revelasse o cotidiano, a vida real. 

No projeto desenvolvido em 2007 percebemos similaridades importantes com 

o projeto de Lina Bo, a manutenção das oficinas e dos cursos, a visão do museu 

como equipamento educativo e como espaço de diálogo das manifestações 

artísticas são algumas delas. As políticas culturais próprias dos dois momentos 

também se aproximam no que diz respeito ao afastamento entre os elementos da 

cultura popular e afro-baiana e o folclore e do apelo turístico, assim como a procura 

por tornar a arte mais próxima da população como um todo.    
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O MAM continua a ser um espaço de confluência das expressões artísticas, e 

mais, um espaço dinâmico de trocas educativas entre artista e público propiciadas 

pelos debates, encontros e workshop promovidos. A destaca-se por não apenas 

seguir as estratégias delineadas pela secretaria, mas por ser propositor de ações e 

por buscar articulações com outras instituições do Brasil e do mundo. A inserção do 

museu no circuito de arte mundial possibilita uma reafirmação das políticas 

imaginadas e implantadas pela direção e pela SECULT, como também fortalece os 

artistas e a produção baiana. 

A proposta estadual e federal de entender cultura como produto do cotidiano 

e como elemento de desenvolvimento simbólico e econômico, pode ser evidenciada 

no programa de intervenções realizadas pelo Estado, com o objetivo de satisfazer as 

necessidades da população e tornar mais eficiente o ciclo de produção da cultura. 

Entre essas ações temos a nível federal o Plano Nacional de Cultura e a Política 

Nacional de Museus, que estabelecem objetivos a serem atingidos pelos 

investimentos financeiros do país, e a nível estadual temos as Conferências de 

Cultura, a mudança no financiamento e, no caso do MAM, o aumento no valor 

investido pela SECULT. Todas essas propostas geram um programa de adequação 

do museu ao novo projeto cultural defendido pelo Ministério da Cultura e pela 

Secretaria de Cultura. 

O momento cultural de intensa agitação, seja por conta do claro objetivo de 

realização de um projeto ou pela mudança de governo que se fez presente em 1959 

assim como em 2007, se repete. Trazendo agora como inovação a noção de cultura 

como direito que já vêm sendo delineada há alguns anos, não apenas no Brasil mas 
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em todo o mundo. A cultura é equiparada a outras necessidades básicas do 

cidadão, como saúde, educação, segurança e moradia.   

A importância como equipamento cultural em 1960 assim como em 2007, faz 

do MAM um grande exemplo das intervenções programadas pelo governo, da 

concepção de cultura tomada como referência e da gestão pública realizada. É obvio 

que o modelo inicialmente criado para o museu acaba por direcionar ações e 

projetos, seja através daquilo que já é tradicionalmente incorporado ao MAM, ou 

mesmo das características que jamais podem ser associadas ao museu. O fato é 

que ao pensar uma proposta para este equipamento, o governo do Estado, a 

Secretaria de Cultura e a própria diretoria do museu tem que levar em conta a 

história rica e comprometida desenvolvida pelo MAM durante os seus quase 50 anos 

de existência, assim as motivações que levaram a sua criação irão motivar novos 

investimentos e políticas nesta e em futuras gestões. 

O estudo deste museu não se esgota neste trabalho, pelo contrário, 

percebemos questões que ficaram sem as devidas respostas, lacunas a serem 

preenchidas e pessoas que merecem ser ouvidas. A dificuldade de realizar o projeto 

apenas em um semestre; a falta de fontes precisas a cerca da história do museu, 

sobretudo no que se refere as ações realizadas durantes as décadas de 70 e 80; o 

estudo de fatos que ainda estão se desenrolando e de projetos ainda não 

concluídos; além da dificuldade de acesso a pessoas importantes na construção 

deste novo MAM representam obstáculos a serem superados numa proposta futura 

de investigação em um programa de especialização.  

A história de todos os gestores e das equipes que estiveram ao seu lado, o 

detalhamento das ações realizadas e o momento cultural experimentado por 
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Salvador em cada uma destas épocas, também, representam objetos que 

necessitam de maiores investigações, não sob a ótica dos documentos, raros e 

deteriorados, mas através de entrevistas e relatos de vida de cada um dos 

envolvidos neste processo. Que pode ir a fazer parte de uma nova pesquisa. 

Não é objetivo deste estudo encerrar as questões que já foram levantadas 

sobre este incrível equipamento cultural, mas sim servir de combustível para as 

próximas jornadas em busca da fascinante história do Museu de Arte Moderna da 

Bahia.   
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ANEXO A – Lista de atividades realizadas no MAM entre 2007 e 2008 

 

 

Atividades de 2007 

• 20/4 a 20/5:  Exposição "Coleção de Gilberto Chateuabriand: Um 

Século de Arte Brasileira"; 

• 28/7: Residências artísticas - Encontro com artistas e instituições 

nacionais e estrangeiras que oferecem programas de residência artística; 

• 28/7: Lançamento do Caderno Videobrasil 2- arte mobilidade 

sustentabilidade; 

• 21/8 a 30/9: Exposição Smetak Imprevisto; 

• 21/8 a 11/9: Ciclo de Debates com personalidades e artistas que 

conviveram com Smetak; 

• 25/8: Jam no MAM aos sábados; 

• 26/8: Pinte no MAM - Oficina de pintura para crianças aos domingos; 

• 31/8 a 2/9: 1º Fórum de Artes Visuais da Bahia - Organizado pela 

Associação de Artistas Visuais (AAV-BA) e pela Associação de Artistas Plásticos 

Modernos da Bahia (ARPLAMB); 
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• 3/9: Lançamento do Edital Arte e Patrimônio 2007 - Mesa-redonda com 

Cristiane Tejo (diretora do Museu de Arte Aloísio Magalhães- Recife), Solange 

Farkas e Vauluízio Bezerra; 

• 10/9: Início dos Mini-cursos - Apropriação e Hibridação da Arte 

Contemporânea; Filosofia da Arte; Arte e Cidade; Seminários Avançados sobre 

Artes Visuais; 

• 9/10 a 18/10: 16º Festival Internacional de Arte Eletrônica SESC 

Videobrasil - Tema: "Limite: Movimentação de Imagem e Muita Estranheza"; 

• 11/10 a 28/10: Exposição "Uma Autobiografia Visual" - Claúdia Andujar; 

• 11/10 a 28/10: Exposição “Yano-A" - Leandro Lima e Gisela Mota; 

• 6/11 a 2/12: Exposição de Cesare Berlingeri;  

• 18/12 a 17/2: 14° Salão da Bahia. 

 

Atividades de 2008 

• 7/1: Cursos de Verão - Desenho artístico, Pintura e Processo Criativo, 

Discutindo arte contemporânea a partir do acervo do MAM; 

• 24/1: Lançamento da revista Cultura e Pensamento e debate 

"Participação - Arte, Política e Sociedade”; 

• 12/2 a 14/2: Ciclo de Debates - “Desdobramentos do 14° Salão da 

Bahia", "Video Arte" e "Diálogos entre a arte e a cidade"; 
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• 3/3: Curso "Aproximação com os modernos: propostas de leitura"; 

• 3/3 a 20/4: Exposição "Apagador" - Carlito Carvalhosa; 

• 3/3 a 20/4: Exposição de Daniel Senise; 

• 28/3 a 20/4: Exposições de artistas do Instituto Sacatar:  "Another 

Sky" - Yumi Kori e “Imanências do mar” - Giovana Dantas ; 

• 7/4 a 17/4: Exibição dos documentários "A construção da ausência" - 

sobre o cotidiano de Daniel Senise e "A Pintura aravés do Espelho" - sobre o 

processo criativo de Carlio Carvalhosa; 

• 23/4 a 4/5: Exposição "Machtmaker" - Allard van Hoorn; 

• 11/5 a 18/5: Exposição “Um ano de Pinte no MAM"; 

• 12/5 a 18/5: Semana Nacional dos Museus -  Programação Especial; 

• 13/5 a 16/5: Workshop com Gabriela Albergaria; 

• 13/5 a 8/6: Exposição "Alma da Bahia" - Parizia Giancotti; 

• 14/5 a 25/5: "QG do GIA" - Intervenções do grupo GIA; 

• 26/5 a 8/6: Exposição "Abacradárvore" - Gabriela Albergaria; 

• 9/6 a 13/7: Exposição "Que fim levaram todas as flores" - Eder Santos 

• 9/6 a 3/7: "Retrospectiva Eder Santos - Videobrasil"  

• 27/6 a 3/7: Exibição de "Enredando as pessoas" - 1º Longa-metragem 

de Eder Santos; 



72 

 

• 28/6 a 27/7: Exposição "Presente do Passado" - Naum Bandeira ; 

• 25/7: Conferência África Contemporânea - Com José Fernando Alvim 

de Faria e Simon Njami; 

• 9/8 a 14/9: Exposição "Transfigurações" - Lucia Guanaes; 

• 9/8 a 14/9: Exposição "Olhei tanto que vi: Carlos Moreira encontra 

Geran Lorca" - Carlos Moreira e German Lorca; 

• 2/9 a 19/10: Exposição "Barroco Reinventado" - Iuri Sarmento; 

• 2/9 a 23/11: Exposição "Todos os olhares" - Cristiano Mascavo; 

• 23/9 a 19/10: Prêmio Braskem Cultura e Arte: "Itera" - Maurício Topal 

(RASS) e "Tamplastia" - Ramon Melo; 

• 10/11 a 30/11: Exposição "Experimento_1 Subsolo” - Coletiva de Áurea 

Madeira, Ana Rosa de Oliveira, Cecília Menezes, Davi Bernado, Valter Ornelas, 

Josemar Antônio  e Lica Moniz; 

• 10/11 a 7/12: "Encontros e Aproximações" - Play Gallery do 16º 

Festival Internacional de Arte Eletrônica Videobrasil; 

• 19/12: Abertura do 15° Salão da Bahia. 

 

 

 


