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RESUMO 
 

 

Na década de 1960 havia uma movimentação cultural na Bahia marcada pela gestão 
do Reitor Edgar Santos, na UFBA, com a ação de vários grupos culturais, a criação 
do Museu de Arte Moderna e a Bienal da Bahia. Todos, na definição do cineasta 
Glauber Rocha, unidos num único proposto de derrotar a província. Entretanto, estes 
sonhos de liberdade foram interrompidos em 1968 com a edição do AI-5 e, o 
fechamento da II Bienal da Bahia. Assim em 1991 quando foi criada a Bienal do 
Recôncavo havia uma lacuna na produção cultural baiana, os dois grandes 
territórios da gestão cultural do estado da Bahia que são o Teatro Castro Alves – 
TCA e o Museu de Arte Moderna da Bahia – MAM, encontravam-se fechados por 
falta de condições técnicas para funcionar. Então, a Bienal do Recôncavo é criada 
em um momento, no qual um pequeno grupo de artistas controla o mercado de arte 
baiano, e em uma conjuntura internacional marcada por várias formulações estética, 
fragilizando as fronteiras do pensar e fazer artístico. Nesta perspectiva, o projeto da 
Bienal é elaborado com o objetivo de revelar novos artistas, e chamar a atenção 
para a pluralidade estética contemporânea, questionando a ideia da arte conceitual 
como expressão única da contemporaneidade, premiando respectivamente em suas 
nove edições, a escultura em concreto, pintura em acrílico sobre papel, 
performance, instalação, objeto escultural em madeira, instalação com cerâmica em 
alta temperatura, ferro e algodão. Pintura sobre cerâmica esmaltada e, a IX edição 
da Bienal que foi conquistada por Zé de Rocha com gravura, pintura em cerâmica e 
fotografia. 
 
Palavras-chave: Bienal. Artes Visuais. Modernidade. Contemporaneidade. 

Pluralidade Estética. Recôncavo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

In the 1960s the creation of the Museum of Modern Art and the Biennial of Bahia as 
well as the action of various cultural groups bloomed the cultural movement in Bahia 
held under the management of Rector Edgar Santos, UFBA. All in the definition of 
the filmmaker Glauber Rocha united to defeat the proposed single province. 
However, these dreams of freedom were interrupted in 1968 with the release of AI-5 
and therefore the closing of the Second Biennial of Bahia. So in 1991 when the 
Biennial of Recôncavo was created, a gap happened in the cultural production in 
Bahia and the two major areas of cultural management in the state and the Teatro 
Castro Alves - TCA and the Museum of Modern Art of Bahia – MAM- were closed for 
lack of technical working conditions. Then, the Biennale of Recôncavo was created at 
a time when a small group of artists led the art market in Bahia as well as an 
international situation of various aesthetics formulations took place weakening the 
boundaries of thinking and making art. In this perspective, the design of the Biennial 
is formed in order to reveal new artists, and draw attention to the plurality 
contemporary aesthetic, questioning the idea of conceptual art as a unique 
expression of contemporary times, respectively, in awarding its nine editions, 
sculpture in concrete, painting in acrylic on paper, performance, installation, 
sculptural object in wood, ceramic installation with high temperature, iron and cotton. 
Painting on ceramics and enamel, the ninth edition of the Biennale was won by Zé de 
Rocha with printmaking, painting, ceramic and photography.  
 
Keywords: Biennial. Visual Arts. Modernity. Contemporaneity. Plurality Aesthetics. 
Recôncavo. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Na abertura da primeira Bienal do Recôncavo em 1991, a Bahia vivia um momento 

de refluxo das suas atividades artísticas. A Fundação Cultural do Estado da Bahia 

(FUNCEB) não possuía orçamento para a produção artística e os centros culturais 

do interior vinculados à Fundação Cultural estavam sem atividades regulares, em 

um estado precário de conservação. Em Salvador, o Teatro Castro Alves (TCA) e o 

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) encontravam-se fechados por falta de 

condições técnicas para funcionar, não havendo projetos significativos na área da 

música, teatro ou dança. A situação era semelhante nas artes plásticas, marcada 

pela carência de editais para a produção de exposições individuais ou coletivas. 

Uma lacuna que se agravava desde 1968, quando do fechamento da Bienal 

Nacional de Artes Plásticas (Bienal da Bahia) pelo decreto do governador do Estado 

da Bahia Professor Luiz Viana Filho, em conivência com o regime militar. 

 

Este trabalho de pesquisa pretende analisar a relação dos artistas plásticos baianos 

com o Estado a partir da geração de 1950, refletindo sobre a importância da Bienal 

do Recôncavo no âmbito artístico do estado da Bahia, investigando sobre a 

contribuição do projeto no surgimento de novos artistas, estudando os critérios de 

seleção e premiação da Bienal, bem como, sua possível contribuição para o 

desenvolvimento da pluralidade artística, na perspectiva de sugerir possibilidades 

futuras para o processo de participação do evento.  

 

A escolha da Bienal do Recôncavo como tema de pesquisa para este trabalho 

justifica-se pela notoriedade adquirida pela Bienal no universo artístico baiano, com 

significativas participações de outros estados brasileiros, além de representações 

estrangeiras. 

 

Para a realização deste trabalho foram utilizados os métodos: histórico, comparativo 

e estudo de caso. Este último por ser considerado o método de pesquisa que, 

segundo Gil, “possibilita o delineamento mais adequado para a investigação de um 
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fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real”1. Assim, reconhecendo que 

os limites entre o fenômeno e o contexto deste trabalho são tenuemente 

estabelecidos, não foram definidos procedimentos metodológicos rígidos, sendo 

necessário consultas a arquivos; acervos fotográficos, de áudio e audiovisual; jornais 

e revistas da época; e a realização de entrevistas com fontes primárias. 

 

A pesquisa teve como objeto de estudo a importância da Bienal do Recôncavo 

enquanto projeto de pluralidade artística, refletindo-se sobre aspectos da pluralidade 

estética contemporânea, tendo como referências trabalhos premiados na Bienal e 

algumas narrativas como as de: Arthur C. Danto, em “Após O Fim da Arte” (2006); 

Ligia Canongia, “O Legado dos Anos 60 e 70” (2005); Maria Lúcia Bueno, “Artes 

Plásticas no Século XX” (1999); e Néstor García Canclini, em sua obra “Culturas 

Híbridas” (1998). 

 

O objetivo geral deste trabalho foi estudar a modalidade de participação por 

inscrição, bem como o modelo de convite por curadoria, na perspectiva de contribuir 

para a elaboração de um sistema de participação com características próprias para 

a Bienal do Recôncavo, visando à ampliação da Bienal para a Região do Nordeste. 

Os objetivos específicos foram analisar as modalidades de participação e premiação 

adotadas pela Bienal do Recôncavo através do sistema de inscrição e comissão 

julgadora; confrontar este sistema com o modelo de curadoria; como também, 

investigar sobre a possível contribuição do projeto da Bienal para o desenvolvimento 

cultural, educacional e artístico da região. 

 

Visando compreender a participação do projeto da Bienal no dinamismo artístico do 

Recôncavo, foram realizadas entrevistas com fontes primárias como Tina, uma 

artista característica da geração surgida na Bienal, porque no início do projeto esta 

possuía apenas seis anos de idade. Em nossa conversa2, a referida artista explica 

que, quando foi começando a entender o desenvolvimento artístico, a Bienal já 

estava bem desenvolvida, reconhecendo que o projeto foi de fato o seu primeiro 

contato com a arte contemporânea. Afirma que começou logo pensando em  

                                            
1 GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. – 9. reimp. São Paulo: Atlas, 
2007, p. 54. 
2 TINA: depoimento [nov. 2009]. Entrevistador: Pedro Archanjo. São Félix, 2009. 
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instalação, objeto e performance, diz que a primeira vez que se inscreveu foi em 

2004, apresentando uma instalação em coautoria com Ibraim Nascimento, na qual 

utilizou uma estrutura de carro de mão, plástico e tinta, construindo um objeto. 

Informa que Nascimento agora está na Califórnia, trabalhando com cenário para 

teatro e cinema, e lembra de Manoel Nery como um outro artista que era criança 

naquela época. Nery, outra fonte primária, através do seu texto enviado a este autor, 

afirma que participou de inúmeras oficinas promovidas no Centro Cultural 

Dannemann, com muita liberdade, não sem alguma dor para abandonar referências 

arraigadas, e pôde buscar espaço à valorização de suas particularidades culturais, 

sem aprisionamentos ou sectarismos, antenado aos apelos internos e externos da 

contemporaneidade3. 

 

Nesse sentido, as hipóteses para a sustentabilidade da Bienal enquanto projeto 

cultural e artístico foram: a) manter as características da diversidade de poéticas 

visuais, técnicas e estilos do evento; b) criar um sistema de participação híbrido, com 

inscrição, júri e convite por curadorias; e c) organizar a participação do Nordeste 

através de delegação artística por estado.  

 

Esclarecemos que este trabalho está organizado em uma breve introdução, três 

capítulos e as considerações finais, assim distribuídos: no primeiro capítulo foi 

discutida a relação dos artistas plásticos baianos com o Estado, a partir da geração 

de 1950, analisando-se o contexto cultural da Bahia no momento em que a Bienal do 

Recôncavo foi inaugurada. No segundo capítulo estudou-se a Bienal na perspectiva 

da cronologia do projeto, analisando-se historicamente cada edição do evento. No 

terceiro capítulo, realizou-se uma reflexão sobre algumas narrativas da pluralidade 

estética contemporânea a partir dos grandes prêmios da Bienal, tendo como 

referência os trabalhos de Danto (2006), Canongia (2005), Bueno (1999) e Canclini 

(1998), entre outros, sugerindo possibilidades futuras para a Bienal enquanto projeto 

de desenvolvimento cultural e artístico. Por fim, as considerações finais procuraram 

reunir elementos que respondessem as indagações levantadas revelando aspectos 

singulares ainda não conhecidos.   

                                            
3 NERY, Manoel, Texto específico solicitado pelo autor desta dissertação. Salvador, março de 2010.  
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CAPÍTULO I 
 

 

1 PANORAMA DAS ARTES VISUAIS NA BAHIA A PARTIR DA GERAÇÃO DE 1950 

 

 

Visando contribuir para a compreensão do período que antecedeu a Bienal Nacional 

de Artes Plásticas – Bienal da Bahia – e gerou a lacuna cultural encontrada pela 

Bienal do Recôncavo no ano da sua criação em 1991, consideramos importante 

realizar um breve recuo à década de 1940. 

 

Do ponto de vista da gestão oficial da cultura, a Bahia iniciou o seu processo em 

1947, com a criação do Departamento de Cultura da Secretaria de Educação e 

Saúde, na gestão do professor Anísio Teixeira, no governo de Otávio Mangabeira 

(1947- 1951)4. Devemos observar que não era uma Secretaria de Educação, Cultura 

e Saúde, tratava-se de um pequeno departamento com pouca dotação 

orçamentária. Mas, a criação deste órgão oficial de cultura foi um ato significativo 

para a gestão cultural da Bahia naquele momento. Para Daniela Canedo, neste 

período “a cultura no estado e, principalmente, na capital, ganhara um impulso de 

movimentação e internacionalização provocado pela unificação das faculdades 

baianas, na Universidade Federal da Bahia.”5. 

 

O ensino superior da Bahia foi inaugurado em 1808, com a instalação da Faculdade 

de Medicina da Bahia, primeira escola de ensino médico do país, criada por 

determinação da Corte Portuguesa. Nos anos seguintes, foram instaladas: a 

Faculdade de Farmácia (1832), a Escola de Belas Artes (1877), Faculdade de 

Direito (1891), Escola Politécnica (1897), Faculdade de Ciências Econômicas 

(1905), Escola de Biblioteconomia (1942), Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

(1943). Em 8 de abril de 1946, o Decreto-Lei 9.155 unificou as faculdades então 

existentes na Universidade da Bahia. Quatro anos depois, o Governo Federal 
                                            
4 Cf. MACIEL, Bruno Bastos. Políticas culturais no estado da Bahia – 1945/1964. Faculdade de 
Comunicação/UFBA, Salvador, 2006. Disponível em: <http://www.cult.ufba.br> Acesso em: 10 dez. 
2009. 
5 CANEDO, Daniela Pereira. Cultura, democracia e participação social: um estudo da II 
Conferência Estadual de Cultura da Bahia. 2008. 190f. Dissertação (Mestrado em Cultura e 
Sociedade). Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2008, p. 62. 
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sancionou a Lei 2.234, criando o Sistema Federal de Ensino Superior. A 

Universidade da Bahia foi federalizada e passou a ser denominada Universidade 

Federal da Bahia (UFBA). Edgard Santos foi seu primeiro reitor, exercendo o cargo 

por 15 anos6. 

 

 

1.1 A PRÉ-MODERNIDADE BAIANA 

 

 

No final do século XIX, as principais instituições de ensino de arte da Bahia eram a 

Escola de Belas Artes (EBA) e o Liceu de Artes e Ofícios, as quais tinham como 

referências modelos europeus, com ideais neoclássicos, que chegaram ao Brasil 

com a missão francesa de 1816. Ana Carolina Melo afirma que: “o público, a crítica e 

os artistas baianos das primeiras décadas do século XX apreciam uma arte 

neoclássica, romântica e realista.”7. Acredita-se que os principais artistas da época 

que contribuíram para um rompimento com as ideias clássicas foram Presciliano 

Silva (1883-1965), pelos seus interiores em perspectivas com forte apelo dramático, 

e talvez Robespierre de Farias (1884-1975), pelos óleos sobre tela, que em 1923 já 

apresentavam, como diz Melo, “características bem diferentes da arte clássica.”8. 

 

Este era um ambiente difícil no sentido do desenvolvimento de novas linguagens 

artísticas, porque a Bahia naquele momento cultuava um colonialismo cultural cujo 

modelo era Paris. A Escola de Belas Artes, que era a instituição com metodologia 

mais elaborada no sentido da transmissão do conhecimento artístico da época, tinha 

como projeto institucional a concessão de um prêmio de viagem para o exterior, 

onde os premiados estudavam em academias e ateliês clássicos e, quando 

retornavam, como explica Sante Scaldaferri, “tornavam-se professores, e sempre 

tentavam mostrar aos seus alunos da EBA, como exemplo a seguir, o 

                                            
6 Cf. CANEDO, op. cit., p. 62. 
7 MELO, Ana Carolina Bezerra. A arte moderna na Bahia: processo histórico-artístico. Artigo 
apresentado ao Mestrado em Artes Visuais para avaliação parcial da disciplina História das Artes 
Visuais na Bahia. Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2003, p. 5. 
8 Ibid., p. 6. 
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neoclassicismo de David, os românticos, especialmente Delacroix, o realista Corot e 

sobretudo Ingres”9, que foram importantes artistas para seus tempos.  

 

David, por exemplo, pintou a morte do seu amigo Jean-Paul Marat (Figura 1), 

importante líder da revolução francesa, apunhalado no banho. David construiu uma 

imagem poderosa para narrar este assassinato. Incluiu apenas os elementos 

essenciais para contar a história: o corpo, o ferimento sangrando e a arma usada 

pelo assassino; a luz lateral, em contraste com o fundo escuro, destaca 

vigorosamente estes detalhes. 

 

 
Figura 1 

Jacques-Louis David: A morte de Marat – 1793 
Óleo sobre tela, 165 x 128 cm 

Musées Royaux de Beaux-Arts, Bruxelas 
Fonte: Argan (2006, p. 46) 

 

Para Argan, “é uma oração fúnebre, dura e enxuta como o discurso de Antonio 

diante do corpo de Cesar na tragédia de Shakespeare. [...] que condensa a 

                                            
9 SCALDAFERRI, Sante. Os primórdios da arte moderna na Bahia. Salvador: Fundação Casa de 
Jorge Amado, 1998, p. 26.  
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experiência e a moral da época em que vive”10. David criticava o estilo Rococó 

floreado das gerações anteriores e promovia uma volta aos ideais clássicos, com 

forte sentido de composição, realismo, luzes e cores nítidas. Foi atuante na 

revolução francesa, votou pela execução de Luis XVI. Um artista genial em sintonia 

com seu tempo. Porém, uma escola de artes que pretende dialogar com sua 

contemporaneidade e utiliza como referências, em 1923, técnicas, estéticas e 

filosofias de obras produzidas em 1793, traz em seu interior, no mínimo, uma 

acentuada dicotomia pedagógica. 

 

O primeiro artista premiado no concurso anual da Escola de Belas Artes com o 

Prêmio Caminhoá11 – que voltou da Europa com influências modernas – foi José 

Tertuliano Guimarães. Ele estudou com Presciliano Silva e Robespierre de Farias, 

que já mantinham um diálogo próprio com a arte clássica da Europa. Melo acredita 

que: “Talvez pela influência destes dois mestres, José Guimarães pôde ir para a 

Europa e absorver mais desta experiência do que os alunos que viajaram antes 

dele.”12. 

 

Em Paris, José Guimarães estudou na Academia Julian (Figura 2), a qual tinha um 

ateliê semelhante ao da Escola de Belas Artes baiana, que, por sua vez, era 

inspirado no modelo de ateliê da Escola de Belas Artes de Paris. Scaldaferri explica 

que: 
O que mudava, em relação à nossa Escola, era ser o ateliê de maiores 
proporções e provido de maiores recursos técnicos, serem os alunos em 
maior quantidade e de diversas nacionalidades, os professores famosos 
como Albert Laurns, e, sobretudo o fato de estar em Paris, na época a 
capital mundial da arte. Quando de sua volta, os artistas eram considerados 
pintores impressionistas e seu próximo passo era tornarem-se professores 
da Escola de Belas Artes. [...] Como alunos da Academia Julian, faziam 
viagens esporádicas a pequenas cidades da Bretanha para pintar ao ar 
livre, paisagens, casarios e, sobretudo marinhas. Quando retornavam da 
França, após aperfeiçoamento naquela academia, continuavam a pintar 
esses mesmos temas, certamente com técnica mais apurada. Somente 
Presciliano Silva, a partir do quadro “Interior Bretão”, variou o tema e pintou 
geralmente interiores de igrejas. Contudo, a influência da atmosfera 
francesa nos trabalhos dos pintores que regressavam era evidente. Não 

                                            
10 ARGAN, Giulio Carlo. A arte moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p.43. 
11 Referendado por Selma Ludwig (1977 apud MELO, 2003, p. 7), foi “a herança do engenheiro 
Francisco Caminhoá que permitiu que a Escola de Belas Artes oferecesse prêmios de viagem à 
Europa para os melhores alunos.” 
12 MELO, op. cit., p.7 
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havia muita criatividade, e sim excelente técnica nos trabalhos que 
realizavam.13 

 

 
Figura 2 

Ateliê da Academia Julian  
Fonte: Scaldaferri (1998, p. 28) 

 

 

José Tertuliano Guimarães chegou a Paris em 1928, quando já havia acontecido a 

primeira exposição impressionista, a qual deflagrou um processo criativo que, entre 

outros acontecimentos, contribuiu para o surgimento da arte moderna. Retornando à 

Bahia, Guimarães realiza uma exposição inaugurada no dia 14 de maio de 1932, no 

prédio do Jornal A Tarde, na Praça Castro Alves, em Salvador, a qual, segundo 

Scaldaferri: 
Rompeu com todos os procedimentos anteriores [...] Pois todos os que 
foram estudar na Europa antes de José Guimarães não absorveram 
nenhuma nova linguagem contemporânea, como também José Guimarães 
não absorveu. José Guimarães, porém, foi o primeiro a dar um passo 
adiante do “impressionismo”14. 

 

 

 

                                            
13 SCALDAFERRI, op. cit., p. 25-26. 
14 Ibid., p. 28 e 30. 
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José Guimarães não foi um artista moderno, com grandes desenvolvimentos de 

linguagem; a sua importância para as artes plásticas baianas é que, talvez, ele seja 

realmente o primeiro artista que isoladamente contribuiu para diminuir a defasagem 

entre as novas linguagens e a arte com características anacrônicas que se realizava 

na Bahia. Scaldaferri analisa que, sobre a sua obra: 
Visto hoje, percebe-se claramente que o avanço não foi muito grande. 
Porém, para a época na Bahia, foi um avanço significativo. Tanto que ele 
pagou caro por introduzir uma nova forma de pintar, na cidade acostumada 
a somente ver e aplaudir um tipo de arte: a acadêmica15. 

 

É possível que José Guimarães tenha mesmo enfrentado dificuldades e 

preconceitos da sociedade senhorial baiana, pois José do Prado Valladares16, em 

artigo do Diário de Notícias, de 25 de fevereiro de 1951, escreve:  
Doze anos antes, isto é, em 1932, um artista baiano, natural de Nazaré das 
Farinhas, recém-chegado de Paris, vira-se na contingência de deixar seu 
Estado, tal a campanha de descrédito que lhe foi movida pelas figuras mais 
eminentes da arte local. Na exposição realizada no edifício do Jornal A 
Tarde estava por acaso José Guimarães apresentando trabalhos no estilo 
da Escola de Paris da época? Longe disso: nem era cubista, nem dadaísta, 
nem surrealista; apenas se afastara dos moldes em voga na Bahia. 

 

Alguns críticos como Eugênio Gomes realizam comentários favoráveis sobre a 

exposição de 1932, afirmando que “a pintura baiana havia finalmente se integrado 

ao movimento estético que agita os grandes centros”17. Entretanto, só foi vendida 

uma pintura desta exposição, pois o público e, principalmente, os colecionadores 

não entenderam por que o artista abandonou o estilo dos seus mestres anteriores. 

Ana Carolina Melo acredita que: 
A Exposição de 1932 pode não ser uma exposição de arte moderna, mas, 
com certeza, pode ser considerado o primeiro grande acontecimento 
significativo de mudanças nas artes plásticas, a partir deste momento o 
caminho de transformação nas artes na Bahia em direção à modernidade 
não pôde mais ser desviado18.  

 

Melo informa ainda que:  
Depois de sua Exposição em 1932 até 1939, ano que se muda para o Rio 
de Janeiro, José Guimarães realiza ilustrações para a Revista Seiva. A 
técnica que o artista utilizava nas ilustrações do exemplar era a xilogravura 
e a temática a cultura Afro19. 

 

                                            
15 SCALDAFERRI, op. cit., p. 30. 
16 VALLADARES, José do Prado. Diário de Notícias, Salvador, 25 fev. 1951. 
17 GOMES, 1932 apud SCALDAFERRI, op. cit., p. 32. 
18 MELO, op. cit., p. 8. 
19 Ibid., p. 13. 
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Assim, Guimarães afirma-se como um dos percussores da arte moderna, pois tanto 

a xilogravura quanto a temática afro-descendente serão exploradas posteriormente 

por artistas modernos baianos. A seguir, xilogravura de José Guimarães publicada 

em Scaldaferri20, a qual foi realizada em 1939 para ilustrar a revista Seiva. 

 

 

 
Figura 3 

YEMANJÁ, ídolo africano/Ilustração e xilogravura de José Guimarães 
Revista Seiva n°4 - 1934 

Fonte: Scaldaferri (1998, p. 58)  
 

 

José Guimarães, sendo um jovem artista do interior da Bahia sofrendo fortes 

reações e sem suportes econômicos na capital, muda-se para o Rio de Janeiro, 

deixando um espaço aberto para a manifestação das tendências modernas. Este 

espaço posteriormente será ocupado por um grupo de jovens artistas oriundo de 

famílias abastadas de Salvador, constituindo-se assim em um grupo legitimado entre 

a classe empresarial e política, o que pode ter contribuído para uma melhor 

aceitação das novas propostas estéticas no território baiano. 

 

A modernidade baiana em seu primeiro momento configura-se como uma 

modernidade conservadora21. Pois, sendo de famílias abastadas, este grupo de 

                                            
20 SCALDAFERRI, op. cit., p. 53-55. 
21 O conceito de Modernidade Conservadora foi desenvolvido por Barrington Moore Jr. em seu estudo 
sobre a modernização da sociedade alemã na passagem do século XIX para o XX, quando o 
processo de industrialização contou com a participação fundamental dos grandes proprietários de 
terra, cujos interesses foram contemplados com a manutenção da estrutura fundiária daquele país. 
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jovens artistas empreende uma renovação consentida pela estrutura senhorial 

baiana, a qual aceitou mais facilmente as novas poéticas estéticas, por serem 

propostas a partir dos seu filhos, o que não lhes obrigava a realizar concessões 

econômicas, sociais ou políticas. Algo poderia soar estranho, mas o sucesso 

pertencia aos seus, o que garantia a continuidade do controle.  

 

Mário Cravo Jr., em entrevista concedida ao autor desta dissertação, demonstra ter 

consciência da influência dos seus familiares e amigos na aceitação das ideias 

modernas na Bahia, sobretudo na formação do mercado de arte baiano, como pode 

ser observado na afirmação a seguir: “Acredito mesmo que nossa condição de 

classe média facilitou a criação de um mercado de arte na Bahia”22. 

 

Em agosto de 1944, o artista Manuel Martins estava na Bahia a convite do escritor 

Jorge Amado para ilustrar o livro “Bahia de Todos os Santos”. Nesta ocasião, 

Martins organizou uma grande exposição coletiva com suas obras e as de mais 

oitenta artistas pertencentes a diversos colecionadores, na Biblioteca Pública, na 

Praça Municipal, próxima à Câmara de Vereadores, no local onde funciona hoje a 

Prefeitura Municipal de Salvador. Entre os artistas participantes, além de Manuel 

Martins, estavam representados “Santa Rosa, Di Cavalcanti, Segal, Portinari, Goeldi, 

Dejanira, etc. A cerimônia foi presidida pelo escritor Jorge Amado e o orador oficial 

foi Walter da Silveira.”23. 

                                                                                                                                        
Cf. DOMINGUES, José Mauricio. A dialética da modernização conservadora e a nova história do 
Brasil. Dados, Rio de Janeiro, v. 45, n. 3, p.459-482, 2002. 
22 CRAVO JR., Mário: depoimento [dez. 2009]. Entrevistador: Pedro Archanjo. Salvador, 2009. 
23 MELO, op. cit., p. 14. 
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Figura 4 

Gravura Santa Rosa 
Fonte: Scaldaferri (1998, p. 98) 

 

O Jornal A Tarde24, de 7 de agosto de 1944, refere-se a esta exposição assim:  
O visitante a primeira vista sente-se chocado pela pobreza ambiente a partir 
do pano de junta nacional que forma as galerias e da falta de molduras 
caríssimas que geralmente se vê. Os desenhos em exposição na maioria 
nem moldura têm. 

 

Este comentário ilustra bem o nível da discussão crítica naquele momento, que se 

preocupava com a sofisticação do ambiente e das molduras em detrimento das 

poéticas apresentadas. Ana Carolina Melo analisa a exposição organizada por 

Manuel Martins destacando a reação de setores da intelectualidade: 
Pela primeira vez a cidade de Salvador tem a oportunidade de ver a nova 
arte que está sendo produzida no país. E o impacto foi tanto que a reação à 
Exposição de Arte Moderna não se limitou a criticar a pobreza ambiente e a 
ausência de molduras. Uma exposição revanche foi realizada dois meses 
depois. A Exposição “Ultramoderna”25. 

 

A exposição “Ultramoderna” foi organizada pelo escritor Wilson Lins, proprietário do 

Jornal O Imparcial, sendo inaugurada no dia 14 de outubro de 1944, no Salão Azul 

do Palace Hotel, local mais sofisticado para exposição naquele momento em 

Salvador. Não se tem informação da participação de nenhum artista plástico nesta 

exposição. A mostra “Ultramoderna” foi realizada com aproximadamente sessenta 

                                            
24 A EXPOSIÇÃO de Arte Moderna. A Tarde. Salvador, 7 ago. 1944. 
25 MELO, op. cit., p.14-15. 
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componentes, entre escritores, poetas, jornalistas e outros profissionais, tais como: 

“Wilson Lins, Lafaiete Spínola, Dr. Evandro Baltazar da Silveira, Dra. Graça Leite, 

Moacir Prado, Gilberto Guimarães e Walfrido Morais, entre outros”.26 

 

Essa exposição revanche teve a finalidade de ridicularizar os ideários modernistas, 

como fica evidenciado em artigo publicado pelo jornal O Imparcial, de 1º de outubro 

de 1944: 
Nós pintamos os nossos quadros da maneira que queremos porque as leis 
do país permitem que se pintem quadros de qualquer maneira. Quem não 
gostar dos nossos quadros podem até rasgá-los. Não será por isso que 
vamos ficar zangados nem deixar de pintar quadros. Continuaremos 
pintando. [...] Pintamos os nossos quadros com tudo: - com anilina, pixe, 
massa de tomate, azul de metileno, sorro de cachimbo, com tudo que 
produza qualquer colorido.27 

 

De fato, a exposição revanche foi uma ação com alegorias “rebeldes” para camuflar 

posições reacionárias, semelhantes às reações conservadoras dirigidas ao 

expressionismo abstrato na época do seu surgimento, considerando a abstração  

inconsequência delinquente, capaz de ser realizada por um burro com pincel atado à 

cauda. 

 

 

1.2 O SALÃO DE ARTE AMERICANA 

 

 

No documentário28 sobre arte moderna na Bahia, realizado por Kabá Gaudenzi, o 

artista plástico Carlos Bastos fala que: 
Realmente, a arte moderna da Bahia seria eu, Mário Cravo e Genaro de 
Carvalho, que expusemos em 1944 na ACBEU Associação Cultural Brasil 
Estados Unidos [...] Essa exposição foi a primeira mostra de arte moderna 
da Bahia. Foi daí que surgiu a amizade entre nós e mais tarde cada um 
tomou sua definição. 

 

Carlos Bastos tem alguma razão, pois a mostra revanche dos “ultramodernos” foi 

uma exposição organizada por um grupo de profissionais liberais conservadores, 

com o objetivo de combater os ideais modernistas, mas não obteve relevância. E a 

                                            
26 SCALDAFERRI, op. cit., p. 99. 
27 PINTAREMOS com pixe, massa de tomate, azul de metileno, carvão, sarro de cachimbo etc, etc. O 
Imparcial. Salvador, 1º de outubro de 1944, p.8 
28 ARTES Plásticas na Bahia. Documentário. Direção: Kabá Gaudenzi. Brasil, 1999. 
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exposição organizada por Manoel Martins, neste mesmo ano de 1944, do ponto de 

vista da modernidade, pode ser considerada um evento significativo para a época. 

Esta mostra é representada principalmente por Manuel Martins, Santa Rosa, Di 

Cavalcanti, Segal, Goeldi, Dejanira e Portinari, ou seja, artistas radicados no sul do 

país e que, naquela época, já possuíam acentuada representatividade nacional. 

Porém, a exposição a qual Carlos Bastos se refere não chegou a ser uma mostra de 

arte moderna. Na verdade, foi um evento amplo, o Salão de Arte Americana, 

organizado pela Associação Cultural Brasil Estados Unidos (ACBEU), com a 

participação de Bastos, Genaro, Cravo Jr. e mais outros artistas da ala acadêmica. 

Entretanto, este salão contribuiu para a expressão das poéticas modernas na Bahia 

a partir dos citados artistas baianos e, sobretudo, possibilitou maior entendimento e 

a criação de vínculos de amizade entre os mesmos. 

 

Carlos Bastos, como a maioria dos sujeitos do processo social, traz o desejo latente 

de se constituir como protagonista da história. O pesquisador também tende a 

buscar um acontecimento, ação ou atitude que seja o marco, a referência histórica. 

Mas nem sempre existe um acontecimento maior. A Queda da Bastilha é 

considerada por muitos historiadores como um marco da revolução francesa, 

contudo, na manifestação das poéticas modernas na Bahia, não encontramos um 

acontecimento isolado que possa ser identificado como um marco ou referência 

maior.  

 

Com efeito, foram vários eventos que se constituíram em um processo realizado 

mais intensamente entre as décadas de 1930 – com José Guimarães, que vem de 

Presciliano Silva e Robespierre de Farias – e a de 1960 – com a presença do reitor 

Edgard Santos, da arquiteta Lina Bo Bardi, a criação do Museu de Arte Moderna da 

Bahia (MAM-BA), a inauguração do Teatro Castro Alves (TCA) a renovação da 

escola de Belas Artes e a Bienal Nacional de Artes Plásticas da Bahia, como vem 

sendo descrito, passando por vários acontecimentos das décadas de 1940 e 1950. 

 

Voltando às atividades da ACBEU, constatamos que após este Salão de Arte 

Americana, em 1947, Carlos Bastos e Mário Cravo Jr. viajam para os Estados 

Unidos inaugurando outra trajetória, pois a tradição dos artistas da época era 

estudar na Europa. Porém, antes da viagem, os referidos artistas realizam uma 
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exposição na ACBEU, a qual obteve repercussão e críticas favoráveis, como a de 

Darwin Brandão, que se referiu à mostra afirmando que “já havia algo de bom em 

arte moderna na Bahia”29. Mas houve também reações do público às obras de 

Bastos, onde Brandão informa que: “No livro de visitas, de loucos, de indecente, de 

imoral. Mocinhas bonitas e matronas horrorizaram-se à entrada e saíram dali 

correndo, dizendo nomes, como se tivessem visto à sua frente o diabo.”30. 

 

Nos Estados Unidos, “Carlos estuda na Art Student League com Nicolas Abracheff e 

tem aulas particulares com Harry Stenberg e Mário Cravo Júnior é aceito como 

estudante na Escola de Belas Artes da Siracuse University com o escultor Ingoslavo 

Ivan Mestrovic.”31 

 

Cravo e Bastos viajam, mas o processo de modernização das poéticas visuais na 

Bahia continua em curso. E o professor Anísio Teixeira, então Secretário da 

Educação e Saúde do governo de Otávio Mangabeira, em 1948, convida o escritor 

carioca Marques Rabelo para trazer à Bahia uma exposição itinerante que estava 

sendo apresentada nas maiores capitais brasileiras. Esta exposição era composta 

por artistas nacionais e estrangeiros, sendo realizada na Biblioteca Pública. Teixeira, 

por ser da área educacional, vinculou a mostra de artes plásticas a uma 

programação pedagógica, com seminários que tinham a finalidade de informar à 

população a importância das poéticas modernas para o desenvolvimento cultural e 

artístico do estado baiano. A exposição de Anísio Teixeira é mais uma 

demonstração de que o enfrentamento da estrutura provinciana senhorial da Bahia 

se realizou através de um processo com a participação de vários setores intelectuais 

e artísticos engajados, como dizia Glauber Rocha, “em derrotar a província na 

própria província”32. 

 

Carlos Bastos retornou dos Estados Unidos em 1948 e, em 1949, realizou uma 

exposição individual na Biblioteca Pública. Esta exposição causou ainda 

descontentamento ao clero e à burguesia branco-mestiça da velha capital baiana, 

que reagiu como provincianos senhores de engenho, cortando várias pinturas com 
                                            
29 BRANDÃO apud GALIMBERTI apud MELO, op. cit., p.19. 
30 Ibid., p.19. 
31 SCALDAFERRI, op. cit., p.66 
32 RISÉRIO, Antonio. Avant-Garde na Bahia. São Paulo: Instituto Lina Bo Bardi, 1995, p.15. 
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gilete. A Igreja, através do seu jornal Semana Católica, classificou a exposição de 

“derivação mórbida do mais torpe sensualismo”33 e sua paleta de “satânica”34. 

 

Em 1949, no local onde funcionam hoje o Grande Hotel da Barra e o Instituto Mauá, 

no Porto da Barra, em Salvador, de frente para a Baía de Todos os Santos, existia 

uma construção inacabada. O empresário Mário Cravo, proprietário do Café Cravo, 

que naquela época era uma empresa tradicional na Bahia, adquiriu por comodato 

aquela construção inacabada – na verdade, um amplo edifício que havia sido 

projetado para funcionar como cassino. Este projeto vinha sendo desenvolvido com 

o apoio da política de incentivo à implantação de cassinos do presidente Getúlio 

Vargas, porém, o presidente Gaspar Dutra, ao assumir a presidência, substituindo o 

presidente Vargas em 1946, proíbe o funcionamento dos cassinos no Brasil. 

 

Então, este prédio inacabado foi adquirido pelo empresário Mário Cravo para seu 

filho, o artista plástico Mário Cravo Junior, que – chegando dos Estados Unidos em 

1949, onde aperfeiçoou seus estudos35 – implanta naquele local um ateliê (Figura 5), 

contribuindo para o movimento que se realizava no sentido da intervenção moderna 

no processo cultural e artístico do estado baiano. 
Era uma construção ampla em forma de L, com dois pisos e grandes salões 
em cada andar; de elevado pé direito, uma ala voltada para o largo e a outra 
para a Ladeira da Barra. Prédio de concreto armado aparente, com grandes 
aberturas verticais e farta iluminação, tinha acesso através de pequeno hall 
com uma escada circular. Por intermédio de contato feito por meu pai com 
os proprietários do prédio, uma companhia lotérica, me foi cedido, para uso 
provisório , o espaço como ateliê.[...] Assiduamente, freqüentavam o ateliê, 
em certos momentos para trabalhar, em outros para discutir, os então 
jovens Jenner Augusto, Rubem Valentim, Carybé, Mirabeau Sampaio. 
Outros, mais esporadicamente, como Lygia Sampaio, Isa Moniz de Aragão, 
Pierre Verger, Mary Vieira, Hélio Vaz, Maria Célia Amado e Fernando 
Teixeira. [...] Foi, sem a menor sombra de dúvida, um momento 
maravilhoso, a descoberta de nós mesmos, dos irmãos, da terra e do 
povo... A descoberta da própria vida.36. 

 
                                            
33 FLEXOR, Maria Helena Ochi. A modernidade na Bahia. Monografia apresentada ao concurso 1º 
Salão de Arte Moderna do Museu de Arte Moderna da Bahia. Salvador, 1994, p. 11. 
34 Ibid., p. 11. 
35 Mário Cravo Junior é aceito como aluno especial do escultor iugoslavo Ivan Mestrovic, então 
lecionando escultura na Escola Gallery de Belas Artes, na Siracuse University no Estado de Nova 
York, U.S.A. Concluído o semestre, muda-se para Nova York e instala seu atelier em Greenwich 
Village, nas proximidades de Washington Square e, por cerca de um ano e meio, toma parte na vida 
artística da cidade, vindo a realizar uma exposiçãoindividual na Norlyst Gallery. Cf. CRAVO, 
Mário. Cravo. Esculturas de Mário Cravo Júnior e fotografias de Mário Cravo Neto. Textos de Motta e 
Silva, José Valladares, Oswald de Andrade et al. [S.l.]: Raízes Artes Gráficas, 1983. Não paginado. 
36 CRAVO, Mário. O desafio da escultura: a arte moderna na Bahia – 1940 a 1980. Salvador: Selo 
Editorial Rodin Bahia, 2001, p. 62. 
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Figura 5 

Mário Cravo Júnior no ateliê do edifício inacabado. Largo da Barra, Salvador, Bahia. 1950. 
Foto: Sascha Harmisch 

Fonte: Cravo (2001, p. 63) 
 

 

Segundo Mário Cravo Júnior, o ateliê foi importante, mas tudo começou mesmo com 

três rapazes da ALA37. Cravo refere-se a ele, Carlos Bastos (Figura 6) e Genaro de 

Carvalho, que se constituíram em um grupo com participação frequente nos salões 

da Ala das Letras e das Artes, isto é, um grupo de classe média alta, com as 

possibilidades de uma estrutura econômica privilegiada. Cravo tenta justificar a sua 

condição econômica e de outros integrantes do seu grupo argumentando que:  
Não é necessário, para ser artista, que o cara seja rico, se fosse assim, todo 
filho de pai rico seria um grande artista. Muitas vezes a pobreza, a 
dificuldade é que faz um artista, mas a primeira geração nossa teve um 
suporte de classe média, meu pai Mário Cravo38, o pai de Genaro39, o pai de 

                                            
37 A ALA era uma associação que não se restringia apenas ao Salão, mas levava a efeito recitais, 
conferências, exposições, publicações, encontros com artistas e escritores. Era uma sociedade 
realmente eclética. Os Salões vieram a ter uma conotação profissional, mesmo apresentando falhas, 
a partir do primeiro, acontecido em 1949, no Hotel da Bahia, fazendo parte das comemorações do 4º 
Centenário da Cidade do Salvador. Cf. SCALDAFERRI, op cit., p.62. 
38 Empresário, proprietário do Café Cravo. 
39 Senhor Carlos Alberto Carvalho, empresário ligado ao ramo de seguros. 
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Kaká [Carlos Bastos]40, nós tínhamos essa cobertura da classe social à qual 
pertencíamos. [...] Carlos Bastos, que eu chamava Kaká, morava ali com a 
avó, no Canela, próximo à Reitoria; Genaro morava no Campo Grande, ao 
lado do Grande Hotel [Hotel da Bahia], e minha família, que morava no 
Garcia. Estes três jovens se reuniam na ALA.41 

 

 

 
Figura 6 

O Pintor Carlos Bastos Em New York quando de sua  
Vernissage na Norlyst Gallery 1948 New York USA 

Fonte: Bastos (2000, p. 180) 
 

Claro que não é a posição social que irá determinar o sucesso do artista, mas a 

condição de classe média alta possibilita diálogos com a estrutura de poder, criando 

melhores condições de produção e comercialização da obra de arte. Isto em uma 

sociedade fechada, dominada por um pequeno grupo de empresários e 

representantes políticos, como Salvador naquela época, constituiu-se em um 

favorecimento explícito aos integrantes da classe privilegiada em detrimento dos 

outros artistas. 

 

                                            
40 Senhor Clodoaldo Bastos, comerciante, proprietário da loja de material elétrico, doméstico e 
industrial A Lâmpada. 
41 CRAVO JR., 2009, em entrevista a este autor. 
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1.3 CARYBÉ, O GRUPO DO RIO VERMELHO E VERGER 

 

 

Mário Cravo Jr.42 explica que a vinda de Carybé foi muito importante para o 

surgimento do grupo do Rio Vermelho, dizendo que a segunda vez que Carybé veio 

para a Bahia foi definitiva, alugando uma “casinha” em Ondina, próxima do Rio 

Vermelho, para mandar buscar Nancy e Ramiro recém-nascido43·. Afirma ainda que 

também passou a morar no Rio Vermelho, em um “casebre” que seu pai adquiriu e 

mandou reformar, afirmando que Wilson Rocha já morava no Rio Vermelho. Assim, 

explica que essa é a origem da Geração do Rio Vermelho. Cravo continua 

caracterizando o seu grupo, dizendo que: 
Nós éramos amigos, artistas boêmios, fazíamos festas, brincávamos, 
frequentávamos a zona da boemia. A primeira vez que Carybé veio para a 
Bahia, ele ficou hospedado na Cidade Baixa, próximo a uma usina de força, 
perto da Preguiça, do Cabaré 63 e da Ladeira da Montanha, no meio da 
boemia, ele ficou encantado.44 

 

 

 
Figura 7 

Carybé, Carlos Eduardo da Rocha, Odorico Tavares e Mário Cravo Junior 
Festa da Conceição da Praia, Salvador, 1948  

Fonte: Scaldaferri (1998, p. 86) 
 

 
                                            
42 CRAVO JR., 2009, em entrevista a este autor. 
43 O escultor refere-se a D. Nancy Argentina Colina Bernabó, esposa de Carybé, e ao artista plástico 
Ramiro Bernabó, filho mais velho do referido casal, que moravam na Argentina e vieram depois para 
o Brasil. 
44 CRAVO JR., 2009, em entrevista a este autor. 
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Cravo afirma que era muito rebelde, foi para os Estados Unidos em 1947, logo 

depois da segunda guerra, teve um ateliê em Village, fez exposição individual, viveu 

aquela cidade à noite; entusiasma-se ao dizer que sabe o que é viver alguns meses 

solvendo à noite, afirmando que é uma experiência para o resto da vida. Cravo 

confessa que ele, Genaro e Carybé eram assim, mas Verger não era dado a 

convívio; diz que Verger era filho de uma das famílias mais tradicionais da Europa, 

donos do famoso papel Verger. E narra uma história pouco conhecida sobre o 

referido fotógrafo francês, informando que:  
Eram dois irmãos herdeiros desta herança do século XIX. Pois bem, o irmão 
dele foi encontrado morto no norte da África, intoxicado com uma dose 
grande de morfina. Com isto, foram entregues todos os bens da família a 
Verger, que ficou sendo o único herdeiro. Ele então foi à fábrica e distribuiu 
os bens com os funcionários, depois tocou fogo na casa da família, que era 
um castelão medieval, e saiu pelo mundo com aquela calça cáqui, uma 
camisa comprada na feira e a Rolleiflex pendurada no pescoço.45 

 

 

 
Figura 8 

Pierre Verger. Autoretrato. 
Fonte: Verger (2002, p. 203) 

 

 

 

 

                                            
45 CRAVO JR., 2009, em entrevista a este autor. 
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1.4 A IMPORTÂNCIA DE JORGE AMADO 

 

 

O escritor Jorge Amado, que havia sido deputado pelo Partido Comunista 

Brasileiro46, retorna à Bahia e se junta à primeira geração de artistas modernos, os 

quais, na sua maioria, traduziam visualmente a face popular da Bahia, representada 

na obra literária do referido escritor. Ceres Pisaini Santos Coelho, referindo-se a esta 

característica dos primeiros modernistas baianos, explica que:  
Para este grupo de modernos, a arte popular foi a principal fonte de 
inspiração, dando origem paralelamente, a outro grupo – primitivos – que 
procurava envolver seus trabalhos com características exclusivamente 
populares.47 

 

Com relação à influência da arte popular na produção da sua geração, Mário Cravo 

Jr. explica que:  
Utilizávamos as fontes populares em nosso trabalho, Jorge para o trabalho 
dele. Carybé e eu, para falar de poucos, frequentamos a Rua Pero Vaz, na 
Liberdade, fizemos capoeira, conhecemos grandes capoeiristas, heróis 
populares. Eles se tornaram nossos amigos, frequentavam nossas casas: 
Traíra, Cabelo Bom, Onça Preta, Bugalho. Frequentamos a Pero Vaz e 
depois o Pelourinho, com a capoeira de Angola. Eu tocava berimbau, 
Carybé gostava de tocar pandeiro, e tocava muito bem; nós tínhamos uma 
relação de companheirismo na qual a cidade tinha uma importância vital, 
sem manifestos, sem demagogias.48 

 

                                            
46 Com a Constituição de 1946, sob a presidência de Gaspar Dutra, “até os comunistas pintaram e 
bordaram à vontade nesse primeiro ato democrático, com o PCB (legalizado) dando uma formidável 
demonstração de força popular, para a festa de seus milhares de militantes delirando à chuva de 
votos que fez de Luís Carlos Prestes senador e de Jorge Amado, deputado.” Cf. RISÉRIO, op. cit., p. 
16. 
47 COELHO, Ceres Pisani Santos. Movimento moderno da Bahia. Tese (Concurso para Professor 
Assistente) – Departamento I da EBA/UFBA, Salvador, 1973. 223 f. il. (Monografia apresentada ao 
concurso 1° Salão do Museu de Arte Moderna da Bahia), p. 20-21. 
48 CRAVO JR., 2009, em entrevista ao autor. 
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Figura 9 

Em pé: Reynaldo Eckenberg, Gilson Rodrigues, Carybé, José Pereira, Jorge Amado 
Sentados: Leda, Sante Scaldaferri, João Gama e Antonio Mesquita 

Fonte: Scaldaferri (1998, p. 84) 
 

Realmente, a importância de Amado para a organização do primeiro grupo enquanto 

organismo de negociação política foi fundamental, como evidencia Cravo: 
Jorge saiu daqui e através da obra dele se tornou uma celebridade. Quando 
ele retornou na década de 60, nós já éramos reconhecidos, eu já tinha o 
primeiro prêmio da Bienal de São Paulo. Jorge aglutinou até a morte este 
grupo de pessoas que se freqüentavam, a nossa era interpretar, recriar a 
Bahia que nós redescobrimos, isto fazíamos por amor, não por interesse.49 

 

 
Figura 10 

Briga de Galos. 1949. 
Prêmio de Aquisição Jovem da I Bienal de São Paulo, em 1951 

Acervo do Museu de Arte Moderna do parque Ibirapoera. São Paulo. 
Fonte: Cravo Jr. (2001, p. 70) 

                                            
49 CRAVO JR., 2009, em entrevista ao autor. 
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A partir desta afinidade, Amado se constitui em uma espécie de líder intelectual 

deste grupo. Sendo já um escritor com produção literária consolidada e significativo 

reconhecimento nacional, Jorge Amado passa a divulgar e promover estes artistas 

escrevendo apresentações em catálogos e artigos em jornais e revistas, como o 

publicado no jornal A Tarde, em abril de 1965, do qual retiramos o seguinte 

fragmento: 
Toda nossa literatura, toda nossa arte baiana provém daquilo que o povo 
constrói e cria. Tomemos o exemplo da escultura: nossos mestres 
escultores a começar por Mário Cravo, Agnaldo da Silva e Mirabeau 
Sampaio, são os filhos dos santeiros do passado, dos criadores da 
imaginária baiana como Frei Agostinho da Piedade, e dos fazedores de 
ídolos para candomblés, dos criadores de orixás, dos anônimos criadores 
de ex-votos. Não só a temática social os marca, como o sentido do social e 
do popular. Fazendo da obra de nossos melhores escultores uma alta 
criação artística situada, porém, na mesma linha de trabalho de centenas de 
pequenos artesãos, mantendo com esse trabalho inflexível unidade.50 

 

Pelo seu reconhecimento e prestígio, Amado contribuiu não só para a divulgação da 

primeira geração de artistas modernos baianos, como também para a constituição 

de um movimento artístico com representatividade junto ao Estado.  

 

 

1.5 A CONSOLIDAÇÃO DO MODERNO 

 

 

A década de 1950 é caracterizada nas artes plásticas baianas pela consolidação do 

movimento moderno, havendo um distanciamento de trinta anos com relação a São 

Paulo e Rio de Janeiro, estados onde o movimento modernista se manifesta mais 

organizadamente em torno de 1920. Para João Carlos Teixeira Gomes: 
São Paulo já era a mais trepidante metrópole brasileira, aquela cujo ritmo de 
vida - estimulado por um crescimento industrial sem precedente em sua 
história e pela consolidação da sua economia agrícola – mais sensível se 
tornara às novas correntes estéticas que grassavam na Europa desde a 
primeira década do século.51 

 

Mas, desconhecendo este cenário apresentado por Gomes, desenvolveram-se aqui 

na Bahia teorias referentes a uma espécie de tardia modernidade baiana, como se a 

                                            
50 AMADO, Jorge. Exposição no ICBA. A Tarde, Salvador, 10 abr. 1965, p. 10. 
51 GOMES, João Carlos Teixeira. Presença do Modernismo na Bahia. In: Camões 
contestador e outros ensaios. Salvador: Fundação Cultural do Estado da Bahia, 1979, p. 165-198, 
p.165.  
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modernidade houvesse chegado tardiamente no estado baiano, quando, de fato, 

inexistia na Bahia, até aquela data, uma sociedade moderna capaz de se 

reconhecer através dos ideários modernistas, como analisa Maria Helena Flexor: 
A falta de desenvolvimento industrial, técnico e cientifico, são fatores que 
não permitem de um lado o conhecimento instantâneo do que se passa em 
matéria de criações novas em outros meios e, de outro, para que o 
modernismo não encontre campo próprio e mentalidade para instalação.52 

 

Então, pela modernidade ter se manifestado em São Paulo e Rio de Janeiro na 

década de 1920, não obrigatoriamente todo o país tinha que se expressar 

modernamente neste mesmo período, pois os movimentos artísticos, não sendo 

processos mecânicos, expressam-se em função do dinamismo próprio de cada 

localidade. Assim, a primeira geração moderna se consolida na Bahia na década de 

1950, tendo significativa importância para o universo artístico baiano, sendo 

responsável pela introdução da modernidade e da valorização das culturas popular e 

afro-descendente nas artes plásticas na Bahia. Um grupo com características 

modernas, sobretudo na relação social com os outros grupos artísticos. 

 

Em 1949, foi criado o I Salão Baiano de Belas Artes, em comemoração ao IV 

Centenário da Fundação da cidade do Salvador. “Já no primeiro salão se 

apresentavam novos artistas baianos que posteriormente formariam a segunda 

geração de modernos, como Calazans Neto, Sante Scaldaferri e Juarez Paraíso.”53. 

 

A segunda geração surgiu mais ou menos nesta época, com o processo de 

modernização das poéticas artísticas transmitidas a partir das novas metodologias 

pedagógicas desenvolvidas pela Escola de Belas Artes (EBA) da Universidade 

Federal da Bahia, na gestão de Mendonça Filho, que dirigiu aquela escola de 1948 a 

1962, sendo substituído pelo artista moderno João José Rescala. Apesar de ser um 

artista acadêmico, Mendonça manteve sempre um diálogo com os projetos de 

modernização, contratou Mário Cravo Jr., que ministrou um curso de gravura em 

metal e, posteriormente, Henrique Osvald, que implantou várias técnicas de gravura 

e, segundo estudantes da época, constituiu-se na referência moderna da EBA. 

 

                                            
52 FLEXOR, op. cit., p. 2. 
53 MELO, op.cit., p.11 
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Naquela época a escola possuía em seu quadro de professores artistas 
modernos, como Rescala, Mário Cravo e Hansen Bahia, mas a referência 
mesmo é Mendonça Filho, do ponto de vista administrativo, por ter aberto a 
EBA para a introdução de outras poéticas, e Henrique Osvald, que, do 
ponto de vista artístico, influenciou a criação de um grupo de gravura 
constituído por mim, Emanuel Araújo, Sônia Castro, Edson da Luz, Riolan 
Coutinho, Zélia Oliveira, Humberto Rocha, Edízio Coelho e Zé Maria de 
Souza, entre outros.54 

 

Apesar das características específicas e, principalmente, das diferenças existentes 

entre o modernismo europeu e o brasileiro, identificamos comportamentos 

semelhantes entre os modernistas baianos e alguns representantes do modernismo 

europeu, os quais consideravam as suas produções artísticas como absolutas 

verdades estéticas em detrimento dos outros movimentos ou estilos.  

 

Para Malevich, por exemplo: “a única direção significativa para a pintura era o Cubo-

futurismo”55. O Cubismo e o Fauvismo também se empenharam em definir uma 

“nova ordem” na arte, descartando tudo o que “obscurecesse a verdade” ou a ordem 

fundamental que os seus adeptos supunham ter descoberto. Para Picasso, foi essa 

a razão pela qual “os cubistas abandonaram cor, emoção, sensação e tudo que 

havia sido introduzido na pintura pelos impressionistas.”56 

 

Então, é compreensível o conflito que se estabeleceu entre a primeira e a segunda 

geração de modernistas baianos, sobretudo, a reação da primeira geração moderna, 

classificando a segunda de “acadêmica”57, pelo fato de a maioria dos seus artistas 

serem oriundos da Escola de Belas Artes da UFBA. “Acadêmico” também era um 

termo pejorativo entre os modernos, os quais consideravam academicismo sinônimo 

de conservadorismo, aqueles que impediam o desenvolvimento da história. Assim, 

sem a pretensão de esgotar a compreensão da relação entre estas gerações de 

artistas plásticos baianos, analisa-se aqui aspectos deste conflito para tentar 

contextualizar o período da história da arte baiana que antecedeu o surgimento da 

Bienal do Recôncavo.  

 

                                            
54 PARAÍSO, Juarez: depoimento [out. 2009]. Entrevistador: Pedro Archanjo. Salvador, 2009. 
55 MALEVICH, Kazimir. Kazimir Malevich 1878-1935. Los Angeles: Armand Hammer Museum of 
Art and Cultural Center, 1990, p.8. 
56 GILOT; LAKE, 1964, p.69 apud DANTO, Arthur C. Após o fim da arte: a arte contemporânea e os 
limites da História. São Paulo: Edusp, 2006, p.32. 
57 PARAÍSO, 2009, em entrevista a este autor. 
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Para Juarez Paraíso58, a ideologia da EBA era a da arte acadêmica no sentido da 

transmissão do conhecimento a partir das técnicas tradicionais da pintura. E os seus 

professores eram os melhores artistas acadêmicos do Brasil, como Presciliano Silva, 

Mendonça Filho, Emídio Magalhães, Ismael de Barros, e muitos outros. Segundo 

Paraíso, a EBA muda o caráter do seu ensino acadêmico para uma pedagogia 

voltada para a arte moderna com a segunda geração de artistas modernos, ex-

alunos que se tornaram professores da EBA, como Riolan Coutinho, o próprio 

Paraíso, Zélia Oliveira, Humberto Rocha, e artistas modernos já consagrados, como 

João José Rescala, Henrique Oswald, Jacyra Oswald, Adan Firnekaes, Udo Knoff. 

Diz ainda que esta segunda geração tinha um número maior de artistas oriundos da 

EBA, como: José Maria, Hélio Oliveira, Edízio Coelho, Edson da Luz, Emanuel 

Araújo, Sônia Castro, Gley Melo, Ângelo Roberto, Liana Boise etc. Bem como, 

acredita que o uso do termo acadêmico era como uma pecha, uma qualificação 

inferior apenas para diminuir. 

 

A primeira geração, influenciada pela obra de Jorge Amado, expressa-se 

principalmente através da representação pictórica dos valores regionais, valorizando 

a cultura popular e afro-descendente, como já foi analisado, enquanto que a 

segunda geração pretendia uma expressão com características universais, a partir 

da internacionalização das técnicas e poéticas modernas na produção pictórica 

baiana, como explica Juarez Paraíso: 
O que havia aqui na Bahia eram essas experiências do primeiro grupo, que 
se resumia ao trabalho expressionista e ao surrealismo; de um modo geral 
era isso. A arte abstrata era muito pouco praticada aqui, com exceção do 
meu trabalho e do de Riolan Coutinho, a arte digamos assim mais 
avançada, de vanguarda, ninguém praticava aqui. Tinha Eckenberger, que 
realizava um trabalho isolado, com muita gente estranhando o que ele fazia, 
considerando uma coisa esdrúxula demais, não reconhecendo o artista 
genial que é Eckenberger.59 

 

Os integrantes do primeiro grupo sempre enfatizam o caráter popular da sua 

geração, sugerindo que os outros eram artistas pequeno-burgueses, que não se 

interessavam pelos valores populares, o que se evidencia nesta afirmação de Cravo: 

“Nós estávamos interessados em outras coisas, como assistir à puxada do Xaréu, 

                                            
58 PARAÍSO, 2009, em entrevista a este autor. 
59 Ibid. 
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fatias do mercado de arte, informando que Mário Cravo Jr. era o escultor; Genaro de 

Carvalho, o tapeceiro; Jenner Augusto e Carlos Bastos, os pintores; Carybé, o 

muralista; e Floriano Teixeira, o desenhista. Não restando, portanto, nenhuma fatia 

do mercado.62 

 

 

1.6 DERROTAR A PROVÍNCIA  

 

 
A guerra que as novas gerações devem abrir contra a província precisa ser 
imediata: a ação cultural da Universidade e do Museu de Arte Moderna são 
dois tanques de choque [...], os clarins da batalha foram tocados pelas 
grandes exposições do Museu de Arte Moderna e pela montagem da Ópera 
dos Três Tostões de Brecht, que provocaram grande excitação no 
pensamento pequeno-burguês. [...] Está sendo derrotada na província a 
própria província: derrotada na sua linguagem convencional, no seu tabu 
contra a liberdade de amar, na sua conveniência do traje, nas suas leis 
contra a revolução.63 

 

Iniciamos esta discussão citando Glauber Rocha por reconhecermos que ele 

incorporou o seu tempo. Época em que o Reitor Edgar Santos trouxe para a Bahia a 

arquiteta Lina Bo Bardi, os músicos Koellreutter, Ernst Widmer e Smetak, a 

coreógrafa bailarina Ianka Rudzka e o diretor teatral Martin Gonçalves. Mas já 

atuavam por aqui o muralista argentino Carybé, o fotógrafo francês Pierre Verger, 

além de outros intelectuais e artistas, baianos ou radicados na Bahia, como 

Agostinho da Silva, Milton Santos, Mário Cravo Jr., Calazans Neto, o sociólogo 

Machado Neto, Carlos Bastos, Clarival do Prado Valadares, o antropólogo Vivaldo 

da Costa Lima e Walter da Silveira, Silvio Robatto, professores e alunos da Escola 

de Belas Artes, como Mendonça Filho, Rescala, Henrique Osvald, Juarez Paraíso, 

Riolan Coutinho, Emanuel Araújo, Zélia Maria Póvoas, entre outros.  

 

Houve também o movimento Teatro dos Novos, realizado no Teatro Vila Velha, que 

contribuiu para o surgimento dos músicos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, 

Tom Zé, os atores Othon Bastos e Bemvindo Sequeira. Ou seja, informações vindas 

de todos os lados. Foi a época também de Florisvaldo Matos, Glauber Rocha, 

                                            
62 PARAÍSO, 2009, em entrevista a este autor. 
63 GEBER, Raquel. Glauber Rocha e a experiência inacabada do Cinema Novo. Rio de Janeiro, 
paz e terra, 1977, p.23. 
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Fernando da Rocha Peres e de João Ubaldo Ribeiro, entre uma constelação de 

novos artistas, todos empenhados em “derrotar a província na própria província”. 

 

Lutar contra a província configurou-se em uma palavra de ordem, uma consciência 

coletiva. Não dava mais pra suportar provincianos preconceitos senhoriais, rasgando 

telas, quando o Brasil já conhecia Villa Lobos, Tarsila do Amaral, Oswald e Mário de 

Andrade, Anita Malfatti, Patrícia Galvão e tanto outros que atualizavam o debate. 

 

Então, na década de 1960, havia duas gerações de artistas plásticos modernos: a 

primeira originária do Campo Grande, a partir de Carlos Bastos, Mário Cravo Jr. e 

Genaro de Carvalho, com a chegada de Carybé, estes artistas migram para a orla 

marítima e passam a ser identificados como o Grupo do Rio Vermelho e a segunda 

geração, representada por Juarez Paraíso, Riolan Coutinho, Ângelo Roberto, 

Emanuel Araujo e Sônia Castro, entre outros, que tem origem na Escola de Belas 

Artes da Universidade Federal da Bahia, ficando conhecida como o Grupo da EBA. 

Entre estes dois grupos principais transitam outros ligados à literatura, cinema ou 

música.  

 

A “Jogralesca”, por exemplo, era uma espécie de grupo performático que pretendia 

realizar um movimento renovador na literatura baiana, teatralizavam poemas, 

produziam filmes e publicavam a Revista Mapa, a qual tinha o nome inspirado no 

poema homônimo de Murilo Mendes: “Vivam os transfigurados, viva eu, que 

inauguro no mundo um estado de bagunça transcendente”.64 

 

Pertenciam a este grupo, que era conhecido por “Jogralesca” ou Mapa: Glauber 

Rocha, Fernando da Rocha Peres, Paulo Gil Soares, Calazans Neto, Sante 

Scaldaferri, Antônio Guerra Lima, Florisvaldo Mattos, João Carlos Teixeira Gomes, 

Carlos Anísio Melhor, Ângelo Roberto, Fred Souza Castro, João Ubaldo Ribeiro, 

entre outros. Calazans Neto explica que: “Quando fundamos a geração Mapa ou a 

Revista Mapa, nos tínhamos uma proposta avançada, que eram quatro adolescentes 

trazendo ao público a poesia moderna brasileira teatralizada.”65. 

                                            
64 Trecho do poema “Mapa”, de Murilo Mendes, publicado originalmente na revista Antropofagia. 
65 Relato de Calazans Neto In: Artes Plásticas na Bahia documentário. Direção: Kabá Gaudenzi, 
Brasil, 1999. 



39 

 

 
Figura 12 

Florisvaldo Mattos, Fernando da Rocha Peres e Carlos Nelson Coutinho. 
Fonte: Risério (1995) 66.   

 

Três dos quatro adolescentes aos quais Calazans Neto se refere (Figura 12), 

faltando o próprio Calazans, talvez para confirmar a lenda existente em torno dele de 

ser tímido e avesso a fotografia. 

 

Entre outros, houve também o grupo originário da Galeria Bazarte, sobre o qual 

Kabá Gaudenzi informa que, no início da década de 1960, surgiu na cidade do 

Salvador uma galeria de arte de aspecto simples, sem o luxo ou a grandiosidade de 

outros espaços expositores, porém, com o charme de um lugar muito especial. Diz 

que a Galeria Bazarte era situada no Politeama de Cima, n. 34, com porta alta de 

madeira e um pequeno anjo ao lado protegendo a entrada. Afirma que esta galeria 

funcionava como um centro de pesquisa de vanguarda dentro das artes plásticas, 

que foi cedendo lugar ao Grupo Bazarte, formado principalmente por Jamison Pedra, 

Eckenberger, Edson Calmon, Estivallet e outros talentos que, segundo Gaudenzi, 

viriam a se projetar mais tarde.67 

 

Três acontecimentos importantes irão ocorrer neste período: em 1958, o governador 

Antonio Balbino (1955-1959) inaugurou o teatro Castro Alves (TCA), o qual devido a 

um incêndio só funcionou em 1967, no governo de Lomanto Júnior (1963-1967); na 

gestão de Juraci Magalhães (1959-1963), em 1960, foi criado o Museu de Arte 

                                            
66 RISÉRIO, op.cit., passim. 
67 GAUDENZI, Kabá. “Seu Castro” da Bazarte: 20 anos depois. A Tarde, Salvador, 25 maio 1996, 
Caderno Cultural, p. 8-9. 



40 

 

Moderna da Bahia (MAM-BA); e em 1966 e 1968, foram realizadas as Bienais de 

Artes Plásticas. Estes acontecimentos irão contribuir para colocar Salvador no roteiro 

nacional da arte moderna. 

 

 

1.7 BIENAL NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS DA BAHIA – BIENAL DA BAHIA 

 

 

Na efervescência da década de 1960, a segunda geração moderna representada 

pelos artistas plásticos Juarez Paraíso e Riolan Coutinho é convidada por Alaor 

Coutinho, então secretário de Educação e Cultura, para organizar a Bienal da Bahia. 

Com relação à escolha da sua geração artística para organizar a Bienal, Paraíso 

explica que: 
Faltava a gente um trabalho de mais consistência, quando surgiu 
politicamente Lomanto Junior, que foi Governador da Bahia de 1964-1967. 
Sendo secretário de Educação e Cultura68, Alaor Coutinho, irmão de Riolan 
Coutinho, que era um dos artistas mais significativos da nossa geração. 

 

Paraíso analisa que havia na cidade uma expectativa por um evento maior, pelas 

exposições que eles vinham fazendo em alguns lugares: 
[...] Então Alaor, que acompanhava o trabalho desenvolvido por nossa 
geração, pergunta a Riolan o que ele gostaria de fazer em termos de arte e 
cultura; e Riolan disse: “Vamos fazer uma Bienal”. Isto foi entre 1964 a 
1965. Mas quem vai organizar a Bienal? Aí Riolan me indicou. Nós só 
conseguíamos fazer a Bienal porque o secretário da Educação e Cultura era 
irmão de Riolan Coutinho.69 

 

O artista explica ainda que eles só conseguiram realizar a Bienal porque contou com 

o apoio de Alaor Coutinho, então secretário de Educação e Cultura, que era irmão 

de Riolan Coutinho e vinha acompanhando o trabalho deles. Justifica ainda que na 

primeira Bienal, em 1966, criaram as salas especiais para dialogar com a primeira 

geração, em uma tentativa de absorver as críticas e contar com seus integrantes 

como aliados na implantação do projeto. 
Foi realmente uma surpresa para o primeiro grupo, porque se tratava de 
dois artistas jovens, que segundo eles jamais poderiam dirigir uma coisa 
daquele porte, havendo uma oposição natural. Mas, nós na primeira edição 
do evento absorvemos esta oposição consagrando os primeiros artistas 

                                            
68 A gestão estadual da cultura estava vinculada à Secretaria de Educação e Cultura, através do 
DESC – Departamento de Ensino Superior e de Cultura. 
69 PARAÍSO, 2009, em entrevista a este autor. 
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modernos baianos com salas especiais no Convento do Carmo, onde foi 
instalada a I Bienal em 1966.70 

 

Com relação à participação da primeira geração de artistas modernos da Bahia na 

referida Bienal, Paraíso informa que: Jenner Augusto, Mário Cravo Jr., Carybé, 

Genaro de Carvalho e Carlos Bastos tiveram Salas Especiais, afirmando que foi uma 

atitude para demonstrar que não havia nenhuma restrição da parte deles, e que a 

Bienal tinha um sentido histórico. Aliada a esta estratégia, Paraíso diz que eles 

contaram ainda com a ajuda de alguns artistas de fora, como Leonardo Alencar, de 

Aracaju, e Clarival do Prado Valladares, crítico radicado no Rio de Janeiro, que 

contribuíram muito com relação aos outros estados brasileiros. Jorge Amado, 

segundo ele, deu um apoio pontual, recomendando artistas que para eles seriam 

inacessíveis. E cita o indispensável apoio do seu grupo, reconhecendo que a Bienal 

não era só de Juarez Paraíso e Riolan Coutinho, e sim da geração de artistas 

modernos baianos de 1960. 

 

Cravo confirma a existência das salas e sua participação, criando objetos 

“instalacionais” para o evento, afirmando que, na I Bienal da Bahia, no Convento do 

Carmo, ele fez umas esculturas espaciais próprias para aquele local, uns objetos só 

para aquela exposição, depois desapareceu tudo. Eram sucatas, afirmando que a 

maioria do seu trabalho é feita de sucata, porque ele acredita que descobriu no 

curso da sua vida que, se enquanto artista fosse viver dos bronzes fundidos para os 

políticos e empresários ricos, ele não iria fazer nada71. 

 

A I Bienal da Bahia aconteceu em 1966, como vitrine para a segunda geração de 

artistas modernos, pretendendo romper com a temática regional e desenvolver 

projetos que contribuíssem com a internacionalização das poéticas visuais na Bahia. 

“É talvez nesse rompimento com o regional que os artistas locais começam a criar 

um distanciamento com o seu público”, o qual mantinha ainda o interesse estético 

voltado para seu próprio universo.72. 

 

                                            
70 PARAÍSO, 2009, em entrevista a este autor. 
71 CRAVO JR., 2009, em entrevista a este autor. 
72 MARIANO, Walter. Panorama das Artes Plásticas na Imprensa Baiana entre 1950 e 1970. 
Artigo elaborado para disciplina Artes Visuais na Bahia do Programa de Pós-graduação em Artes 
Visuais da Escola de Belas Artes da UFBA. Salvador, 2003, p. 14. 
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Este distanciamento pode ter contribuído para as dificuldades encontradas na 

implantação do referido projeto cultural. Paraíso tenta justificar esta distância 

estética da sua geração com o público, explicando que havia por parte deles o 

interesse de divulgar todas as poéticas modernas. “A gente lia isso constantemente, 

a gente queria conhecer tudo sobre a nova figuração brasileira”.73. 

 

Os primeiros modernos, talvez sentindo-se ameaçados, criaram uma forte oposição 

e a II Bienal Nacional de Artes Plásticas transcorreu em 1968 imersa em problemas 

de naturezas diversas, refletindo os diferentes interesses que existiam nos 

bastidores do universo artístico baiano. Walter Mariano refere-se aos problemas 

enfrentados pela II Bienal analisando que:  
Criam a Pré-Bienal de São Paulo na tentativa de eclipsar a Bienal baiana e 
favorecer a hegemonia das Bienais paulistas. Artistas locais já consagrados 
rompem publicamente com a Bienal, criticando os novos rumos estéticos 
que emergem junto a ela e que, portanto colocam, em xeque suas 
respectivas “reservas de mercado”.74 

 

A Bienal de São Paulo já era um projeto de importância vital para a 

internacionalização do Brasil na área cultural e artística, mas faltava um evento 

voltado para a produção visual brasileira. E a Bienal Nacional da Bahia, como se 

pode constatar nos principais jornais e revistas da época, ocupou este espaço 

cumprindo um papel importante na organização cultural do país naquele momento. 

Para o crítico Teixeira Leal, “a Bienal da Bahia se tornou uma iniciativa cultural mais 

importante que a Bienal de São Paulo, ela apresenta um panorama nacional do que 

se faz hoje em artes plásticas no Brasil.”75 Outro crítico do Rio de Janeiro, Walmir 

Ayala, menciona o caráter nacional da mostra baiana como “coisa da maior 

importância para os artistas brasileiros”.76 

 

Os elogios chegam a ser exagerados. Reconhecemos que a Bienal da Bahia, sendo 

dedicada ao universo artístico brasileiro em um pequeno espaço de tempo, 

consolidou-se como importante evento nacional, mas isto não significa ser “uma 

iniciativa cultural mais importante que a Bienal de São Paulo”, porque a Bienal 

paulista naquele momento já dialogava com a Bienal de Veneza e outros eventos 

                                            
73 PARAÍSO, 2009, em entrevista a este autor. 
74 MARIANO, op. cit., p. 15. 
75 A BIENAL da Bahia. Veja, 25 de dezembro de 1968, p.63. 
76 Ibid., p.63. 
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internacionais com linguagem própria, constituindo-se na mais importante Bienal das 

Américas.  

 

Estas observações, entretanto, demonstram que a Bienal Nacional da Bahia, já na 

sua segunda edição, havia ocupado um espaço significativo no cenário artístico 

brasileiro, o que provocou reações dos organizadores da Bienal de São Paulo e, 

sobretudo, da primeira geração de artistas modernos baianos. Nesse sentido, 

reagindo ao sucesso da Bienal da Bahia, os coordenadores da Bienal paulista criam 

em 1968 uma pré-bienal, na tentativa de dificultar o desenvolvimento da Bienal 

baiana. As reações foram inúmeras. O jornalista Newton Sobral77 explica que o 

primeiro grupo, preocupado com o surgimento de novos artistas no mercado de arte 

da Bahia, solicitou uma reunião com o governador Luis Viana Filho, com a finalidade 

de discutir os rumos das artes plásticas baianas. Para uma compreensão das 

relações de poder dos artistas visuais baianos naquele momento, transcrevemos na 

íntegra o depoimento de Sobral, quando o mesmo informa que:  
O grupo de Mário Cravo marcou uma reunião que seria do governador com 
os artistas baianos, mas só avisou ao pessoal deles, porém de última hora 
eu fiquei sabendo, então, passei na Escola de Belas Artes e convidei vários 
artistas , quando chegamos à reunião que era no Convento do Carmo, eles 
se assustaram “Quem é esse pessoal?”. Somos artistas da Bahia e viemos 
para a reunião com o governador. [...] Iniciada a reunião, o primeiro grupo 
argumentou que a Bienal de Artes Plásticas já havia cumprido seu objetivo, 
não havendo mais razões para o governo baiano continuar investindo em 
um evento ultrapassado como a Bienal, e que eles se achavam na 
obrigação de apresentar ao governador naquele momento um projeto para 
dar um sentido maior às artes plásticas baiana, que era um Grande Festival 
Internacional de Artes, pois segundo eles a Bahia para o seu 
desenvolvimento artístico deveria criar um movimento mais amplo. [...] Nós 
discordamos, argumentamos que já havia a Bienal Internacional de São 
Paulo e que a Bienal Nacional da Bahia era um projeto bem sucedido, 
sendo a única iniciativa que atendia aos artistas brasileiros, e nós não 
víamos nenhum sentido o governador acabar com a Bienal e investir em 
uma aventura como um Festival de Artes. Eles rebateram, houve discussão, 
mas como nós tínhamos maioria sugerimos que fosse colocado em votação, 
aí nós ganhamos e a Bienal sobreviveu.78 

 

Este episódio serve também para demonstrar a representatividade e o prestígio do 

primeiro grupo junto ao Estado, pois seus representantes conseguiram agendar uma 

reunião com o então governador fora do palácio para discutir assuntos referentes às 
                                            
77 Newton Sobral, jornalista que naquela época era articulista do jornal da Bahia, tendo em 5 de maio 
de 1967 publicado naquele jornal “O Manifesto dos Monitores da Bienal”, onde Renato da Silveira e 
outros artistas plásticos, que foram selecionados entre 400 jovens artistas interessados em trabalhar 
como monitores da I Bienal de 1966, criticam a estrutura do evento, sobretudo os critérios de seleção 
e premiação. 
78 SOBRAL, Newton: depoimento [nov. 2009]. Entrevistador: Pedro Archanjo. Salvador, 2009. 
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artes plásticas baianas. Mas, apesar da segunda geração ter ganhado a votação na 

reunião com o governador, os problemas para a realização da ll Bienal não param 

por ai. Segundo o professor Luis Henrique Dias Tavares, diretor do Departamento de 

Ensino Superior e da Cultura (DESC), vinculado à Secretaria de Educação e Cultura, 

que era o órgão oficial responsável pelo evento, o governador Luis Viana Filho não 

queria fazer a Bienal: 
Ele tinha outros projetos para o desenvolvimento cultural da Bahia que eram 
voltados para a área pedagógica. O Dr. Luis Viana só aceitou fazer a Bienal 
porque já havia uma reserva de recursos, uma verba deixada pelo 
governador anterior [Lomanto Júnior] específica para a II Bienal, então ele 
aceitou com a condição de não ultrapassar essa verba.79 

 

Aliada a esta má vontade existente dentro do Poder Executivo, havia ainda uma 

forte tensão entre os grupos, pois, mesmo perdendo a votação, a primeira geração 

moderna continuou a sua campanha contra a Bienal da Bahia, sem levar em 

consideração o difícil momento conjuntural brasileiro. Assim, em outubro de 1968, 

havia rumores de que a Bienal teria sido considerada um atentado à Segurança 

Nacional, e que a mesma seria fechada e os seus organizadores presos pelo regime 

militar. Neste clima de tensão em que se cogitava o fechamento da Bienal, o artista 

Mário Cravo Júnior inesperadamente pede demissão do Conselho de Cultura e 

publica uma carta aberta ao Governador do Estado80, criticando publicamente a 

segunda geração de artistas modernos baianos e a Bienal dizendo que: 
Senhor Governador, sinto-me eticamente obrigado a pedir demissão 
incondicional do cargo de Conselheiro, uma vez que respeitando o 
condicionamento de caráter hierárquico não me sentiria à vontade para 
continuar a trabalhar e colaborar com o mesmo Conselho, quando o 
presidente da minha câmara de Patrimônio Histórico e Arte, assim como o 
meu par no setor de arte ocupam respectivamente o posto de vice-
presidente e tesoureiro da Bienal. Respeitando todos os pares com os quais 
até o presente momento tive o prazer de colaborar, tomo tal deliberação, 
como natural medida em face de minha definição radical contra a Bienal 
Nacional de Artes Plásticas da Bahia. 81 

 

A revista Veja também publica trechos desta carta com a fotografia do autor 

acompanhada da seguinte legenda (Figura 13):  
Mário Cravo: Pregação aos Moços, mas os jovens reagiram argumentando: 
Valores superados procuram preservar as posições adquiridas no período 

                                            
79 TAVARES, Luis Henrique Dias: depoimento [out. 2009]. Entrevistador: Pedro Archanjo. Salvador, 
2009. 
80 Em anexo, cópia da carta na íntegra. 
81 CRAVO Jr., Mário Cravo. Diário de Noticia, 6 e 7 de outubro de 1968, Salvador, 1º Caderno, p.3. 
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de relativa estagnação cultural em nosso estado, e lutam agora 
desesperadamente para evitar o surgimento de novos valores.82 

 

 
Figura 13 

A Bienal da Bahia 
Fonte: Revista Veja, 25 dez. 1968, p. 63. 

 
 

Os primeiros modernos baianos já haviam realizado algumas “ligações perigosas” 

para substituir a arquiteta Lina Bo Bardi na direção do Museu de Arte Moderna da 

Bahia83, mas essas “ligações” podem ser compreendidas como negociações com o 

governo do Estado, na perspectiva de ocupar aquele Museu e, dentro dos princípios 

modernistas, utilizar o espaço para transmitir suas ideias culturais e artísticas, em 

detrimento dos outros grupos. Entretanto, ao publicar uma carta criticando a Bienal 

da Bahia e seus organizadores em um momento de repressão política no país, 

sugere que os primeiros modernos deram um passo apressado em direção ao 
                                            
82 A BIENAL da Bahia. Veja, 25 de dezembro de 1968, p.63. 
83 Mário Cravo Jr. substituiu Lina Bo Bardi na direção do MAM-BA e logo depois transferiu o cargo 
para o cunhado Renato Ferraz, irmão da sua esposa Lúcia Cravo. 



46 

 

regime ditatorial. Todavia, isto ainda pode ser explicado como parte de uma 

estratégia para isolar a nova geração e afirmar seus princípios culturais e estéticos. 

Como pode ser observado, a II Bienal realmente enfrentou infinitas dificuldades com 

oposições de todos os gêneros, mas foi inaugurada em 20 de dezembro de 1968, no 

Convento da Lapa, em Salvador, com a presença do governador Luis Viana Filho, 

como documenta o Jornal Diário de Notícias, em fotografia publicada em 21 de 

dezembro de 1968, onde Viana é visto cortando a fita simbólica da inauguração do 

evento (Figura 14).   

 

 
Figura 14 

Foto do governador Luis Viana Filho na inauguração da Bienal 
Fonte: Diário de Notícias, Salvador, 21 dez.1968 

 

Referindo-se à abertura da II Bienal Nacional de Artes Plásticas, o jornal informa 

que:  
Em ato presidido pelo governador Luis Viana Filho foi inaugurada ontem, às 
18 horas, no Convento da Lapa, a II Bienal Nacional de Artes Plásticas, cujo 
vencedor foi o pintor paulista Yutaka Toyota, conquistando o prêmio de dez 
mil cruzeiros novos. O DN informa ainda que esteve presente ao ato um 
grande número de artistas, críticos e colecionadores da Bahia e de outros 
estados, convidados especiais e figuras da sociedade baiana. Cerca de 734 
artistas de várias escolas de arte concorreram com seus trabalhos.84 

 

                                            
84 DIÁRIO de Notícias, Salvador, 21 dez.1968, 1º caderno, p. 5. 
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Segundo Paraíso, Luis Viana Filho fez um discurso digno do acadêmico que era, 

dizendo que o ato criativo é a expressão máxima da liberdade humana, é o que 

emancipa o homem, não há expressão maior com relação à espiritualidade humana 

que o ato de criar, afirmando que Viana terminou exaltando a obra de arte como 

produto do exercício da liberdade humana.85 

 

Esta solidariedade da autoridade maior do executivo baiano naquele momento de 

exceção no país deixou os organizadores da Bienal confiantes no sucesso do 

projeto. Paraíso diz que foi aquele entusiasmo relata que eles estavam em um 

grupo, comentando positivamente o discurso do governador, quando Riolan 

Coutinho chegou informando que o Professor Luis Monteiro, assessor do Governo, 

estava dizendo a Luis Viana Filho que havia muita subversão na Bienal e que o 

governador se retirou com a sua comitiva repentinamente, foi como um banho de 

água fria. No outro dia, veio a ordem de retirar os trabalhos considerados 

subversivos e, alguns dias depois, o governador publicou um decreto fechando a 

Bienal.86 

 

Os entrevistados não lembram todos os trabalhos censurados, também não 

encontramos na imprensa documentação referente a esse acontecimento, o que era 

uma característica da época, pois a imprensa também estava funcionando sobre um 

regime de censura. Entretanto, em uma edição recente do Jornal da Associação 

Brasileira de Críticos de Arte (ABCA), de setembro de 2009, em artigo de Juarez 

Paraíso, lemos que: “os artistas excluídos foram Lênio Braga (três trabalhos), 

Antônio Manuel (um trabalho), Manuel Henrique (três trabalhos) e um desenho de 

Farnese Andrade, representante do Brasil na Bienal de Veneza.”87. 

 

Como podemos constatar, foram apenas oito trabalhos retirados, representando um 

pequeno número entre as 1005 obras expostas, o que não justificava o fechamento 

da Bienal por atentado à segurança nacional. Com relação às propostas estéticas e 

filosóficas das obras retiradas, o artista plástico Renato da Silveira diz não se 

lembrar de todos os trabalhos censurados, mas descreve com detalhes duas 

                                            
85 PARAISO, em entrevista a este autor. 
86 Ibid. 
87 PARAISO, Juarez. Jornal da ABCA, São Paulo, n. 21, 2009, p.17. 
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pinturas de Lênio Braga, as quais, segundo Humberto Rocha e Ângelo Roberto 

“deixaram os militares nervosos.”88. 
Eram duas pinturas grandes em acrílica sobre tela, ambas com 
aproximadamente 220 cm de altura por 160 cm de largura. Uma mostrava 
um corte em um terreno onde se podiam ver várias camadas geológicas, na 
parte de cima em uma planície verde gramada um casal de namorados 
passeava liricamente, enquanto embaixo, nas camadas mais profundas, 
mais antigas, via-se um general fosseirizado. A outra pintura retratava um 
gorila grande, raivoso, vestido de general comendo e rasgando livros.89 

 

É possível que o ato de comer e rasgar livros na pintura de Braga tentasse 

simbolizar a postura dos generais para com a Constituição Brasileira, pois, na 

semana anterior à abertura da Bienal, “no dia 13 de dezembro de 1968 havia sido 

decretado o Ato Institucional Nº 5, o AI-5, fechando o Congresso Nacional e 

autorizando o Presidente da República a caçar Habeas Corpus e direitos 

políticos.”90. A partir deste momento, a repressão contra a Bienal se intensificou, 

sendo preso o professor Luis Henrique Dias Tavares, diretor do DESC, e o artista 

plástico Juarez Paraíso, primeiro secretário do evento. Tavares explica que os 

militares vincularam a sua prisão ao conteúdo das aulas de História ministradas por 

ele na Escola de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA e tentaram caracterizar a 

Bienal como um evento a serviço do comunismo internacional. Acredita que o 

General Abdon Sena91 havia lhe prendido principalmente para intimidar o governo, 

porque “a pretensão de Sena era ser Governador da Bahia, mas o mesmo não 

conseguiu apoio dentro do Exército para destituir o Dr. Luis Viana”92. O general 

Abdon Sena, Chefe da 6ª Região Militar, realmente desenvolveu uma campanha 

sistemática contra o então Governador da Bahia, como se pode observar em vários 

episódios daquele período.  

 

Viana, junto com a Biblioteca Nacional, havia financiado a publicação das poesias 

completas de Gregório de Matos e Guerra – 1636 a 1695 –, cuja obra pretendia 

distribuir nas escolas da rede estadual de ensino, bibliotecas e entidades culturais 

da Bahia. Entretanto, às vésperas do natal de 1969, o então Governador recebeu 

um ofício do general Sena exigindo que o executivo baiano mandasse apreender 
                                            
88 ROCHA, Humberto; ROBERTO, Ângelo: depoimento [nov. 2009]. Entrevistador: Pedro Archanjo. 
89 SILVEIRA, Renato: depoimento [nov. 2009]. Entrevistador: Pedro Archanjo. Salvador, 2009. 
90 Informação disponível em <www.fernandodannemann.recantodasletras.com.br>. Acesso em: 10 
jun. 2010. 
91 Então chefe da 6ª região militar. 
92 TAVARES, 2009, em entrevista a este autor. 
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toda a edição em sete volumes das obras do referido poeta, e, em tom de ameaça, o 

militar repreendeu o governador, argumentando que o mesmo “contribuiu na 

publicação de um autor que o Exército considerava subversivo, anticlerical e 

pornográfico.”93. 

 

O general Abdon Sena pode ter realmente encontrado dificuldades reais para 

destituir o governador da Bahia, pois Luis Viana Filho tinha também fortes ligações 

com o Regime Militar, tendo sido Ministro Chefe do Gabinete Civil, Ministro da 

Justiça e Negócios Interiores do Brasil no governo do General Castelo Branco. 

Assim, Sena realizou diversas intimidações, mas não conseguiu afastar Luis Viana e 

se constituir governador do estado baiano. 

 

Sobre a prisão de Paraíso, este afirma que tentaram justificar o ato de exceção 

praticado contra ele devido a uma entrevista concedida ao jornalista Anísio Félix, 

publicada no Jornal da Bahia, na qual Paraíso criticou o AI-5, considerando-o 

arbitrário e anticonstitucional. Mas informa ainda que os militares também vincularam 

a Bienal a uma estratégia de Moscou, afirmando que havia sido financiada pelo 

governo soviético. Tanto Paraíso quanto Tavares ficaram presos aproximadamente 

30 dias, sendo ambos interrogados várias vezes ao dia, em um sistema claro de 

intimidação característico do regime militar (informação verbal)94.  

 

A II Bienal foi fechada então em 1968, por decreto do governador do estado da 

Bahia, Professor Luis Viana Filho, em conivência com o regime militar, um ato que 

gerou repercussão no país. Sobre isso, Sara Uchôa, em seu trabalho “Políticas 

Culturais na Bahia”, explica que:  
As Bienais foram suspensas por decreto do Governador Luis Viana Filho, 
foram presos Juarez Paraíso, secretario geral das duas Bienais, e Luis 
Henrique Dias Tavares, então Diretor do DESC, que havia apoiado 
oficialmente as Bienais.95 

 

                                            
93 Informação disponível em: <www.universais.com.br> Acesso em: 10 jun. 2010. 
94 Informações dadas em entrevistas a este autor. 
95 UCHÔA, Sara. Políticas Culturais na Bahia (1964 – 1987). Disponível em: 
<http://www.cult.ufba.br/arquivos/politicas_culturais_1964_1987_.pdf> Acesso em 12 nov. 2009, p.7. 
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Analisando as razões do boicote96 de artistas nacionais e estrangeiros à décima 

edição da Bienal de São Paulo, em 1969, a historiadora Aracy Amaral também se 

refere ao fechamento da Bienal baiana dizendo que: “as razões para o boicote têm 

sua origem em violentos atos de censura, praticados desde a Segunda Bienal da 

Bahia (dezembro de 1968), contra seus organizadores”.97 
 
 
1.8 O FECHAMENTO DA BIENAL E O FIM DO DEBATE 

 

 

O golpe de 1964 desarticulou o movimento cultural que se realizava no estado 

baiano desde a década de 1950. Albino Rubim informa que “com o golpe militar, 

parte dos intelectuais baianos migram para a região sudeste, mais especificamente 

Rio e São Paulo.”98. 

 

Realmente, permaneceram em Salvador poucos locais de resistência, como: o 

Teatro Vila Velha, Instituto Cultural Brasil Alemanha de Salvador (ICBA), a Jornada 

de Cinema da Bahia, dirigida por Guido Araújo, e os Movimentos Negros. “Pouco se 

realizou culturalmente no estado neste período fora das ações controladas pelo 

governo.”99. 

 

Todos estes acontecimentos, como a instauração do AI-5, as intimidações 

provocadas pelos militares ao governador Luis Viana Filho e o fechamento da Bienal 

significam perdas substanciais para o movimento que se realizava no sentido do 

surgimento de novos valores artísticos no estado da Bahia. Porque a partir deste 

momento, a primeira geração de artistas modernos assumiu a hegemonia do 

processo cultural baiano, ocupando a mídia e produzindo obras para o Estado, se 

constituindo em uma espécie de artistas oficiais.100 

 

                                            
96 Em 1969, vários artistas do Brasil e do exterior recusaram-se a participar da X Bienal de São Paulo, 
em protesto contra as denuncias de arbitrariedades praticadas pelo regime militar brasileiro. 
97 AMARAL, Aracy. Arte e meio artístico: entre a feijoada e o x-burguer. São Paulo: Nobel, 1983, 
p.155. 
98 RUBIM apud UCHÔA, op.cit., p. 5. 
99 UCHÔA, op. cit., p. 5. 
100 Vários monumentos foram realizados pela primeira geração sem concurso público. 
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A segunda geração, no dizer de Humberto Rocha, “se entrincheirou na Escola de 

Belas Artes”101. Realizavam palestras, oficinas, seminários e cursos em um ambiente 

fechado, sem repercussão pública. Somente no final da década de 1970 vai ocorrer 

um movimento pontual realizado pelo ICBA, como pode ser evidenciado no 

documentário de Kabá Gaudenzi, onde Roland Schaffner, então diretor daquela 

entidade, explica que: “O instituto sempre promoveu oficinas de arte em colaboração 

entre artistas alemães e baianos, nos anos 70 ampliamos as atividade, muitos 

artistas plásticos se reuniram aqui para criar as oficinas de serigrafia e acabaram 

formando a cooperativa de arte".102 

 

Neste mesmo documentário, Renato da Silveira refere-se às raras atividades 

culturais existentes em Salvador naquela época, dizendo que chegou ao ICBA na 

década de 1970, na época do regime militar, num período em que quase não existia 

nenhuma atividade cultural. Confirmando que o dinamismo veio mesmo com a 

chegada de Schaffner, ressaltando que o referido diretor conseguiu transformar o 

ICBA num centro dinâmico, o único lugar onde praticamente aconteciam coisas na 

cidade de Salvador.103 

 

Acredita-se que naquele momento iniciava-se uma espécie de isolamento cultural na 

Bahia, sendo 1970 caracterizado como o início de uma década que produziu alguns 

artistas, mas sem reconhecimento. Apenas o Jornal A Tarde, através da coluna de 

Renivaldo Brito, divulga as atividades desta geração. 

 

Em uma trajetória independente, a este processo, um grupo de artistas baianos 

formados por Edson da Luz, Luiz Tourinho, Chico Diabo e J. Cunha, entre outros, 

sob a direção da crítica de arte Matilde Matos, criam o ETSEDRON (Anagrama de 

Nordeste), o qual se projeta na XII Bienal de São Paulo, em 1973, recebendo o 

prêmio Governo do Estado de São Paulo. Segundo Maria Helena Flexor, o 

                                            
101 ROCHA, 2009, em entrevista a este autor. 
102 Relato de Roland Schaffner. In: ARTES Plásticas na Bahia. Documentário. Direção: Kabá 
Gaudenzi. Brasil, 1999. 
103 Relato de Renato Silveira. In: ARTES Plásticas na Bahia. Documentário. Direção: Kabá Gaudenzi. 
Brasil, 1999. 
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“ETSEDRON tentava ligar o urbano ao rural valorizando a paisagem nordestina no 

que ela tinha de mais dramático.”104 

 

Além das ossadas de animais, os artistas do ETSEDRON usavam cipós, galhos de 

árvore, palhas e argila, materiais colhidos na natureza. Buscavam também na 

natureza instrumentos para a realização das obras, como por exemplo, a limpeza 

das carcaças de boi feita com o auxílio das formigas. ´´Ferviam essas carcaças e 

colocavam à beira de formigueiros por certo tempo para que as formigas efetuassem 

a limpeza´´. 105 

 

Na XIII Bienal de São Paulo, em 1975, o grupo se destaca mais uma vez do 

conjunto dos trabalhos apresentados e chama a atenção de Aracy Amaral, que em 

obra citada p. 247 realiza o seguinte comentário: “É uma arte mulata ou sertaneja 

que nos cai numa Bienal cujo modelo é Veneza”. Em 1977, o ETSEDRON participa 

da XIV Bienal de São Paulo com 63 peças. Obtendo destaque em São Paulo, 

retorna a Salvador pretendendo um local para instalar suas obras e, segundo seus 

representantes,  
Dar continuidade as oficinas de criação do MAM-BA, na perspectiva de criar 
um movimento de arte integrada, mas por falta de patrocínio, as obras 
foram levadas para Jauá, ambientando a vila dos artistas.106 

Ao completar dez anos de atividades o ETSEDRON realiza uma ação queimando as 

referidas obras em praça pública, denunciando o que consideravam “descaso e falta 

de incentivo à arte de raízes nacionais, não americanizadas ou europeizadas.”107. O 

resultado dessa ação, ou seja, o produto da queima é exposto na XV Bienal  

paulista, no ano de 1979. 

Apesar de ter participado de quatro edições consecutivas da Bienal de São Paulo, o 

ETSEDRON é extinto em 1979, alegando falta de apoio oficial para continuar o 

desenvolvimento do projeto. Neste mesmo período, em 1978, Ekenberger realiza 

uma exposição na capela do Solar do Unhão, que provoca reações com a seguinte 

manchete: “não para esta arte na capela”108. O que contribuiu para retirar a 

                                            
104 FLEXOR, Maria Helena Ochi. Arte moderna na Bahia. Salvador, 2003. Texto não publicado, p. 
122. 
105 FLEXOR, op.cit., p. 123. 
106 MATOS, Matilde: depoimento [out. 2009]. Entrevistador: Pedro Archanjo. Salvador, 2009. 
107 A documentação desta ação foi exposta na XV Bienal de São Paulo em 1979. Cf. Jornal da 
Bahia, 9 jun.1979. 
108 O Estado, 1978, p.17 apud FLEXOR, op. cit., p. 124. 
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exposição daquele espaço, mesmo com Silvio Robatto, então Diretor do MAM-BA, 

argumentando que a capela já não exercia mais a sua função religiosa, sendo uma 

simples sala de exposição. 

 

O ETSEDRON e Ekenberger foram os últimos a realizar uma intervenção plástica no 

universo artístico baiano naquele período. A partir deste momento observa-se uma 

lacuna na produção cultural do estado da Bahia. 

 
 
1.9 ACM COMO PREFEITO 

 

 

Ao assumir a prefeitura de Salvador, Antônio Carlos Magalhães (ACM) elabora o 

plano de proteção do Centro Histórico, adotando a Carta de Veneza de 1964, que é 

uma “carta internacional sobre conservação e restauração de monumentos e 

sítios”109, o que sugere intenções de desenvolver uma política de salvaguarda e 

valorização do patrimônio histórico do Estado. Porém, realizou profundas 

descaracterizações na paisagem urbana de Salvador, abrindo as avenidas de vale, 

um processo que vinha gerando denúncias não só pela a agressão à paisagem, 

mas, sobretudo, por superfaturamento e enriquecimento ilícito. 

 

Nessa conjuntura, o escritor Jorge Amado chega da França e considera “Salvador, a 

capital da modernidade” pela realização das obras das avenidas de vales, 

escrevendo uma crônica social referindo-se ao então prefeito, intitulada “Mestre 

Antônio”110. Nesta crônica, o escritor baiano elogia ACM como “monstro mitológico 

na voz do povo, a transformar a cidade, colocá-la em seu tempo, a prepará-la para o 

futuro, dizendo que uma obra que só os cegos ou cretinos tentariam negar.”111. 

 

Por esta frase final percebe-se que havia setores da sociedade baiana descontentes 

com os métodos do Sr. Antônio Carlos Magalhães e que o escritor Amado alia-se ao 

                                            
109 CURY, Isabelle (Org.). Cartas Patrimoniais. Brasília, DF: Ministério da Cultura, IPHAN, 1995 p. 
109. 
110 Cópia da carta na íntegra em anexo. 
111 Carta de Jorge Amado para Antonio Carlos Magalhães, quando em 1969, ACM foi prefeito de 
Salvador. Cf. Correio da Bahia, Salvador, 21 jul. 2007.  
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prefeito, qualificando de cretinos os grupos sociais que lhe fazem oposição. Então, 

como era de se esperar, Magalhães sente-se agradecido por esta manifestação de 

reconhecimento ao seu trabalho, principalmente por partir do representante maior da 

intelectualidade moderna baiana, com influência nacional, o que levará o então 

prefeito a estabelecer uma relação íntima com os primeiros modernistas baianos. O 

que irá se consolidar quando ACM assume o governo do estado da Bahia (1971-

1975), indicado pelo general Emilio Garrastazu Médici. 

 

A partir desta aproximação, os primeiros modernos se constituem como uma espécie 

de nicho, tendo acesso direto aos canais de comunicação com o governo, sendo 

considerados como os representantes oficiais e legítimos dos artistas e intelectuais 

baianos, consolidando uma relação dialética de concessões e benesses, cuja 

síntese seria o estrangulamento dos canais de comunicações entre o Estado, os 

intelectuais e os artistas baianos que não pertenciam ao nicho. Walter Mariano, ao 

se referir à consolidação destes artistas na sociedade baiana, explica que: 
Com a progressiva industrialização da baianidade que segue até os dias de 
hoje, esses artistas que então traduziam visualmente a Bahia das obras de 
Jorge Amado, passaram a ser seus “artistas oficiais”. Em uma sociedade 
pouco habituada à aquisição de obras de arte, as encomendas oficiais do 
poder público desempenham papel de extrema importância. A vida dos 
artistas não-oficiais, por isso, acaba sendo muito dura.112 

 

Este movimento analisado por Mariano chega ao final da década de 1990 com uma 

acentuada concentração dos recursos estatais para as artes, destinados a um 

pequeno grupo de artistas plásticos, configurando um cenário no qual a política 

cultural se estabeleceu na cooptação da representatividade artística para o apoio a 

projetos políticos com características senhoriais e fomentador de profundas 

desigualdades sociais no estado baiano. 

 

 

1.10 O SURGIMENTO DA BIENAL DO RECÔNCAVO 

 

 

Em 1991, quando surgiu a Bienal do Recôncavo, havia uma lacuna na produção 

cultural baiana. Os dois grandes territórios da gestão cultural do estado da Bahia, 

                                            
112 MARIANO, op cit., p.10. 
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que são o Teatro Castro Alves (TCA) e o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-

BA), encontravam-se fechados por falta de condições técnicas para funcionar113, isto 

sem mencionar a ausência de editais e as condições precárias de funcionamento 

dos espaços menores como os centros de cultura do interior. 

 

Uma dicotomia, pois este estado de nada para a cultura foi gerado na administração 

de Waldir Pires, o mesmo governador que: 
Em 15 de julho de 1987 criou pela primeira vez uma secretaria especial 
para gerir a cultura no Estado. O novo órgão foi instituído com a lei 4.697. A 
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia tinha a proposta de “preservar a 
memória e a tradição do Estado, fomentar as ações culturais dos 
seguimentos da sociedade e fornecer condições para o livre 
desenvolvimento das ações culturais”.114 

 

O primeiro secretário de cultura do estado da Bahia foi José Carlos Capinam. Para 

uma compreensão da importância da atitude do Sr. Waldir Pires, na criação da 

Secretaria de Cultura, faremos aqui um pequeno histórico da estrutura Estatal 

baiana com relação à organização cultural. 

 

No final do século XIX, em 16 de agosto de 1895, a lei nº. 115 cria as primeiras 

secretarias de Estado da Bahia entre elas a Secretaria do Interior, Justiça e 

Instrução Pública, Sátiro de Oliveira Dias foi o seu secretário. Até a segunda metade 

do século XX, várias secretarias foram criadas, mas nenhuma especialmente para a 

cultura. Em 1947, o professor Anísio Spínola Teixeira, então secretário de Educação 

e Saúde, criou dentro da estrutura da sua secretaria um setor de cultura, iniciando o 

processo oficial de gestão cultural na Bahia.115. 

 

Em 3 de janeiro de 1968, o governador Luis Viana Filho publica a Lei nº 20.528, 

instituindo o Departamento da Educação Superior e da Cultura.116 Mas, como pode 

ser observado, não é um órgão com estrutura independente e própria para a gestão 

cultural do Estado. 

 

                                            
113 REIS, Heitor: depoimento [nov. 2009]. Entrevistador: Pedro Archanjo. Salvador, 2009. 
114 Informação disponível em: <http://www.sec.ba.gov.br>. Acesso em: 9 jun. 2010. 
115 Informação disponível em: <http://www.sec.ba.gov.br/institucional/legislação.htm> Acesso em: 9 
jun. 2010. 
116 Ibid. 
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Então, o ato do governador Waldir Pires criando um organismo como uma Secretaria 

de Estado para gerir a cultura foi uma atitude política com muitas referências 

positivas para a retomada do processo cultural na Bahia, entretanto, por uma dessas 

incompreensões da história, o seu vice-governador e substituto, o então governador 

Nilo Coelho, passou o cargo do executivo baiano para o governador Antônio Carlos 

Magalhães com o TCA e o MAM-BA fechados, como já foi analisado. 

 

Porém, a Secretaria de Cultura criada por Pires não durou muito, sendo extinta pela 

reforma administrativa realizada por Antônio Carlos Magalhães, através da Lei n. 

6.074, de 22 de maio de 1991. Os antigos órgãos e atribuições da Secretaria de 

Cultura foram incorporados pela Secretaria de Educação, que voltou a ser 

denominada Secretaria de Educação e Cultura.117. Complementando o caótico 

estado da cultura, neste mesmo ano de 1991, o presidente Fernando Collor de Melo 

destitui o Ministério da Cultura.118. 

 

Neste contexto de terra arrasada, é criada a Bienal do Recôncavo, com inscrições 

para jovens artistas e programação cultural de três meses, com seminários, oficinas 

e cursos nas áreas de arte, museologia e história. Pretendendo se constituir como 

um evento capaz de evoluir da simples exposição e aquisição de obras de arte para 

a construção de um processo cultural a partir da contemporaneidade baiana. Pois, 

naquele momento, a Bahia carecia da colocação de novos artistas no cenário 

cultural, que pudessem contribuir para articular um movimento capaz de romper o 

círculo fechado no qual um pequeno grupo realizava as atividades artísticas, 

dificultando o estado baiano de desenvolver-se no sentido da sua 

contemporaneidade, através da inibição do surgimento de novos valores. 

 

 

 

 

 

 
                                            
117 Informação disponível em: <http://www.sec.ba.gov.br/institucional/legislação.htm> Acesso em: 9 
jun.2010 
118 Informação disponível em: <http://www.sec.ba.gov.br/institucional/legislação.htm> Acesso em: 9 
jun.2010 
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CAPITULO II 
 
 
2 A BIENAL DO RECÔNCAVO: CRONOLOGIA HISTÓRICA 
 

 
Geraldo Dannemann119 nasceu em 1850 na cidade de Bremen, na 
Alemanha. Em 1872 ele decidiu deixar a Europa e procurar um futuro mais 
luminoso na America do Sul. O senhor Dannemann escolheu o Brasil e 
especialmente a Bahia devido ao famoso nome dos fumos baianos na 
Europa. 
No início de 1873, ele comprou a empresa de charutos Schnarrenbruch e se 
mudou para São Félix onde começou a produzir charutos com seis 
mulheres livres. 
No dia 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República no Brasil e 
Dannemann tornou-se republicano. Neste mesmo ano o então governador 
da Bahia, Dr. Manoel Vitorino declarou São Félix independente, com direitos 
de cidade e nomeou seu amigo Geraldo Dannemann como o primeiro 
prefeito. 
Três anos mais tarde, Dannemann venceu as eleições para um segundo 
mandato. Com muitas idéias modernistas o Sr. Dannemann trouxe o 
primeiro telefone para São Félix, iluminou a cidade, construiu a prefeitura, o 
hospital, casas populares e pavimentou estradas e ruas. 
Depois da guerra, os americanos exerceram uma forte influência nos 
hábitos dos fumantes no mundo inteiro, e no Brasil, a força da Souza Cruz 
induziu os fumantes a mudar de charutos para cigarros. Isto exerceu uma 
influência enorme sobre o futuro dos fumos da Bahia, tanto na produção de 
charutos como em matérias primas e o sul do Brasil começou a prosperar 
com a plantação de Virgínia.  
A companhia Dannemann também sofreu com isso e, embora resistindo, 
não conseguiu sobreviver e faliu em 1954. A marca Dannemann foi parar 
nas mãos do Sr. Koch em Liechstein, que vendeu ao grupo Burger, Suíça 
em 1976. 
Hoje nossa organização no Brasil, desenvolve atividades que vão da 
plantação, a fabricação dos charutos, envolvendo mais de doze mil 
pessoas. Além disso construímos um Centro Cultural em São Félix, onde 
funcionou nossa primeira fábrica de charutos. 
No Centro Cultural Dannemann são realizadas atividades educacionais, 
culturais e artísticas, além de consagrados eventos como o Festival de 
Filarmônicas e a Bienal do Recôncavo.120 

 

 

Iniciamos o presente capítulo referente à Bienal do Recôncavo com esta citação de 

Hans Leusen, presidente da Dannemann, na tentativa de evidenciar historicamente 

a empresa mantenedora dos projetos do Centro Cultural Dannemann, em especial o 

Cine Clube, o Festival de Filarmônicas e a Bienal do Recôncavo. 

 

                                            
119 Fundador da Companhia de Charutos Dannemann. 
120 LEUSEN, Hans. Bahia Negócios, ano 3, n.29, Salvador, junho de 1998, p. 7, 
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2.1 I BIENAL DO RECÔNCAVO – 1991 

 
 

 
Figura 15 

Fachada do Centro Cultural Dannemann na IV Bienal do Recôncavo 
Foto: Walter Carvalho 

Fonte: Jornal A Tarde, 30 set. 1998, Caderno 2. 
 

Na Figura 15 vemos a fotografia da fachada do Centro Cultural Dannemann, com a 

escultura Xangô, do cachoeirano Doidão, e a instalação de Máximo Malhado na 

noite de abertura da IV Bienal do Recôncavo, São Félix, Bahia, em 1998121. 

 

A Bienal do Recôncavo surge em um momento onde habitam várias formulações 

artísticas, pops, modernas, medievais, em uma pluralidade estética a partir de 

diferentes períodos históricos, fragilizando as fronteiras do fazer artístico.  

 

Influenciados por estas características, os organizadores da I Bienal decidiram 

aceitar todos os trabalhos inscritos, adotando a pluralidade como princípio 

referencial do evento. Elegeram como critérios de premiação a criatividade, 

qualidade técnica e originalidade temática, sem levar em consideração o estilo ou 

tendência da obra apresentada. 

 

Assim, observa-se que, desde a primeira edição da Bienal, seus organizadores 

produziram mostras que visavam contribuir para estabelecer diálogos com a 

                                            
121 A TARDE, Salvador, 30 set. 1998, Caderno 2. 
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pluralidade estética contemporânea, evitando legitimar tendências que identificam 

apenas a arte conceitual como a expressão do atual momento artístico. Renato da 

Silveira, em nome da comissão julgadora do evento, assegura que: 
Do ponto de vista estético, renunciamos a qualquer doutrinarismo. 
Adotamos a coexistência pós-moderna de todas as tendências – dos 
tradicionalismos mais arraigados aos vanguardismos mais audaciosos – e 
abrimos os salões do Centro Cultural Dannemann para todos os inscritos, 
sem exceções.122 

 

A I Bienal do Recôncavo aconteceu na cidade de São Félix, no estado da Bahia, no 

período de 10 de agosto a 10 de outubro de 1991. Após a realização do calendário 

da Bienal em São Félix, houve uma exposição desta edição do evento em Salvador. 

A mostra da capital baiana foi realizada na galeria da Fundação Gregório de Matos, 

no período de 10 a 30 de novembro de 1991. Esta exposição foi composta pelas 

obras premiadas e os trabalhos dos artistas participantes da comissão julgadora, os 

quais integraram a sala especial.  

 

Consideramos importante observar que a Bahia vivia naquele momento um período 

de reflexo na sua produção cultural. Como já evidenciado anteriormente, os 

principais territórios da gestão cultural na Bahia, que são “o Teatro Castro Alves e o 

Museu de Arte Moderna da Bahia, encontravam-se fechados por falta de condições 

técnicas para funcionar.”123 

 

Talvez por esta razão, os organizadores da I Bienal do Recôncavo tenham sentido 

“uma necessidade panorâmica de olhar de frente toda a nossa produção 

artística.”124. Pois as artes visuais baianas não haviam sido vistas tão amplamente 

desde 1968, quando do fechamento da II Bienal da Bahia, o que do ponto de vista 

político explica, na concepção de seus organizadores, a necessidade de “abrir 

revolucionariamente o espaço para que o novo se manifeste”125. 

 

                                            
122 SILVEIRA, Renato. In: I BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 
1991. 
123 REIS, Heitor. Então diretor do Museu de Arte Moderna da Bahia. 2009, em entrevista a este autor. 
124 SILVEIRA, Renato. In: I BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 
1991. 
125 ARCHANJO, Pedro. In: I BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 
1991. 
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Assim, o primeiro catálogo da Bienal demonstra que seus organizadores pretendiam 

evidenciar os princípios culturais e políticos do evento desde a sua primeira edição, 

o que pode ter incentivado o despertar de outros olhares na produção artística 

baiana, mas esta atitude criou dificuldades para o desenvolvimento da Bienal 

enquanto projeto cultural. 

 

Pois, do ponto de vista estético, a pretensão de acolher “morosos e elétricos, 

engravatados e descamisados”126, contribuiu para a Bienal do Recôncavo adquirir 

uma imagem muito ampla, com mostras generosas, sem um foco preciso para a 

elaboração do seu discurso.  

 

O jornalista Reynivaldo Brito, através da coluna Artes Visuais, do jornal A Tarde, 

chama a atenção dos coordenadores e critica esta exagerada democracia dizendo 

que: 
A idéia da Bienal, portanto, merece apoio e aplausos. Porém, é preciso 
algum cuidado ao expor obras qualificadas junto a outras sem qualificação, 
porque pode-se misturar e resultar na fácil visão de um democratismo 
exagerado. A abertura total termina por igualar por baixo. Sou defensor de 
uma seleção, afinal nem tudo que é pintado ou esculpido deve ser exposto, 
porque você pode estar incentivando e criando falsos valores.127 

 

Brito identifica com clareza a fragilidade da inexperiência dos organizadores da 

Bienal. Porém, o articulista elogia a iniciativa enquanto projeto cultural, sobretudo a 

programação educacional do evento.  
A criação de oficinas de xilo, pintura, escultura, trazendo artistas de outros 
centros de produção para que passem as técnicas e as pessoas tomem 
contato e conhecimento de novos materiais. Muitas vezes é mais proveitoso 
deixar de lada um catálogo luxuoso e investir nessas oficinas porque os 
resultados serão mais importantes. A troca de experiências é fundamental 
para que esta flor que nasceu no Recôncavo se transforme numa árvore 
frutífera.128 

 

Com relação aos catálogos, realmente a coordenação da Bienal fez a opção pela 

publicação de brochuras compactas, como explica Hans Leusen:  
No lugar de catálogos caros, optamos por brochuras mais simples, apenas 
com os trabalhos premiados, a relação dos artistas classificados e os textos 

                                            
126 SILVEIRA, Renato. In: I BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 
1991. 
127 BRITO, Reynivaldo. Jornal A Tarde, Salvador, 19 ago. 1991, Caderno 2. 
128 Ibid. 
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que analisam o evento. Os recursos economizados nestas publicações são 
aplicados na organização de oficinas, seminários, palestras e cursos.129 

 

Na primeira Bienal, além das oficinas de iniciação artística às quais Brito se refere, 

houve oficinas de antropologia visual, teatro, programação visual e restauração, 

como descreve o jornal Correio da Bahia: 
Tudo pronto para a Bienal do Recôncavo 
 
No decorrer da Bienal, que se encerrará a 10 de outubro, serão 
desenvolvidas cinco oficinas: de Antropologia Visual, que tem a fotografia 
como técnica de pesquisa antropológica, Oficina de Programação Visual, 
Oficina de Gravura, Oficina de Teatro e Restauração.130 

 

Além dessas atividades educacionais, a primeira edição da Bienal contou com uma 

programação cultural e artística como registrou o jornal A Tarde: 
A programação da I Bienal do Recôncavo prossegue, no dia 17, com um 
encontro de alabês – tocadores de atabaques dos terreiros de candomblé 
da região e apresentação do Grupo Odundê. No dia 31, as atividades serão 
retomadas com a conferência “A contribuição dos povos negros na 
oralidade baiana”, com o professor Oscar Peixoto.131 

 

Apesar da Bienal do Recôncavo se apoiar no sistema de seleção com inscrição e 

comissão julgadora, sem possuir curadorias formais, as oficinas, seminários, cursos 

e demais atividades pedagógicas, aliadas à sua programação cultural e artística, 

contribuem para diferenciar a Bienal do salão tradicional, formatando um evento que 

dialoga com outras práticas além da exposição de artes visuais. Como justifica a sua 

coordenação: “evitando o salão convencional uma simples vitrine onde a discussão 

se encerra em si mesma, a Bienal se abre a diferentes linguagens, incorporando a 

música, teatro, e novas experiências.”132. 

 

Assim, a Bienal contribui para a produção do conhecimento, não apenas a partir das 

exposições, mas, sobretudo através das atividades educacionais, culturais e 

artísticas.  

 

Retomando a questão dos princípios fundamentais da Bienal, a partir da sua 

primeira edição, observamos que, do ponto de vista político, ao se constituir uma 

                                            
129 LEUSEN, Hans: depoimento [mar. 2009]. Entrevistador: Pedro Archanjo. São Félix, 2009. 
130 ARTE e Lazer. Correio da Bahia, Salvador, 10 jul. 1991, p. 3. 
131 A TARDE. Salvador, 9 ago. 1991, Municípios.  
132 ARCHANJO, Pedro. In: I BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 
1991. 
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comissão julgadora com 23 componentes, entre eles os principais artistas visuais 

baianos mais atuantes naquele momento133, ao invés de alargar as fronteiras de 

diálogo do projeto, contribuiu para caracterizar o evento como um espaço específico 

para emergentes, o que desestimulou a participação na Bienal dos artistas mais 

experientes.  

 

Segundo Bel Borba, que integrou a comissão julgadora da I Bienal do Recôncavo, a 

coordenação cometeu um erro estratégico ao convidar vinte e três artistas para o júri 

da primeira edição do evento:  
Houve um erro estratégico no início da bienal. Ao sermos convidados para 
integrar a comissão de premiação da I Bienal alcançamos um estágio 
superior aos artistas inscritos. Eu particularmente não me sinto à vontade 
para me inscrever na Bienal do Recôncavo, mesmo reconhecendo a 
importância de um Prêmio de Viagem com Exposição na Europa.134 

 

Esta constatação de Borba realizar-se-á como uma profecia, pois até a oitava edição 

da Bienal, os integrantes daquela comissão julgadora só participaram do evento na 

condição de jurados; em nenhum momento do referido projeto foi registrada a 

presença daqueles artistas na qualidade de inscritos.  

 

Mas, analisando-se a programação e outros catálogos da Bienal, observamos que 

os organizadores do evento têm consciência das dificuldades criadas na primeira 

edição e vêm se empenhando no sentido da continuidade, sobretudo da 

necessidade de afirmação das ideias mestras da Bienal, para a sua consolidação 

enquanto Projeto Cultural Contemporâneo, como veremos adiante. 

 

 

2.1.1 Grande Prêmio: Viagem com Exposição na Europa  
 

 

No catálogo da primeira edição da Bienal estão impressas as fotografias 

correspondentes às obras premiadas com o Grande Prêmio de Viagem com 

Exposição na Europa, conquistado por Marepe, com duas esculturas em concreto 

intituladas “Precoce Jogo” (Figura 16) e “A Virgem” (Figura 17).  

                                            
133 Relação nominal dos componentes desta comissão em anexo. 
134 BORBA, Bel: depoimento [1998]. Entrevistador: Pedro Archanjo. Salvador, 1998. 
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Figura 16 

Marepe – Escultura 
Título – Precoce Jogo / Técnica – Concreto 

Dim. 38cm x 34cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da I Bienal do Recôncavo, 1991. 
 
 

 
Figura 17 

Marepe – Escultura 
Título – 36, A Virgem / Técnica – Concreto 

 Dim. 60cm x 43cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da I Bienal do Recôncavo, 1991. 
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2.1.2 Prêmios Aquisição 
 

 

Nesta primeira edição do evento houve também onze Prêmios Aquisição; vinte e três 

Menções Especiais; dois destaques de Incentivo à Pesquisa; homenagem a três 

artistas plásticos da região do Recôncavo; e três Participações Especiais a convite 

da coordenação geral da Bienal. 

 

 
Figura 18 

Nelson Magalhães Filho – Pintura 
Título – Morte pelo Sonho I 

Técnica – Acrílica, esmalte sintético e laca acrílica sobre madeira. 
Dim. 1,17cm x 77,5cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da I Bienal do Recôncavo, 1991. 
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Figura 19 

Fátima Tosca – Pintura 
Título – Jogo III / Técnica – Acrílico s/ tela 

Dim. 1,00m x 1,00cm 
Fotografia Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da I Bienal do Recôncavo, 1991. 
 

 
 
 

 
Figura 20 

Luiza Fróes – Novas Experiências 
Título – Intelecto (Vô) e Stoklos (Vó) Técnica – Papier Maché 19 

Foto: Pedro Archanjo 
Fonte: Catálogo da I Bienal do Recôncavo, 1991 
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Figura 21 

Claude Santos – Audio-visual 
Título – CANUDOS / Técnica – Audio-visual 

Fonte: Catálogo da I Bienal do Recôncavo, 1991 
 

 
Figura 22 

Loyola – Escultura 
Título – Casa de Exu / Técnica – Taipa 

Dim. 1,60 x 56cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da I Bienal do Recôncavo, 1991. 
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Figura 23 

Gilmar Azeredo – Performance 
Título – Interlúdiko 

 Técnica – Som/música e movimentos  
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da I Bienal do Recôncavo, 1991. 
 

 
Figura 24 

Xico Augusto – Instalação 
Título – Sem Terra 

Técnica – Arame Farpado/ ferro 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da I Bienal do Recôncavo, 1991. 
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Figura 25 

Lua e Cristal – Performance 
Título – Tambores Falantes 

Foto: Pedro Archanjo 
Fonte: Catálogo da I Bienal do Recôncavo, 1991. 

 
 

 
Figura 26 

Raimundo Dos Santos – Pintura 
Título – Festa de Candomblé 

Técnica – Acrílico s / tela 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da I Bienal do Recôncavo, 1991. 
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Figura 27 

Alba Vasconcelos – Fotografia 
Técnica – Hand Tintine 

Dim. 50cm x 44cm 
Fonte: Catálogo da I Bienal do Recôncavo, 1991. 

 
 

 

 
Figura 28 

Washington Queiroz/Guache – Instalação 
Título – Projeto Retalhos 

Fonte: Catálogo da I Bienal do Recôncavo, 1991. 
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Os destaques de incentivo à pesquisa foram: Carlinhos de Tote, da cidade de 

Maragogipe, com um projeto ecológico sobre a preservação dos manguezais do 

Recôncavo, e o Sr. Reno, de São Gonçalo dos Campos, que realiza pesquisa e 

confecciona instrumentos de corda. 

 

Os artistas homenageados foram: o ceramista Armando, o escultor Louco, ambos de 

Cachoeira, e o pintor Cicinho, da cidade de Muritiba, todos da Região do 

Recôncavo. 

 

A homenagem a estes artistas se constituiu na exposição das suas obras e da 

seguinte referência aos mesmos no catálogo da Bienal: “Nossa Homenagem a 

Essas Vidas Dedicadas à Arte.”135. 

 

Os convidados da I Bienal foram: a Filarmônica Terpsícore Popular de Maragogipe, 

fundada em 1880, campeã do I Festival de Filarmônicas do Recôncavo, realizado 

pelo Centro Cultural Dannemann em 1990; o Grupo Salto, com o espetáculo 

“Descanso”, de Márcio Meirelles; e a fotógrafa Maria Sampaio, com um ensaio 

fotográfico sobre o Recôncavo.  

 

A sala especial abrigou os trabalhos dos artistas integrantes da comissão julgadora. 

Como não houve seleção, todos os 319 artistas inscritos foram aceitos na Bienal, os 

quais participaram da exposição do evento constituído por 579 trabalhos, 

representando poéticas diversas.  

 

Nesta primeira edição, dos artistas baianos reconhecidos, apenas o fotógrafo Claude 

Santos e os artistas plásticos Guache, J. Cunha, Viga Gordilho e Xico Augusto 

inscreveram-se na Bienal.  

 

Os outros artistas atuantes da Bahia, com pouca exceção, foram convidados para 

participar da comissão julgadora do evento, entre eles, alguns integrantes da II 

geração de artistas modernos baianos de 1960, como Antonio Brasileiro, Juraci 

Doréa, Maria Adair, Renato da Silveira e o fotógrafo Vitor Diniz. A geração de 1970 

                                            
135 I BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 1991. 
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estava representada por Bel Borba, Goya Lopes, Luiz Tourinho, Washington Falcão 

e Sérgio Rabinovitz, entre outros. 

 

Dos artistas baianos reconhecidos que se inscreveram na I Bienal, o fotógrafo 

Claude Santos foi premiado com um audiovisual sobre Canudos. Guache e 

Washington Queiroz receberam um Prêmio Aquisição pela instalação “Projeto 

Retalhos” e Xico Augusto foi premiado com uma instalação composta por um 

conjunto de esculturas em arame farpado e ferro, intitulada “Sem Terra”, 

homenagem ao movimento dos trabalhadores rurais que emergia no país. 

 

Com relação à participação e seleção do evento, o regulamento da Bienal no seu 

segundo parágrafo esclarece que: 
Participarão da I Bienal artistas brasileiros ou estrangeiros residentes no 
Recôncavo Baiano, Salvador e Feira de Santana, nas seguintes 
modalidades: pintura, escultura, desenho, gravura, tapeçaria, fotografia, 
vídeo, instalação, performance e novas experiências.136  

 

No terceiro parágrafo do referido regulamento é explicado que: 
A seleção e premiação das obras serão feitas por uma comissão constituída 
por artistas e mediada por três críticos de arte. Os artistas que constituem a 
Comissão de Seleção e Premiação integrarão o Salão Especial.137 

 

Então, observamos que o projeto inicial da Bienal pretendia realizar a seleção das 

obras inscritas, contudo, a comissão julgadora composta por vinte e três jurados 

teve dificuldade de entendimento e a coordenação, em comunhão com o júri, 

resolveu aceitar todas as obras inscritas. Como explica Hans Leusen: 
A comissão era muito grande e os jurados não chegavam a um consenso, 
como nós tínhamos prazos a cumprir porque a data da abertura da Bienal já 
havia sido informada ao nosso pessoal do marketing na Europa. Então, 
resolvemos aproveitar a oportunidade para realizar uma Bienal bem 
democrática e sugerimos ao júri aceitar todos os inscritos.138 

 

Com relação aos limites de alcance do evento, a Bienal estava inicialmente prevista 

para a participação de artistas da “Região do Recôncavo, Salvador e Feira de 

Santana”139. Mas houve solicitações de diversas localidades, então a direção da 

                                            
136 Regulamento da I Bienal do Recôncavo, segundo parágrafo. São Félix, 03 de junho de 1991. In: I 
BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 1991. 
137 Ibid. 
138 LEUSEN, Hans: depoimento [dez. 2008]. Entrevistador: Pedro Archanjo. Salvador, 2008. 
139 Regulamento da I Bienal do Recôncavo, terceiro parágrafo. São Félix, 03 de junho de 1991. In: I 
BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 1991. 
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Bienal resolveu aceitar provisoriamente inscrições de outras regiões e iniciou-se um 

processo visando estudar as possibilidades da Bienal ser ampliada para outros 

estados. Como evidencia o jornal A Tarde no artigo intitulado “Começa hoje em São 

Félix a I Bienal do Recôncavo”: “A próxima Bienal pode ser estendida a todo o 

estado, mas a alteração ainda está em estudo.”140. 

 

Durante o processo de construção da I Bienal, a coordenação e comissão julgadora 

do evento refletiram sobre esta questão e o regulamento da II edição da Bienal 

refere-se oficialmente a abertura do projeto para outras localidades. 

 

 

2.2 II BIENAL DO RECÔNCAVO – 1993 

 
 
Na II Bienal do Recôncavo realizada no período de 18 de setembro a 30 de outubro 

de 1993 em São Félix, os seus organizadores compreendendo as dificuldades de 

trabalhar com grandes comissões de seleção, abandonaram a experiência do júri 

formado por vinte e três representantes e constituíram uma comissão julgadora 

composta por sete integrantes. Esta comissão se encarregou de realizar a seleção e 

premiação dos trabalhos apresentados. 

 
O regulamento da II Bienal do Recôncavo esclarece que participarão em sua edição 

artistas brasileiros ou estrangeiros com trabalhos produzidos depois da I Bienal do 

Recôncavo, nas seguintes modalidades: pintura, escultura, desenho, gravura, 

fotografia, vídeo, instalação, tapeçaria, performance e novas experiências.141 

 

Na I Bienal o regulamento dizia que podiam participar “artistas brasileiros ou 

estrangeiros residentes na Região do Recôncavo”142. Agora observamos a ausência 

de limites geográficos na participação do evento. 

 

                                            
140 COMEÇA hoje em São Félix a I Bienal do Recôncavo. A Tarde, Salvador, 10 ago. 1991. 
141 Regulamento da II Bienal do Recôncavo, artigo 1º, primeiro parágrafo. São Félix, abril de 1993. In: 
II BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 1993. 
142 Regulamento da I Bienal do Recôncavo, 2º parágrafo. São Félix, abril de 1993. In: II BIENAL do 
Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 1993. 
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Esta amplitude de fronteiras da Bienal foi comentada pelo jornalista Júlio César 

Lobo, através do Jornal A Tarde, na matéria intitulada “Universarte”. Apesar do 

nome, a II Bienal do Recôncavo procurou abrir-se para outras regiões e estados, 

entendendo que o desenvolvimento cultural de uma região se realiza com a 

universalização do processo criativo.143 

 

Refletindo sobre o contexto cultural baiano no momento de surgimento da I Bienal, a 

crítica de arte Matilde Matos explica que: 
A Bienal do Recôncavo surgiu num momento particularmente cruel da 
nossa história, quando a arte e a cultura baianas vinham, sem qualquer 
ajuda oficial, atravessando sua fase de maior abandono. Naquele momento, 
a iniciativa da Dannemann de criar primeiro um Centro Cultural e em 1991 a 
sua I Bienal de artes plásticas, teve um significado ainda maior, cuja 
amplitude só o tempo irá mostrar. O júri decidira aceitar todos os inscritos. 
Assegurando o caráter festivo da mostra, uma colcha de retalhos 
heterogênea e alegre que era a cara do Brasil.144 

 

A I Bienal, como descreve Matos, “decidira aceitar todos os inscritos”145, o que se 

constituiu em um preço caro para o projeto, que desde a segunda edição vem 

tentando aprimorar seus critérios de seleção e premiação, mas a marca desta 

generosidade acompanha o evento desde a sua inauguração. 

 

Renato da Silveira, em citação de Matos, chama a atenção para a postura do júri 

com relação a este aprimoramento, afirmando que o júri da II Bienal do Recôncavo 

não aceitou aqueles trabalhos plásticos fortemente marcados pelo realismo 

acadêmico do século XIX ou por um decorativismo desprovido de qualquer 

inquietação estética.146 

 
 
2.2.1 Grande Prêmio: Viagem com Exposição na Europa  
 

 

Nesta edição da Bienal, o vencedor do Grande Prêmio de Viagem com Exposição na 

Europa foi o artista plástico Joãozito, com a pintura em acrílico sobre papel intitulada 

“Story Board Para Sonhos” (Figura 29). 
                                            
143 LOBO, Júlio César. Universarte. A Tarde, Salvador, 7 abr.1993, Caderno 2. 
144 MATOS, Matilde. Bienal do Recôncavo. A Tarde, Salvador, 10 ago. 1991, p. 12. 
145 Ibid. 
146 Ibid. 
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Figura 29 

Joãozito – Pintura 
Título – Story Board para Sonhos / Técnica – Acrílico s/papel 

Foto: Pedro Archanjo 
Fonte: Catálogo da II Bienal do Recôncavo, 1993 

 

Além do Grande Prêmio de Viagem com Exposição na Europa, e dos prêmios 

aquisição, nesta segunda edição a coordenação da Bienal criou uma premiação 

específica para os artistas que residem e produzem no Recôncavo – o Prêmio Emilie 

Najar Leusen: Artista Destaque da Região do Recôncavo, financiado por Hans 

Leusen, presidente da Dannemann, em memória da sua recém-falecida esposa.  

 

Este prêmio garantiu um lugar para os artistas do Recôncavo entre os premiados, o 

que possibilitou a abertura da Bienal para outras localidades sem desmerecimento 

dos artistas locais, mas também sem paternalismo nem vulgares políticas regionais, 

como argumenta a coordenação do evento: 
Não vamos propagar a idéia de que tudo o que se produz no interior é 
sagrado. Não queremos obstruir as estradas, fechar os portos, desligar 
telefones, rádios e TVs e transformar o Recôncavo em uma aldeia com 
desenvolvimento cultural ilusório.147 

 

 

 

 

 

 

                                            
147 ARCHANJO, Pedro. A Tarde, Salvador, 7 abr. 1993, Caderno 2. 
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2.2.2 Prêmio Emilie Najar Leusen: Artista Destaque da Região do Recôncavo  
 

 

A primeira edição deste prêmio foi conquistada pelo artista plástico cachoeirano Luis 

Marcelo, que reside na cidade de Muritiba, no Recôncavo da Bahia, com a pintura 

em técnica mista intitulada “O Calvário Sobre Cachoeira” (Figura 30). Houve também 

um Prêmio Destaque Especial do Júri ganho pela Artista Plástica Sônia Rangel, com 

a instalação Planeta Raiz (Figura 36).  

 

 

 
Figura 30 

Luis Marcelo – Pintura 
Título – O Calvário sobre Cachoeira / Técnica – Mista 

Foto: Pedro Archanjo 
Fonte: Catálogo da II Bienal do Recôncavo, 1993. 

 

 

2.2.3 Prêmios Aquisição 
 

 

Os prêmios aquisição revelaram um mosaico de pluralidade estética e foram 

conquistados pelos seguintes artistas:  

 




