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Figura 31 

Gina Celeghini – Pintura 
Título – A Caçada / Técnica – Mista 

Foto: Pedro Archanjo 
Fonte: Catálogo da II Bienal do Recôncavo, 1993. 

 
 
 
 

 
Figura 32 

Itamar Sampaio – Ludmila Pimentel – Raida  
Prudente – Tereza Luiza – Performance 

Título – Força Oculta  
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da II Bienal do Recôncavo, 1993. 
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Figura 33 

Mônica Medina e Ayrson Heráclito – Vídeo 
Título – Olhos de Lince 

Fonte: Catálogo da II Bienal do Recôncavo, 1993.  
 
 
 
 

 
Figura 34 

Astor Lima – Instalação 
Título – Projeto Reciclar  

Foto: Pedro Archanjo 
Fonte: Catálogo da II Bienal do Recôncavo, 1993. 
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Figura 35 

Marco Aurélio Damasceno – Escultura 
Título – Adão na Idade do Plástico 

Foto: Pedro Archanjo 
Fonte: Catálogo da II Bienal do Recôncavo, 1993. 

 

 

2.2.4 Prêmio Destaque Especial do Júri 
 
 

 
Figura 36 

Sônia Rangel – Instalação 
Título – Planeta Raiz / Técnica – Mista 

Foto: Pedro Archanjo 
Fonte: Catálogo da II Bienal do Recôncavo, 1993. 
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A II Bienal selecionou um total de 133 trabalhos, concedeu quinze Menções 

Especiais e homenageou o escultor cachoeirano Louco, com uma instalação 

composta por um conjunto de suas esculturas de madeira em grandes dimensões e 

a seguinte referência impressa no catálogo do evento: “Nossa homenagem à 

memória de Louco, precursor da arte e técnica da escultura em madeira na Região 

do Recôncavo” 148. 

 

Na II Bienal, a participação dos artistas baianos reconhecidos ficou assim 

representada: Astor de Lima, Sonia Rangel e Viga Gordilho – Instalação; Saulo 

Kainuma – Fotografia; e Xico Augusto – Escultura. Nenhum daqueles vinte e três 

integrantes da comissão julgadora da I Bienal inscreveu-se na segunda versão do 

evento. 

 

A cada edição, a Bienal do Recôncavo realiza uma mostra com poéticas diversas. 

Na I Bienal, a contemporaneidade das esculturas de Marepe conviveu no mesmo 

catálogo com a pintura nayf, de Raimundo dos Santos; os Tambores de Lua e 

Cristal, o audiovisual de Claude Santos; a fotografia de Alba Vasconcelos; a 

instalação de Guache e Washington Queiroz; as pinturas de Nelson Magalhães Filho 

e Fátima Tosca; as esculturas de Loyola e Xico Augusto; e a performance de Gilmar 

Azeredo. 

 

Na segunda edição da Bienal, a avant-garde da pintura “Story Board Para Sonhos”, 

de Joãozito, dialoga com o vídeo “Olhos de Alice”, de Mônica Medina e Ayrson 

Heráclito, a performance “Força Oculta”, de Itamar Sampaio, as instalações de Sônia 

Rangel, e de Astor de Lima, além da escultura “Adão na Idade do Plástico”, de 

Marco Aurélio Damasceno, e as pinturas de Gina Celeghine e de Luis Marcelo. 

 

A programação da II Bienal foi constituída por oficinas, show musical, vídeos e 

apresentações performáticas, pretendendo aliar exercício artístico, reflexões 

culturais e produção de conhecimento. Mas, como nem todos os dias são 

ensolarados, a II Bienal do Recôncavo também teve sua organização criticada: 
Apesar dos elogios serem maiores que as criticas, no burburinho do Salão 
da II Bienal surgiram algumas insatisfação. O publicitário Cássio Sánder, 26 

                                            
148 II BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 1993. 
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anos, reclamava da desorganização do evento. “Nós mandamos uma fita 
com três vídeos e somente dois inscritos, não sei por que o jurado cortou o 
meu vídeo e selecionou outro que estava na fita, mas que não era nossa 
intenção inscrever”, diz Sánder.149 

 

Os fotógrafos foram os que protestaram mais, reclamando da falta de prestígio para 

com a fotografia: “As fotos foram colocadas em um canto do salão, sem uma boa 

distribuição dos trabalhos e sem uma iluminação adequada.”150. 

 

As referidas críticas expõem as fragilidades de uma estrutura em construção, onde 

apesar do esforço, empenho e dedicação dos seus organizadores haverá lacunas 

que só serão preenchidas com o processo de consolidação do evento.  

 

Nesta linha de críticas e elogios registramos que alguns jornais alemães publicaram 

matérias sobre a Bienal. Entretanto, estes artigos não devem ser compreendidos 

como uma internacionalização do evento, porque na II Bienal não foi registrada a 

inscrição de nenhum artista residente fora do Brasil. 

 

 
Figura 37 

“Patrocinadores de Cultura como ponte entre a América do Sul e Europa/ 
“Dannemann e o engajamento cultural e social no Brasil” 

Fonte: Tabake In Kunst und Kultur, 24 set. 1993, p.11. 
                                            
149 BAHIA Hoje, ano 1, n. 6, Salvador, 24 set.1963, Revista Cultural, p.8. 
150 Ibid. 
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Figura 38 

“O Céu sobre Cachoeira: 
A arte brasileira contemporânea entre Bahia e São Paulo –  Um elogio ao regionalismo” 

Fonte: Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, n°48, 26 nov. 1993. 
 
 
Essas matérias (Figuras 37 e 38) foram produzidas por um grupo de seis jornalistas 

alemães trazidos ao Brasil pela Dannemann, especialmente para participar da 

solenidade de abertura da II Bienal do Recôncavo. 

 
 
2.3 III BIENAL DO RECÔNCAVO – 1995 

 

 

A terceira edição da Bienal do Recôncavo foi realizada na cidade de São Félix, no 

período de 10 de setembro a 10 de novembro de 1995, com um número de 

inscrições superior às edições anteriores. Foram inscritas nesta edição 1400 obras, 

sendo selecionados 126 trabalhos.  

 

O jornalista Marcus Gusmão chama a atenção para o crescimento do número de 

inscrições e, sobretudo, para o caráter nacional que a Bienal começa adquirir: 
Da Bahia foram selecionados trabalhos de 96 artistas, 27 deles do interior 
do estado. A cidade com maior participação é Feira de Santana, com 14 
artistas, seguida de Cachoeira, seis; e Juazeiro, dois. Estarão presentes 
também artistas de Cruz das Almas, Vitória da Conquista, Porto Seguro, 
Arembepe e Alagoinhas. Pernambuco e Paraná são os estados com mais 
participantes depois da Bahia, com sete artistas de cada um, seguidos de 
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Pará e Minas Gerais, com cinco. Há ainda trabalhos de São Paulo, Piauí, 
Espírito Santo, Distrito Federal, Ceará e Mato Grosso.151 

 

Nesta edição da Bienal houve um problema com relação ao grande prêmio, pois a 

performance “Anônima-IA”, considerada pelos componentes do grupo como um 

trabalho de criação coletiva, foi inscrita em nome de um único autor. Então, após o 

resultado da premiação, quando a coordenação reuniu-se com o grupo para decidir 

sobre as questões referentes à viagem, Marcondes Dourado, que se apresentava 

como autor individual do trabalho, propôs substituir as bailarinas. Houve 

questionamento, com muita discordância, como demonstra Marta Bezerra: 
Ele teve a idéia geral e nos convidou para o projeto, mas Marcondes não 
tem nenhuma noção de coreografia nem desenvolvimento de um trabalho 
em dança. Os movimentos, as marcas e as mudanças foram criadas 
principalmente por mim, Bia e Verônica. Além disso, nós trabalhamos em 
um sistema de grupo, sem remuneração, investindo nosso tempo, criação e 
trabalho em função de um projeto coletivo, acreditando que se houvesse 
alguma aceitação todos seriam recompensados. Agora quando a empresa 
resolve levar todo o grupo para a Europa, ele quer nos substituir por uns 
amigos dele, pessoas estranhas que não participaram do projeto. Isto é uma 
imoralidade, uma injustiça, uma falta de respeito profissional que nós não 
vamos aceitar. Iremos até a justiça se for necessário152. 

 

Para resolver esta questão a coordenação convocou o júri e iniciou-se um processo 

de discussão com várias reuniões, mas o grupo não chegou a um entendimento. 

Então, a coordenação com os jurados da Bienal resolveram suspender o prêmio de 

viagem provisoriamente. Assim, naquele ano nenhum artista foi enviado para a 

Europa, pois a coordenação preferiu correr o risco da descontinuidade do projeto no 

exterior do que assumir posições favoráveis com relação a uma das partes 

envolvidas e ficar vulnerável a ações judiciais, assim como nos explica Hans 

Leusen: “Os artistas não chegaram a um acordo entre eles e como o regulamento 

não se referia a esta questão, nós resolvemos suspender o prêmio provisoriamente, 

para evitar envolver a empresa em questões judiciais.”153. 

 
Na tentativa de evitar dificuldades futuras, a coordenação criou um regulamento 

específico para o grande prêmio, o qual irá regulamentar esta premiação a partir da 

IV Bienal. Entre outras normas estabelecidas, a cláusula 10 do referido regulamento 

esclarece que, caso os trabalhos não estejam finalizados no prazo estabelecido no 

                                            
151 GUSMAO, Marcus. Diversão e Arte, A Tarde. Salvador, 16 set.1995, Caderno 2.  
152 BEZERRA, Marta: depoimento [out. 1995]. Entrevistador: Pedro Archanjo. São Félix, 1995. 
153 LEUSEN, Hans: depoimento [out. 1995]. Entrevistador: Pedro Archanjo. São Félix, 1995. 
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item 7, ou seja, 120 dias antes da data de embarque, o artista em questão perderá o 

prêmio. A coordenação da Bienal indicará um substituto entre os premiados154. 

 

O Grande Prêmio de Viagem à Europa da III Bienal foi conquistado pela 

performance em multimídia “Anônima-IA” (Figura 39), de Marcondes Dourado, com 

as bailarinas Bia Simões, Marta Bezerra e Verônica Mota, que conviveu no mesmo 

espaço com a escultura de cerâmica em alta temperatura, de autoria da artista 

Fátima Campos do Piauí, e a pintura em acrílico sobre Eucatex, de Tereza Portes, 

de Minas Gerais. Além dos outros trabalhos em pintura de artistas baianos, como: 

Nelson Magalhães Filho, Renê Rama, Judite Pimentel e Leonel Matos.  

 

Ao premiar uma performance com o Grande Prêmio, o que é um acontecimento raro 

nos eventos de artes visuais, os organizadores tentam inserir a Bienal em uma 

trajetória de possibilidades múltiplas. A coreógrafa Lia Robatto, componente do júri 

da III Bienal, refere-se a esta busca de diversidade estética como uma marca 

significativa na construção da Bienal do Recôncavo. “O que me encanta nesta Bienal 

é a quebra de hegemonia das linguagens que é monopolizada pela pintura. Todos 

tiveram o mesmo peso, seja foto, vídeo, performance, instalação, desenho, gravura, 

escultura.”155 

 

Aliada a este gesto, a III Bienal contou com uma programação educacional e 

artística que teoricamente evidencia as pretensões do referido projeto em se 

construir em um movimento cultural que não se limita a premiar artistas e produzir 

exposições periódicas, como explica um de seus organizadores: 
Não queremos criar artistas individuais, nem mesmo uma nova arte em 
particular nos interessa. Nos movemos na construção de uma nova 
civilização,uma nova vida, uma nova intuição do mundo, um novo modo de 
sentir, viver e agir no planeta. A criação de uma nova cultura é o 
engajamento primeiro do Centro Cultural Dannemann e da Bienal do 
Recôncavo.156 

 

 

                                            
154 Regulamento do Grande prêmio da IV Bienal do Recôncavo, Cláusula 10, São Félix, 12 de janeiro 
de 1998. In: IV BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 1998. 
155 ROBATTO, Lia. Bienal do Recôncavo Seleciona 126 artistas. Correio da Bahia, Salvador, 6 jul. 
1995, Folha da Bahia, p. 6. 
156 ARCHANJO, Pedro. In: III BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural 
Dannemann, 1995. 
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2.3.1 Grande Prêmio de Viagem a Europa 
 
 

 
Figura 39 

Marcondes Dourado, Bia Simões, Marta Bezerra e Verônica Mota – Performance 
Título – “Anônima-IA” / Técnica – Multimídia 

Foto: Pedro Archanjo 
Fonte: Catálogo da III Bienal do Recôncavo, 1995. 

 
 

Nesta terceira edição, dos artistas baianos reconhecidos, inscreveram-se na Bienal: 

Antonio Brasileiro e Edson Calmon, com Pinturas; Flanklin Maxado – Performance; 

Ailton Sampaio e Isabel Gouvêa – Fotografia; e a artista plástica Fátima Campos, 

que é reconhecida no universo artístico de Teresina, no Piauí. 

 

 

2.3.2 Prêmio Emilie Najar Leusen: Artista Destaque da Região do Recôncavo 
 
 
O vencedor do Prêmio Emilie Najar Leusen: Artista Destaque da Região do 

Recôncavo foi Nelson Magalhães Filho (Figura 40), que reside e trabalha na cidade 

de Cruz das Almas, no estado da Bahia. 
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Figura 40 

Nelson Magalhães Filho – Pintura 
Título – Paisagem que as crianças urbanas comeram 

Técnica – Acrílico e cola s/lona 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da III Bienal do Recôncavo, 1995. 
 

 

Na III Bienal, a pintura predominou absoluta estando representada no Prêmio Artista 

Destaque do Recôncavo, entre os cinco Prêmios Aquisição, a pintura obteve quatro 

premiações e, recebeu três das sete Menções Especiais concedidas pela Bienal 

nesta edição.  

 
Referindo-se a predominância da pintura na III Bienal do Recôncavo, a crítica de 

arte Matilde Matos representando a comissão julgadora observa que: 
A morte da pintura é decretada ene vezes. E, no entanto, é neste final de 
século que as grandes mostras de pinturas, incluindo-se nelas as étnicas, 
batem todos os recordes de visitação e os quadros dos grandes pintores 
atingem preços astronômicos.157 

 
 
 
 
 
 
                                            
157 MATOS, Matilde. In: III BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 
1995. 
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2.3.3 Prêmios Aquisição 
 
 
 

 
Figura 41 

Rener Rama – Pintura 
Título – Mundo Grande / Técnica – Acrílica s/tela 

Foto: Pedro Archanjo 
Fonte: Catálogo da III Bienal do Recôncavo, 1995. 

 
 
 

 
Figura 42 

Judite Pimentel – Pintura 
Título – Vesícula de Solidão / Técnica – Acrílica s/tela 

Foto: Pedro Archanjo 
Fonte: Catálogo da III Bienal do Recôncavo, 1995. 
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Figura 43 

Leonel Matos – Pintura 
Título – Chaminé V / Técnica – Acrílica s/tela 

Foto: Pedro Archanjo 
Fonte: Catálogo da III Bienal do Recôncavo, 1995. 
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Figura 44 

Tereza Portes – Pintura 
Título – S / Título / Técnica – Acrílica s/Eucatex 

Foto: Pedro Archanjo 
Fonte: Catálogo da III Bienal do Recôncavo, 1995. 

 
 
 

 
Figura 45 

Fátima Campos – Escultura 
Título – Retorno  

Técnica – Cerâmica em Alta Temperatura 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da III Bienal do Recôncavo, 1995. 
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Nas edições anteriores, os trabalhos inscritos em Salvador e Feira de Santana eram 

enviados para São Félix, onde o júri se reunia e realizava a seleção e premiação. Já 

nesta terceira Bienal, houve muitos trabalhos inscritos, então, a coordenação 

resolveu realizar uma seleção em Salvador e divulgou uma lista de pré-

selecionados. Entretanto, não ficou suficientemente explicado que haveria ainda 

uma última seleção em São Félix. Então, quando saiu a lista com os classificados 

finais, vários artistas vinculados à Escola de Belas Artes da UFBA foram excluídos, o 

que gerou insatisfação e protestos, como registra Luís Lacerre, em matéria do jornal 

Correio da Bahia, intitulada “Bienal de Artes Plásticas faz festa no Recôncavo”: 
Teve de tudo. Ritual indígena com direito a cara pintada; Manifesto de 
protesto de estudantes de Belas Artes repudiando o regulamento, que não 
mencionou uma pré-seleção e posterior exclusão de 40 trabalhos158. 

 

O questionamento destes artistas tinha sentido porque o regulamento não se referia 

a uma pré-seleção dos trabalhos. Assim, quem estava na primeira seleção em 

Salvador já se considerava participante da Bienal. Alguns, inclusive, haviam 

comemorado e falavam na aquisição de prêmios. Segundo o artista plástico César 

Romero, componente do júri: 
Foi um desconforto; nós tentávamos explicar que a pré-seleção foi uma 
medida emergencial devido ao grande número de trabalhos inscritos em 
Salvador, mas era o discurso da razão tentando conter a emoção dos que já 
se consideravam aceitos pela Bienal159.  

 

Devemos esclarecer que as inscrições até a V Bienal foram realizadas através do 

próprio trabalho que se pretendia apresentar. Então, a pré-seleção tinha a finalidade 

de evitar o desgaste com o transporte de trabalhos que seriam recusados em São 

Félix. Na passagem da terceira para a quarta Bienal, houve uma ruptura na 

sequência da realização do projeto, porque os diretores da Dannemann sugeriram 

adequar a quarta edição da Bienal aos 125 anos de existência da Companhia.  

 

 

 

 

 

                                            
158 LACERRE, Luís. Bienal de Artes Plásticas faz festa no Recôncavo. Correio da Bahia. Salvador, 
19 set. 1995, Folha da Bahia. 
159 ROMERO, César: depoimento [set. 1995]. Entrevistador: Pedro Archanjo. São Félix, 1995. 
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2.4 IV BIENAL DO RECÔNCAVO – 1998 

 

 

Associada às comemorações dos 125 anos da Cia. Brasileira de Charutos 

Dannemann, a IV Bienal do Recôncavo foi realizada no período de 26 de setembro a 

12 de dezembro de 1998. Hans Leusen, Presidente da Dannemann, inaugurou a IV 

Bienal dizendo que: 
Este é um momento muito significativo para a família Dannemann, nossos 
parceiros, colaboradores e amigos. Neste ano de 1998 completamos 125 
anos de existência. Trouxemos até nossos dias um sonho de 
desenvolvimento e progresso iniciado por Geraldo Dannemann em 1873.160 

 

Na IV Bienal do Recôncavo o júri foi composto pelos artistas plásticos Bel Borba e 

Juracy Dórea, e pelo videomaker Kabá Gaudenzi. Nesta edição não houve a 

participação de nenhum artista baiano reconhecido, dos artistas com obra já 

consagrada no universo artístico; apenas Fátima Campos, do Piauí, inscreveu-se 

com a pintura em cerâmica intitulada “Crocodilo Mãe”, a qual foi agraciada com um 

Prêmio Aquisição.  

 

 

2.4.1 Grande Prêmio: Viagem com Exposição na Europa. 
 

 

Esta quarta edição pode ser considerada também a Bienal de Iêda Oliveira, 

vencedora do Grande Prêmio de Viagem com Exposição na Europa. 

 

Oliveira foi premiada com a instalação em ferro, luz e sombra, intitulada 

“Brincadeiras” (Figura 46), uma apropriação de vinte cadeiras de ferro sustentadas 

na parede com a projeção de luz lateral sobre as mesmas, construindo uma imagem 

com forte expressão gráfica. 

 

A partir desta instalação premiada, a artista direcionou sua produção artística 

realizando instalações esculturais. Apropriando-se de objetos e termos, 

estabelecendo diálogos e reflexões entre ambos, como “Escorredor”, composto de 
                                            
160 LEUSEN, Hans. In: IV BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 
1998. 



91 

 

suportes de madeira e copos situados lado a lado, como os escorredores de copos 

dos pequenos bares existentes nas cidades do interior do nordeste brasileiro; ou 

“Jaca-ré”, um jacaré construído a partir de trezentas cascas de jaca; “Sinto Muito”, 

composta por muitos cintos enfileirados na parede; ou “Apagador,” com dezoito mil e 

quinhentas borrachas de lápis sobre uma estrutura de madeira ondulada, entre 

outros trabalhos plásticos e ações performáticas.  

 

 

 
Figura 46 

Iêda Oliveira – Instalação 
Título – Brincadeiras / Técnica – Ferro, luz e sombra 

Dim. 300 x 400 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da IV Bienal do Recôncavo, 1998. 
 

 

 
2.4.2 Prêmio Emilie Najar Leusen: Artista Destaque da Região do Recôncavo  
 

 

O vencedor do Prêmio Artista Destaque da Região do Recôncavo foi o escultor 

cachoeirano Mister, com a instalação em técnica mista, intitulada “Razão In 

Pensamento” (Figura 47). 
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Figura 47 

Mister – Instalação 
Título – Razão in Pensamento / Técnica – Mista 

Dim. 4,50 x 3 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da IV Bienal do Recôncavo, 1998. 
 

 

 
2.4.3 Prêmios Aquisição 
 

 

Observando os trabalhos constatamos que o conjunto dos Prêmios Aquisição 

representou a forte tendência da Bienal do Recôncavo pela pintura. Seus 

vencedores foram os artistas plásticos F. Macedo (Figura 48), Fátima Campos 

(Figura 49), J. Murilo (Figura 50), Carol Midlej – Pintura (Figura 51); e Luis Marcelo– 

Novas Experiências (Figura 52).  
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Figura 48 

F. Macedo – Novas Experiências 
Título – Chinelo velho só procura pé doente I / Técnica – Argila e borracha 

Dim. 10x 6 x 2,5 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da IV Bienal do Recôncavo, 1998. 
 
 

 
Figura 49 

Fátima Campos – Pintura 
Título – O Crocodilo Mãe / Técnica – Mista 

Dim. 140 x 25 x 2 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da IV Bienal do Recôncavo, 1998. 
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Figura 50 

J. Murilo – Pintura 
Título – Ópera Bufa das Bruxas / Técnica – Acrílico s/ tela 

Dim. 190 x 250 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da IV Bienal do Recôncavo, 1998. 
 

 
 
 
 

 
Figura 51 

Carol Midlej – Pintura 
Título – Mulher Olhando / Técnica – Mista 

Dim. 100 x 100 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da IV Bienal do Recôncavo, 1998. 
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Figura 52 

Luis Marcelo – Pintura 
Título – H.C. Você Matou Minha Mãe / Técnica – Óleo / asfalto e cera de abelha 

Dim. 200 x 150 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da IV Bienal do Recôncavo, 1998. 
 

 

2.4.4 Prêmio Destaque Especial do Júri 
 

 
Figura 53 

Suzart – Pintura 
Título – Psicose / Técnica – Óleo s/ tela 

Dim. 120 x 95 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da IV Bienal do Recôncavo, 1998. 
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Além dos Prêmios Aquisição, o artista plástico Suzart recebeu o Prêmio Destaque 

Especial do Júri também com uma Pintura (Figura 53). Isto evidencia que, por mais 

que os organizadores e jurados da Bienal do Recôncavo falem da necessidade de 

“contemplar a diversidade de caminhos”161, a Bienal em todas as suas edições 

priorizou a pintura. 
 

 
Foram concedidas dez Menções Especiais e o escultor Doidão participou da IV 

Bienal na condição de Convidado, pelo conjunto da sua obra realizada na Região do 

Recôncavo. Uma Sala Especial abrigou a série “Os Cangaceiros”, de Hansen Bahia, 

tendo sido publicado no catálogo do evento o seguinte texto referente ao artista 

alemão: 
Karl Heinsz Hansen nasceu em Hamburgo, Alemanha, no dia 19 de abril de 
1915. Foi marinheiro, escultor, pintor, escritor, cineasta e xilógrafo, técnica 
que se dedicou com mais especialização. Chegou no Brasil em 1950 e 
cinco anos depois, em 1955, mudou-se para a Bahia, naturalizou-se 
brasileiro e adotou o nome de Hansen Bahia. Na década de 70, já sofrendo 
conseqüências da doença que o vitimou em 1978, mudou-se para São 
Félix, no Recôncavo, e criou através de seu testamento a Fundação Hansen 
Bahia.162 

 
O convite a Doidão e a sala Especial para Hansen Bahia demonstram que a Bienal 

vem dedicando atenção aos artistas referenciais do recôncavo. Compreendendo, 

entretanto, que “o desenvolvimento cultural de uma região se realiza com o 

fortalecimento das matrizes culturais locais, porém sem perder de vista o dinamismo 

universal”163, como esclarece a coordenação da Bienal. 

 

Até a terceira edição os artistas premiados na Bienal eram acompanhados na 

Europa pela empresa Bahia Büro, que prestava serviços para a Dannemann. Esta 

empresa organizava feiras e shows musicais, não possuindo experiências em 

atividades de arte visuais, como demonstra o recorte de jornal da Alemanha (Figura 

54), onde são divulgadas a exposição de Joãozito, a mostra de Marepe e o show de 

Gilberto Gil, com matéria organizada pelo Bahia Büro164. 

 

                                            
161 Trecho de texto elaborado pela Comissão Organizadora. Cf. V BIENAL do Recôncavo: catálogo. 
São Félix: Centro Cultural Dannemann, 2000. 
162 Cf. IV BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 1998. 
163 ARCHANJO, Pedro. In: V BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural 
Dannemann, 2000. 
164 BRASILIANISCH, Auf Kulturgenug. Die Tabaix Zeitung. Lübecke, Alemanha, 20 mai. 1994. 
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Figura 54 

“Prazer cultural brasileiro/Dannemann e o engajamento para cultura e música no verão de 94” 
Fonte: Recorte do jornal alemão Die Tabaix Zeitung, 20 mai. 1994. 

  
 

Visando superar esta deficiência na IV Bienal, o Centro Cultural Dannemann firmou 

um convênio com o Instituto Cultural Brasileiro na Alemanha (ICBRA) para a 

realização da exposição dos trabalhos premiados, como evidencia o ofício de Tiago 

de Oliveira Pinto, diretor do ICBRA. 
O ICBRA assume a divulgação do evento. O nosso folder de programação 
já está sendo impresso. Além disso será produzido um cartaz ARTE 
BRASILEIRA EM BERLIM, onde, entre nomes como Alex Flemming, Shirley 
Paes Leme, ou Claudio Mubarac, constará também o nome e foto da obra 
de Iêda Oliveira. Gostariamos de convidar a artista igualmente para 
participar de um debate no ICBRA, no dia 19 de julho, sobre o atual Fazer 
Arte no Brasil. O evento será conduzido pela curadora Tereza de Arruda e 
contará com a artista e produtora Marlene Almeida de João Pessoa e com o 
artista plástico Alex Flemming.165 

 

                                            
165 Trecho do Ofício assinado por Tiago de Oliveira Pinto para o Diretor do Centro Cultural 
Dannemann. Berlim, 08 abr. 1999. 
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Iêda Oliveira declara que: “Quando cheguei no ICBRA, já estava lotado de alemães 

e brasileiros que foram prestigiar meu trabalho.”166. A fotografia a seguir comprova a 

sua declaração sobre o público presente no dia da sua vernissage.  

 

 
Figura 55 

Abertura da exposição de Ieda Oliveira no ICBRA. Berlim – Alemanha 1999 
Fonte: Oliveira, 2009, p.56 

 

Como se pode ver na fotografia acima, retrata-se parte do público presente na 

abertura do evento e detalhe da instalação “Óculos de ferro para cabeças duras”, 

realizada com 20 óculos de ferro em grande formato. Esta instalação foi composta 

também por pedaços de vidro colocados no chão abaixo dos óculos, sendo 

acompanhado de uma ação na qual a artista, após tomar uma taça de vinho, lança-a 

contra a instalação onde os fragmentos da taça juntam-se aos pedaços de vidro. 

Iêda Oliveira explica que: “Os espectadores completavam minha ação jogando 

também suas taças na instalação”167. 

 

A partir da quarta edição, a Bienal passou a receber a colaboração do Instituto 

Cultural Brasileiro na Alemanha – ICBRA. O apoio da Secretaria da Cultura e 

Turismo do Estado da Bahia e, do governo federal através do Fundo Nacional de 

Cultura do Ministério da Cultura. O que naquele momento demonstra a importância e 

consolidação da Bienal do Recôncavo enquanto projeto cultural, educacional e 

artístico.  

                                            
166 OLIVEIRA, Iêda Maria de Jesus. A sorte é cega: uma instalação performática. Dissertação 
(Mestrado em Artes Visuais) – Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 
2009, p. 55. 
167 Ibid., p. 58. 
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2.5 V BIENAL DO RECÔNCAVO – 2000 

 
 

Uma animada e festiva confraternização de artistas e produtores culturais 
baianos com as comunidades do Recôncavo, tendo como ponto de 
convergência as artes plásticas em linguagens mais contemporâneas. 
Assim pode ser definida a solenidade de abertura da V Bienal do 
Recôncavo, realizada no sábado à noite no Centro Cultural Dannemann em 
São Félix.168 

 

O jornalista Carlos Ribeiro descreve bem a noite de abertura da V Bienal, que foi 

realizada no dia 2 de setembro 2000, permanecendo aberta à visitação pública até 

25 de novembro do mesmo ano, com ampla programação cultural e educativa. 

 

O júri desta edição foi constituído pelos artistas plásticos Caetano Dias e Chico 

Mazzoni e pelo fotógrafo Cloude Santos. Nesta quinta edição, quando a Bienal do 

Recôncavo completou 10 anos de existência169, os organizadores do evento 

realizaram uma espécie de avaliação do projeto. Hans Leusen, presidente da 

Dannemann e coordenador da Bienal, explica que: 
É com muita satisfação que comemoramos 10 anos de atividades culturais 
no Recôncavo. Nesta década de convivência cordial, contribuímos com a 
revitalização das tradicionais filarmônicas, promovemos cursos, oficinas, 
exibição de filmes e palestras, além da Bienal de Artes Plásticas. São 
projetos que nos surpreenderam pela seriedade, pela receptividade entre as 
populações do Recôncavo, estudantes, intelectuais e artistas. E sobretudo 
pela eficiência cultural e educativa destes projetos.170 

 

Leusen demonstra o interesse da companhia no desenvolvimento dos projetos do 

Centro Cultural como um todo, sobretudo a atenção da empresa pelo segmento 

educacional. A programação desta edição da Bienal foi reconhecida pela imprensa 

como uma característica cultural e didática do evento. O jornalista Marcondes 

Araújo, através do artigo “O Artista Plástico e o Direito Autoral”, indaga:  
Você sabia que não tem direito algum de destruir uma obra de arte que por 
ventura possua em casa ou no escritório, mesmo tendo comprado? E que o 
artista pode proibir a exibição de suas obras, mesmo aquelas que façam 
parte do acervo de terceiros, caso isso lhe traga algum tipo de prejuízo?171 

 
                                            
168 RIBEIRO, Carlos. Arte Múltipla e Universal. A Tarde, Salvador, 4 set. 2000, Caderno 2, p. 3. 
169 São onze anos, pois a primeira Bienal foi inaugurada em 1991, a quinta Bienal corresponde, então, 
aos onze anos da existência do evento, porque a quarta edição que seria realizada em 1997 foi 
adiada para 1998, ano da comemoração dos 125 anos de fundação da Companhia Dannemann. 
170 LEUSEN, Hans. In: V BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 
2000. 
171 ARAÚJO, Marcondes. O artista plástico e o direito autoral. A Tarde, Salvador 14 out. 2000, 
Caderno 2. 
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Os palestrantes desta noite foram os advogados José Borba Pedreira Lapa e 

Rodrigo Moraes Ferreira, especialistas em direitos autorais. O jornal A Tarde de 23 

de setembro já havia divulgado outra palestra da Bienal, “A Formação Econômica e 

Social do Recôncavo Colonial”, ministrada pelo economista Francês Jean Baptiste 

Nardi172.  

 

No dia 2 de novembro o A Tarde Municípios convidou para uma programação maior, 

composta pela palestra “50 Anos de Televisão no Brasil”, ministrada pelo jornalista 

Sérgio Mattos, além do lançamento do CD “Trilha Poética”, de autoria de Mattos e 

Nilson Aquino, e o show musical com a cantora Patrícia Armede. 

 

Além da ampla programação cultural e didática, esta edição foi marcada por 

múltiplas possibilidades estéticas e pela participação dos novos e autodidatas. Pois, 

dos artistas baianos conhecidos no universo artístico, apenas Renato Viana se 

inscreveu, sendo selecionado com uma escultura em fibra de vidro.  

 

 
2.5.1 Grande Prêmio: Viagem com Exposição na Europa 
 
 

 
Figura 56 

Suzart – Instalação 
Título – “As Marias” / Técnica – Mista 

Dim. 74 x 48 x 74 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da V Bienal do Recôncavo, 2000. 
 

                                            
172 FUMO na Bienal. A Tarde, Salvador 23 set. 2000, Caderno 2. 
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Pela primeira vez, um artista que reside e produz em uma cidade do interior, sem 

vínculos com escolas de artes ou grandes metrópoles, recebeu o principal prêmio da 

Bienal que se constituiu em uma Viagem com Exposição na Europa. Assim, Suzart, 

da cidade de Muritiba, foi premiado com a instalação em técnica mista intitulada “As 

Marias” (Figura 56). 

 

 

2.5.2 Prêmio Emilie Najar Leusen: Artista Destaque da Região do Recôncavo 
 
 

 
Figura 57 

Manoel Nery – Objeto 
Título – Cafuar de Faquir / Técnica – Madeira e Piaçava 

Dim. 200 x 74 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da V Bienal do Recôncavo, 2000. 
 

Já o vencedor do Prêmio Emilie Najar Leusen foi Manoel Nery da cidade de 

Cachoeira com o objeto “Cafua de Faquir” (Figura 57), ambos da região do 

recôncavo.  

 

Referindo-se aos trabalhos apresentados por Suzart e Néry, os quais foram 

considerados os mais significativos do evento, a coordenação da Bienal explica que: 
Nery utiliza vassouras de piaçava para realizar um objeto escultural 
intitulado” Cafua de Faquir”, e Suzart recorre a panelas de alumínio e 
constrói a instalação “As Marias”, Expressões Ready-Made, apresentada 
pela primeira vez por Marcel Duchamp em 1917 que atualmente retornam 
às Bienais e Salões de todo o mundo. Ao adquirir um mictório de porcelana 
em uma casa de material de construção e assinar este objeto com o 
pseudônimo de R. Mutt, Duchamp afirmou que “Não importa se o Sr. Mutt 
fez ou não a obra, o que interessa não é a realização, e sim a idéia da 
criação na escolha do objeto.” Para nós, o que importa nos trabalhos de 
Suzart e Nery é que são feitos de objetos do nosso cotidiano, e trazem uma 
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linguagem universal, elaborando uma plasticidade dialética calcada em um 
discurso essencialmente regional não regionalista.173 

 

A comissão Julgadora da V Bienal justificou a diversidade estética da mostra 

explicando que:  
Selecionamos obras independentemente de correntes que possam estar em 
voga no momento, e buscamos premia-las mais pela qualidade que pela 
tendência, linguagem ou veículo utilizado. Assim como procurarmos 
contemplar a diversidade de caminhos da arte apresentada. 174 

 

 
2.5.3 Prêmios Aquisição 
 

 

Os Prêmios da V Bienal realmente revelam uma diversidade de tendências do 

evento nesta edição. Pois, além de Suzart e Nery, que foram premiados 

respectivamente com instalação e objeto, houve expressiva pluralidade entre os 

Prêmios Aquisição, sendo seus vencedores as seguintes obras e artistas:  

 

 
Figura 58 

Márcio Carvalho – Pintura 
Título – Morte do Homem / Técnica – Acrílica s/ imagem plotada 

Dim. 90 x 70 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da V Bienal do Recôncavo, 2000. 
 
 

                                            
173 ARCHANJO, Pedro. In: V BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural 
Dannemann, 2000. 
174 COMISSÃO Julgadora. In: V BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural 
Dannemann, 2000. 
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Figura 59 

Adriano Castro – Novas Experiências 
Título – Penteadeira de Puta / Técnica – Mista 

Dim. 136 x 120 x 120 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da V Bienal do Recôncavo, 2000. 
 
 

 
Figura 60 

Eliana Araújo – Gravura 
Título – S/ Título / Técnica – Maneira negra 

Dim. 87,5 x 19 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da V Bienal do Recôncavo, 2000. 
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Figura 61 

Alberto Saraiva – Desenho 
Título – Saliências / Técnica – Tempera s/ papel 

Dim. 70 x 100 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da V Bienal do Recôncavo, 2000. 
 
 
 

 
Figura 62 

Romualdo Câmara – Pintura 
Título – São Jorge / Técnica – Acrílica s/ tecido 

Dim. 42 x36 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da V Bienal do Recôncavo, 2000. 
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2.5.4 Prêmio Destaque Especial do Júri 
 
 

 
Figura 63 

Ubiraçi Tibiriçá – Pintura 
Título – Colheita / Técnica – Acrílica s/ tela 

Foto: Pedro Archanjo 
Fonte: Catálogo da V Bienal do Recôncavo, 2000. 

 
O júri sugeriu também um Prêmio Destaque Especial para Ubiraci Tibiriçá, pela 

pintura de sua autoria, em acrílico sobre tela, intitulada “Colheita” (Figura 63). 

Concedeu ainda Menção Nominal Nilson Mendes a Ludmila Pimentel, além de seis 

Menções Especiais a outros artistas. Os organizadores do evento avaliaram nesta 

edição a aceitação das propostas estéticas da Bienal junto à comunidade artística, 

analisando que: 
Ao chegarmos à V Edição, a questão central das idéias propostas pela 
Bienal do Recôncavo parece ter sido compreendida. As obras de Suzart e 
Nery, a “Pintiadeira” de Puta de Adriano Castro, as esculturas de Mister, o 
traço de Nelson Magalhães, Herivelton Figueredo e Sales, as encáusticas 
de Luís Marcelo, os nichos de Maxim Malhado, entre outros trabalhos 
apresentados na Bienal, nos dão a esperança de que estamos reunindo 
fragmentos para a construção de uma estética visceralmente nordestina, 
que nos possibilita dialogar com o universal através de linguagens 
próprias.175 

 

Esta edição da Bienal do Recôncavo homenageou o artista plástico Juarez Paraíso 

pelo conjunto da sua obra e em desagravo à destruição do mural de sua autoria. A 

homenagem a Paraíso se constituiu em uma Sala Especial, que abrigou obras de 

diferentes fases do artista na perspectiva de traçar um perfil da sua trajetória 

artística. Foi publicada também a fotografia de um detalhe do mural “Nascimento de 

                                            
175 ARCHANJO, Pedro. In: V BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural 
Dannemann, 2000. 
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Oxumaré” (Figura 64), de sua autoria, que recentemente havia sido destruído por 

fiéis de uma igreja protestante que adquiriu o imóvel situado no bairro do Politeama, 

em Salvador, onde funcionavam os Cinemas Arte I e Arte II, no qual se encontrava 

instalado o referido mural. 

 

 
Figura 64 

Juarez Paraíso – Pintura 
Título – Nascimento de Oxumaré (Detalhe) 

 Técnica – Relevos de cimento, barro, fibra de vidro e pintura acrílica e a óleo 
Dim. 20m x 4m – Foto: Juarez Paraíso 

 
 

Nilson Mendes também foi homenageado, sendo criada uma Menção Especial em 

seu nome, a qual foi recebida pela coreógrafa e bailarina Ludmila Pimentel, com a 

apresentação da performance “Corpo Elétrico”. Os coordenadores da Bienal 

justificam a homenagem a Mendes pela importância dos Salões Regionais 

implantados em 1993, através da Diretoria da Imagem e do Som (DIMAS), da 

Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), da qual Mendes era diretor. Hans 

Leusen se referiu aos homenageados argumentando que: 
Ao chegarmos a nossa primeira década, queremos homenagear dois 
cidadãos importantes nas artes plásticas baianas. O professor Juarez 
Paraíso, um artista plástico referencial em nosso estado, que dirigiu com 
competência a Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, 
contribuindo para a formação de varias gerações de novos talentos. E o Sr. 
Nilson Mendes que, criou os Salões Regionais de Artes, incentivando o 
surgimento de novos valores culturais em outras regiões do estado, um 
gesto de dedicação e sensibilidade para com o povo do interior.176 

 

Leusen demonstra, mais uma vez, a preocupação da empresa com projetos 

educacionais como os desenvolvidos por Paraíso e, sobretudo, a atenção para com 

                                            
176 LEUSEN, Hans. In: V BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 
2000. 
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o interior dedicada por Mendes, quando o mesmo esteve à frente da 

DIMAS/FUNCEB. 

 

É a primeira vez que a Bienal enquanto instituição homenageia projetos culturais e 

educativos através dos seus realizadores, como os desenvolvidos por Juarez 

Paraíso na EBA/UFBA e a implantação dos Salões Regionais realizados por Nilson 

Mendes e sua equipe. 

 

Consideramos importante salientar que naquele momento o painel “Nascimento de 

Oxumaré”, de autoria de Paraíso, havia sido destruído sob a ressonância de 

pregações evangélicas, sem que o artista tivesse qualquer possibilidade de retirar 

sua obra, uma atitude autoritária com fortes características de intolerância religiosa. 

E a equipe de Mendes vinha sofrendo ameaças de exoneração com a 

descontinuidade da realização do projeto dos Salões Regionais, pois o então diretor 

pretendia realizar outros projetos ligados ao teatro e a dança. Desta maneira, ao 

homenagear Mendes e Paraíso naquele momento, a Bienal demonstrou 

publicamente o seu descontentamento com a destruição da referida obra do artista e 

solidarizou-se com a equipe de Mendes, inserindo-se, assim, no universo cultural 

como um projeto social com características de pluralidade estética, tolerância 

religiosa e correção política. 

 

 

2.6 VI BIENAL DO RECÔNCAVO – 2002/2003 

 

 

O jornalista José Raimundo Silveira, através do artigo “Casa de Artista”, no Jornal A 

Tarde de 12 de novembro de 2002, refere-se à VI Bienal do Recôncavo explicando 

que: 
Uma festa de cores, formas e sons diferentes, com o Rio Paraguaçu por 
testemunha. Assim foi a abertura da VI Bienal do Recôncavo, que causou 
alvoroço no Centro Cultural Dannemann, na pacata e acolhedora São Félix, 
na noite do ultimo sábado. Com a participação de vários artistas plásticos, 
críticos de arte, intelectuais e autoridades, o evento mostrou que ganha 
corpo a cada ano, já sendo uma referência no calendário cultural do 
Estado.177 

 
                                            
177 SILVEIRA, José Raimundo. Casa de Artistas. A Tarde, Salvador, 12 nov. 2002, Caderno 2. 
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Além de registrar a inserção da Bienal no calendário cultural do estado da Bahia, 

Silveira observou a diversidade etimológica dos artistas da Bienal dizendo que: 
Um descendente direto dos índios macamamus foi o grande vencedor da 
Bienal. Com os trabalhos Articulando I e Articulando II, o artista plástico Nen 
(nome artístico de Florisvaldo Cardim Nascimento), natural de Valença, 
faturou o prêmio principal.178 

 

 

2.6.1 Grande Prêmio: Viagem com Exposição na Europa 
 

 

Mais uma vez um artista sem vínculo com escolas de arte ou grandes cidades 

conquistou o Prêmio de Viagem e Exposição na Europa (Figuras 65 e 66). Isto 

evidencia que a Bienal poderá estar contribuindo para o surgimento de novos 

valores, interferindo no fechado universo em que vinha se realizando a produção 

cultural e artística do estado baiano. 

 

 
Figura 65 

Nen – Escultura 
Título – Articulando I / Técnica – Mista ( Madeira, metal e vidro) 

Dim. 205 x 188 x 160 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da VI Bienal do Recôncavo, 2002. 
 
 

                                            
178 SILVEIRA, José Raimundo. Casa de Artistas. A Tarde, Salvador, 12 nov. 2002, Caderno 2. 
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Figura 66 

Nen – Escultura 
Título – Articulando II / Técnica – Mista (Madeira, metal e vidro). 

Foto: Pedro Archanjo 
Fonte: Catálogo da VI Bienal do Recôncavo, 2002. 

 
 
Nesta edição é a crítica de arte Matilde Matos que, em nome da Comissão 

Julgadora, realiza uma reflexão sobre o desenvolvimento da Bienal do Recôncavo 

enquanto Projeto Cultural. 
Cumprindo seu papel de divulgar sem preconceitos a arte produzida hoje, a 
Bienal do Recôncavo vem desde a primeira mostra de 91 revelando 
talentos, levando os interessados em arte a atentar para a mordacidade 
bem humorada de Marepe, a plasticidade das sombras de Iêda Oliveira, a 
versatilidade de Ayrson Heráclito e Mônica Medina, a reciclagem 
personalizada de Marco Aurélio Damasceno, a pintura com vitríolo de 
Nelson Magalhães, os recursos inéditos de conhecidos materiais utilizados 
por artistas do Recôncavo como Mister e Luís Marcelo, o alcance raro da 
cerâmica de Fátima Campos (Piauí) e tantos mais.179 

 

Matos chama a atenção para a diversidade das propostas apresentadas e analisa as 

diferentes poéticas e estilos que compõem o evento. Hans Leusen, presidente da 

Dannemann e coordenador da Bienal, observa a participação de artistas de outros 

estados e países, como uma confirmação da diversidade estética, analisada pela 

crítica de arte, reconhecendo a importância do alargamento das fronteiras da Bienal 

para o desenvolvimento do projeto. 
Nesta sexta edição da Bienal, mais uma vez reunimos artistas de várias 
cidades da Bahia, de outros estados brasileiros, e de alguns países 
estrangeiros. Trabalhos provenientes de São Paulo e Pernambuco, Minas 

                                            
179 MATOS, Matilde. In: VI BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 
2002. 
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Gerais e Paraná, estão expostos com obras produzidas em Buenos Aires e 
Utrecht, Salvador e São Félix, numa rica diversidade de técnicas, 
linguagens e concepções de vida.180 

 

Esta amplitude de fronteiras geográficas, com a inclusão de vários estados 

brasileiros e alguns países estrangeiros, foi facilitada pela nova modalidade de 

inscrição. Pois, até a V Bienal, as inscrições eram realizadas com a apresentação do 

próprio trabalho que o artista pretendia apresentar, o que criava despesas com o 

envio de obras que muitas vezes não eram selecionadas. Então, a organização do 

evento, atendendo à solicitação dos artistas, resolveu correr o risco de cometer 

alguns equívocos na seleção e passou a aceitar a inscrição através da fotografia do 

trabalho que se pretende apresentar. A inscrição por fotografia exigiu mais atenção 

no processo de seleção, mas possibilitou a participação de um número maior de 

artistas. Referindo-se à alteração do sistema de inscrição e seleção, a coordenação 

da Bienal explicou que:  
O júri teve dificuldades para julgar. Foram 2.788 trabalhos inscritos, imensas 
caixas cheias de reproduções fotográficas vistas por três vezes 
consecutivas. Cuidados foram redobrados para evitar injustiças. No final, 
reconhecemos que caímos ainda em emboscadas. É possível que algum 
bom trabalho tenha ficado de fora, enquanto um outro não muito 
significativo conseguiu nos driblar. Mas o processo todo foi gratificante. 
Atendemos a uma solicitação antiga, sobretudo dos artistas de outros 
estados, para que a seleção fosse realizada por fotos, evitando-se 
desgastes emocionais e custos com envio de obras que muitas vezes não 
eram selecionadas.181 

 

Assim, a partir da VI Bienal, as inscrições e seleção das obras passaram a ser 

realizadas por fotografias, mas a premiação permaneceu sendo efetuada através da 

análise da obra a ser exposta, ou seja, o novo sistema funciona da seguinte 

maneira: os artistas efetuam a inscrição com a apresentação das fotografias dos 

trabalhos, projetos e currículo; o júri realiza a seleção observando coletivamente o 

material inscrito. Após a seleção, os artistas são notificados e têm um prazo para 

entregar as obras selecionadas, quando o júri da premiação analisa materialmente 

os trabalhos selecionados e indicam os premiados.  

 

 

 
                                            
180 LEUSEN, Hans. In: In: VI BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural 
Dannemann, 2002. 
181 ARCHANJO, Pedro. In: In: VI BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural 
Dannemann, 2002. 
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2.6.2 Prêmio Emilie Najar Leusen: Artista Destaque da Região do Recôncavo 
 
 

 
Figura 67 

R. Assis – Pintura 
Título – Promessa no Paraguaçú / Técnica – Acrílica s/ tela 

Dim. 71 x 59 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da VI Bienal do Recôncavo, 2002. 
 

Nesta edição, R. Assis, um artista nayf que nasceu, reside e trabalha na cidade de 

São Félix, foi o vencedor do Prêmio Emilie Najar Leusen: Artista Destaque da 

Região do Recôncavo, com a pintura em acrílico sobre tela intitulada “Promessa no 

Paraguaçu” (Figura 67). Ao premiar uma pintura nayf em uma mostra de arte 

contemporânea, a Bienal realiza uma espécie de esgarçamento das fronteiras 

estéticas. Referindo-se à amplitude dos estilos selecionados nesta edição da Bienal, 

a sua coordenação explica que:  
Mantivemos a idéia inicial da Bienal plural, livre da cristalização de 
tendências, evitando a idéia da arte conceitual como discurso único da 
contemporaneidade. Não sendo Deus, nem a consciência do momento 
histórico, nos reservamos a incentivar a discussão cultural, criando uma 
mostra calcada na pluralidade estética, deixando que a história eleja os 
seus.182 

 

Esta preocupação constante em alargar as fronteiras do discurso artístico conduziu 

a Bienal para uma trajetória muito ampla, que contribuiu para a realização de 

mostras bastante generosas do ponto de vista estético, selecionando uma 

                                            
182 ARCHANJO, Pedro. In: VI BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural 
Dannemann, 2002. 
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quantidade de trabalhos acima da capacidade do espaço físico do Centro Cultural 

Dannemann, que, sem condições satisfatórias de abrigar as obras, comprometia o 

projeto expositivo da mostra. 

 

 

2.6.3 Prêmios Aquisição 
 

 

Além das seis Menções Especiais Concedidas a Adalberto Alves, Emiliano Fonseca, 

Heraldo Pedreira, Ibraim Nascimento, Tina, Manoel Nery e Tatewaki Nio. Os 

Prêmios de Aquisição foram recebidos pelos seguintes artistas, com suas 

respectivas obras:  

 

 
Figura 68 

Judite Pimentel – Pintura 
Título – Jardim das Delicias / Técnica – Acrílica s/ tela 

Dim. 100 x 200 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da VI Bienal do Recôncavo, 2002. 
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Figura 69 

Georges Rechberger – Pintura 
Título – Favela XVIII / Técnica – Óleo s/ tela 

Dim. 130 x 100 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da VI Bienal do Recôncavo, 2002. 
 

 
Figura 70 

Elias Santos – Desenho 
Título – Sem Título / Técnica – Tinta e caneta prateada s/ papel 

Dim. 50 x 17 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da VI Bienal do Recôncavo, 2002. 
 
 
 

 
Figura 71 

Andrés Rubio – Desenho 
Título – Anjos / Técnica – Nanquim e grafite s/ tela 

Dim. 210 x 120 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da VI Bienal do Recôncavo, 2002. 
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Figura 72 

Antonino – Pintura 
Título – Artistas de rua na calçada da fama / Técnica – Acrílica s/tela 

Dim. 205 x 120 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da VI Bienal do Recôncavo, 2002. 
 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), através da sua representação no Brasil, a partir da VI edição, passou a 

apoiar a Bienal do Recôncavo, como demonstra o ofício dirigido ao Centro Cultural 

Dannemann pelo senhor Jorge Werthein, representante da UNESCO no Brasil: 
Tenho a grata satisfação de me referir ao projeto “VI Bienal do Recôncavo”, 
apresentado a esta representação da UNESCO.  
Trata-se de iniciativa oportuna, uma vez que divulga e promove a atividade 
artística da região e do país, e tem se destacado pela manutenção de sua 
periodicidade, se firmando como um evento regular no calendário cultural da 
região. 
Tendo em vista o mérito do projeto em promover a pluralidade e a 
diversidade cultural, contribuindo também para a valorização do patrimônio 
histórico-cultural de São Félix, este Escritório tem a satisfação de conceder 
o apoio institucional à iniciativa.183 

 

O apoio da UNESCO junto com o do Ministério da Cultura, da Secretaria da Cultura 

e do Instituto Cultural Brasileiro na Alemanha (ICBRA) contribuíram para consolidar 

o evento, incentivando os diretores da Dannemann a dar continuidade ao seu Centro 

Cultural como um projeto de desenvolvimento artístico para a região do Recôncavo, 

percebendo que o referido projeto vem adquirindo reconhecimento estadual, com 

inserções e prestígios nacional e internacional.  

 

                                            
183 Trecho do Oficio Bra/Rep/02-2845 enviado ao Centro Cultural Dannemann assinado por Jorge 
Werthein, representante da UNESCO no Brasil. Brasília, 19 de setembro de 2002. 
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2.7 VII BIENAL DO RECÔNCAVO – 2004/2005 

 

 

“Com a ambição declarada de usar a arte como veículo de transformação social, a 

VII Bienal do Recôncavo será aberta no Centro Cultural Dannemann (São Félix), 

hoje, a partir das 20h30, com a divulgação dos vencedores”.184 

 

Nesta edição da Bienal o júri foi constituído por duas comissões. A comissão de 

seleção foi formada pelo cineasta Araripe Jr. e pelos artistas plásticos Eriel Araújo e 

Juraci Dórea. A comissão de premiação foi constituída pelo crítico de arte suíço 

Edgar Quadt; por Hans Leusen, presidente da Dannemann; Pedro Archanjo, diretor 

do Centro Cultural; Joel Almeida, cineasta que substituiu Araripe Jr; além dos 

artistas visuais Eriel Araújo e Juraci Dórea, que continuaram no júri; e o professor 

Tiago de Oliveira Pinto, diretor do Instituto Cultural Brasileiro na Alemanha (ICBRA). 

 

Na VII Bienal o Grande Prêmio sofreu uma alteração, passando de Viagem e 

Exposição na Europa para Viagem com Curso de Especialização na Europa na área 

do artista premiado. A primeira experiência deste prêmio foi realizada com a artista 

plástica Rosângela Costa, premiada com a instalação de cerâmica em alta 

temperatura, metal e algodão, intitulada “Vestidura” (Figura 73). A jornalista Cíntia 

Oliveira, através da matéria “A Memória de um Vestido”, no jornal Tribuna da Bahia, 

analisa que: 
É um vestido belo, parece flutuar nas nuvens. Traz intrínseco, leveza e 
feminilidade. Parece frágil, mas não é, embora seja de cerâmica. Um pouco 
mais tarde, a dona do vestido sobe ao palco para receber o grande prêmio. 
Entre emocionada e surpresa, Rosangela Costa (Salvador) nem consegue 
falar.185 

 

Costa participou de um Workshop em Colônia, com duração de dois meses, tendo 

sido acompanhada pelo crítico Edgar Quadt, que veio ao Brasil especialmente para 

o júri da VII Bienal. Referindo-se à sua participação no júri, Quadt explica que:  
É um grande prazer para mim ter a oportunidade de poder descrever aqui, 
como um dos sete componentes do júri, do ponto de vista europeu e talvez 
com alguma distância, as minhas impressões sobre a VII Bienal do 
Recôncavo! Parece-me que essa Bienal, a sua difusão e crescimento, eram 
originalmente somente uma idéia, em seguida uma iniciativa e finalmente 

                                            
184 CASTRO, Giovanna. Bienal do Povo. Correio da Bahia, Salvador, 06 nov 2004, p. 1. 
185 OLIVEIRA, Cíntia. A memória de um vestido. Tribuna da Bahia, Salvador, 9 nov. 2004, p. 17. 
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uma instituição idealmente típica. Um evento inicialmente local se tornou, no 
decorrer de mais de 14 anos, através de muito empenho e dedicação de 
seus iniciadores, uma sólida instituição, que alcançou um significado ultra-
regional e prestígio nacional. Muitos dos 161 artistas selecionados entre 
1.351 participantes da Bienal de todo o Brasil e especialmente os sete 
premiados escolhidos não precisam – inseridos em sua cultura - temer a 
comparação internacional.186 

 

Com seu olhar estrangeiro, Quadt contribui para observarmos a importância do 

projeto da Bienal do Recôncavo, que a partir de uma pequena cidade de dezesseis 

mil habitantes187 tenta expandir as fronteiras da arte e cultura baianas. 

 

 

2.7.1 Grande Prêmio: Curso de Especialização na Europa 
 

 

 
Figura 73 

Rosângela Costa – Instalação 
Título – Vestidura / Técnica – Cerâmica em alta temperatura metal e algodão 

Dim. 220 x 180 x 120 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da VII Bienal do Recôncavo, 2004. 
 

 

 

 

                                            
186 QUADT, Edgar. In: VII BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 
2004. 
187 Disponível em: <www.ibge.gov.br> Acesso em: 15 abr. 2010. 
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Avaliando a sua experiência como primeira vencedora do Grande Prêmio: Curso de 

Especialização na Europa, Costa descreve que: 
Agora, quase voltando para casa, finalizando os trabalhos no Workshop de 
Niels Dietrich, em Colônia, posso olhar as pegadas, o rastro deixado e falar 
sobre essa experiência que muito me fez crescer. [...] Espero que 
oportunidades como esta sejam dadas a outros artistas, colegas meus, pois 
fazer arte no Brasil se torna muito difícil por causa da escassez de 
estímulos e da inexistências de outros projetos de qualidade como este.188 

 

O Curso de Especialização motivou a direção da Dannemann a aliar o projeto 

cultural a ações educacionais. Assim, a cada Bienal, vem sendo convidado um 

artista, professor ou crítico que acompanha o premiado.  

 

A VII Bienal voltou o olhar para o seu entorno e homenageou o senhor Geraldo dos 

Santos e as ceramistas de Coqueiros, como analisa a jornalista do Correio da Bahia, 

Giovanna Castro, através do artigo intitulado “Bienal do Povo”:  
Esta edição da Bienal está especialmente voltada à valorização da cultura 
popular, trazendo os artistas do povo para dentro das suas salas. É o caso 
do aposentado Geraldo dos Santos, 73 anos, homenageado do evento. [...] 
As ceramistas de Coqueiros (cidade localizada entre São Félix e 
Maragogipe, às margens do Rio Paraguaçu) também representam a arte 
popular dentro da Bienal e vão exibir seus trabalhos numa sala exclusiva. O 
interesse etnográfico pesou na escolha das ceramistas que ainda elaboram 
seus trabalhos com um método de produção indígenas.189 

 

O Sr. Geraldo dos Santos, morador de um bairro periférico em São Félix, construiu 

uma casa de latas onde reside há mais de 20 anos (Figura 74). Referindo-se à 

construção do Sr. Santos, o artista visual Juraci Dórea, componente do júri desta 

edição da Bienal, analisa que o referido senhor: 
Apropriando-se de sucatas e, em especial, de latas, pedaços de frande e 
resto de madeiras ele moldou pacientemente, numa das reentrâncias da 
encosta o espaço em que habita. Tosco exercício de arquitetura, escultura 
habitável, arte polvera, expressão visceral da inventividade popular? Ou 
apenas um exemplo da criatividade humana diante de situações extremas? 
Pouco importa. A casa de latas é como um pássaro suspenso a atiçar a 
imaginação. Seu efeito plástico é impactante e singular. Sua inspiração sem 
dúvida, causa estranhamento, ainda que evoque estéticas brutas e outras 
encruzilhadas do homofaber/ludens.[...] Nesta edição da Bienal do 
Recôncavo o Centro Cultural Dannemann, atento para os valores da cultura 
local, presta homenagem ao autor da casa de latas. Com isso, dá 
visibilidade a uma obra que no imaginário local, vem despertando 
especulações e fantasias as mais diversas e, naturalmente, alarga o espaço 

                                            
188 COSTA, Rosângela. In: VII BIENAL do Recôncavo: Catálogo. São Félix: Centro Cultural 
Dannemann, 2004. 
189 CASTRO, Giovanna. Bienal do Povo. Correio da Bahia, Salvador, 06 nov. 2004, p. 1. 
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da Bienal, com mais um tema para discussão. É claro que seu Geraldo 
nunca imaginou que sua casa fosse objeto de discussões estéticas.190 

 

 

 
Figura 74 

Geraldo dos Santos – Casa de Latas 
Homenagem da VII Bienal do Recôncavo, São Félix – 2004 

Foto: Pedro Archanjo 
Fonte: Catálogo da VII Bienal do Recôncavo, 2004. 

 

 

Como ficou evidenciado no artigo de Castro, esta edição da Bienal também 

homenageou as ceramistas de Coqueiros, que é um pequeno povoado localizado no 

município de Maragogipe, às margens do rio Paraguaçu no Recôncavo da Bahia. A 

referida homenagem se constituiu em uma instalação com as cerâmicas produzidas 

em Coqueiros e a publicação do seguinte texto no catalogo da Bienal: 
As mulheres de Coqueiros se dedicam a produção de panelas, fogareiros, 
travessas, tachos, frigideiras e alguns homens produzem alguidares. 
Utilizam a técnica de origem indígena. O processo de queima ocorre a céu 
aberto, onde as peças são empilhadas cuidadosamente em forma de cone, 
intercaladas com fragmentos de lenha, encobertas com bambu e palha, 
formando grandes fogueiras. As peças são rústicas, utilitárias, de grande 
expressão cultural. 191 

 

Com estas homenagens, a Bienal do Recôncavo tenta dialogar com a inventividade 

popular, incentiva a criatividade e valoriza pessoas simples da comunidade, 

chamando a atenção para outras possibilidades estéticas.  

 
                                            
190 DÓREA, Juraci. In: VII BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 
2004. 
191 VII BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 2004. 
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2.7.2 Prêmio Emilie Najar Leusen: Artista Destaque da Região do Recôncavo 
 

 

Na VII Bienal, o ganhador do Prêmio Emilie Najar Leusen: Artista Destaque da 

Região do Recôncavo foi Nelson Magalhães Filho, com os desenhos em técnica 

mista sobre papel, intitulados “Série A e Série B” (Figura 75). Magalhães nasceu, 

reside e trabalha na cidade de Cruz das Almas, no Recôncavo, e esta foi a terceira 

vez que o artista é premiado na Bienal, tendo sido contemplado na I Bienal com o 

primeiro Prêmio Aquisição e na terceira edição do evento, com o prêmio Artista 

Destaque.  
 

 
Figura 75 

Nelson Magalhães Filho – Desenho 
Título – Série A e Série B / Técnica – Mista s/ papel 

Dim. 150 x 140 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da VII Bienal do Recôncavo, 2004. 
 

 

2.7.3 Prêmios Aquisição 
 

 

Os vencedores dos prêmios aquisição foram os artistas Eliezer Bezerra (Figura 76), 

Rita Meireles (Figura 77), Maristela Ribeiro (Figura 78), Amanda Melo  (Figura 79) e 

Mauricio Alfaya (Figura 80). 
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Figura 76 

Eliezer Bezerra – Pintura 
Título – Sem Título / Técnica – Acrílica s/ tela 

Dim. 100 x 240 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da VII Bienal do Recôncavo, 2004. 
 
 
 
 
 

 
Figura 77 

Rita Meireles – Vídeo Arte 
Título – Paisagem externa: paisagem interna 

Fonte: Catálogo da VII Bienal do Recôncavo, 2004 
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Figura 78 

Maristela Ribeiro – Instalação 
Título – Lata D’Água na cabeça lá vai Maria 

 Técnica – Cerâmica em alta temperatura metal e algodão 
Dim. 130 x 180 x 180 cm 

Foto: Pedro Archanjo 
Fonte: Catálogo da VII Bienal do Recôncavo, 2004. 

 
 
 
 

 
Figura 79 

Amanda Melo – Fotografia 
Título – Notícias de Isolamento  

Técnica – Boneca de plástico, corpo humano, fita isolante e fotografia. 
Dim. 210 x 40 cm 

Fonte: Catálogo da VII Bienal do Recôncavo, 2004. 
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Figura 80 

Mauricio Alfaya – Instalação 
Título – Caixa de Guardar Solidão / Técnica – Argila, madeira e auto-falante 

Dim. 350 x 80 x 30cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da VII Bienal do Recôncavo, 2004. 
 

 
 
A VII Bienal do Recôncavo concedeu oito menções especiais e selecionou 161 

trabalhos. Os artistas que receberam as menções foram: Fernanda Assumpção, 

Fernando Vivas, Mister, Gildemar, Sara Victoria, Lucia Monte Alegre, M. Antonio e 

Marcio Pannunzio. A partir desta edição da Bienal são publicados no catálogo os 

cronogramas referentes aos trabalhos inscritos e selecionados, especificando o 

estado, a técnica e a quantidade das obras. Juntamos em anexo os cronogramas e 

as programações da primeira a oitava Bienal do Recôncavo. 

 

Esta edição do evento trouxe uma expressiva característica popular e afirmou as 

ideias mestras da Bienal como projeto social e artístico marcado pela pluralidade 

estética. Mas, é importante observar que, apesar de homenagear Geraldo dos 

Santos e as ceramistas de Coqueiros, a Bienal não criou uma estratégia com 

transporte capaz de conduzir os visitantes do Centro Cultural Dannemann para a 

Casa de Latas, que fica situada na periferia da cidade, o que dificultou a visitação 

pública da obra homenageada. Também não foi criada nenhuma estrutura que 

possibilitasse o deslocamento do público para o povoado de Coqueiros, onde as 

referidas ceramistas trabalham, utilizando-se de técnicas ancestrais.  

 
 
 




