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2.8 VIII BIENAL DO RECÔNCAVO – 2006/2007 

 

 

A VIII Bienal foi realizada no período de 11 de novembro de 2006 a 4 de fevereiro de 

2007, em São Félix – Bahia. Nesta edição, a ata de premiação é publicada no 

catálogo do evento, registrando os vencedores do Grande Prêmio, do prêmio Artista 

Destaque da região do Recôncavo, os prêmios Aquisição e as Menções Especiais. 

Para melhor compreensão do processo de premiação transcrevemos na íntegra a 

referida ata: 
Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e seis, no Centro Cultural 
Dannemann, em São Félix, BA, a comissão do júri de premiação, composta 
por Raul Córdula, Paulo Sergio Duarte, Chico Liberato, Kabá Gaudenzi, 
Dilson Midlej, Hans Leusen e Pedro Archanjo, resolveu premiar os 
seguintes artistas: Ângela Bonfante, com a pintura “A paixão é humana”, 
Grande Prêmio Curso de Especialização na Europa; Elias Santos, com a 
instalação “Máquina virtual”, Prêmio Artista Destaque do Recôncavo. Foram 
contemplados com Prêmio Aquisição: Adalberto Alves, com a instalação 
“Inscritos”; Alice Shintani, com o desenho “Sem Título”; Fábio Duarte, com a 
fotografia “Auto retrato” (triptico); Lia Braga, com o objeto (livro de artista) 
“Sem Título”; Luis Cláudio Campos e José Henrique Barreto, com o objeto 
“Vox populi, vox de”. Adicional a estes prêmios, instituíram-se dez menções 
especiais: Amanda Mei, Ana Fraga, Clara Trigo, Degois, Evandro Sybine, 
Fabian Rodrigues, Manoel Veiga, Marcio Pannunzio, Ruy Goeth e Vinicius 
S/A. Comissão de Premiação. 192 

 

Registramos aqui uma mudança de atitude da coordenação e comissão julgadora da 

Bienal, pois até a VII Edição do evento, um representante do júri escrevia um texto 

analisando o processo de seleção e premiação, emitindo opiniões e sugerindo ações 

para o projeto. Aqui, o texto analítico é substituído por uma ata que registra 

formalmente o resultado do processo de premiação. Nesta edição da Bienal do 

Recôncavo observamos também que, pela primeira vez, os organizadores do evento 

referem-se à criação de um núcleo com obras historicamente datadas, como pode 

ser observado na citação a seguir: 
Pensamos na criação de um núcleo histórico educativo, estruturado em um 
pequeno recuo na história, com um corte no modernismo brasileiro da 
década de 20. Expondo trabalhos de Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, Anita 
Malfatti e Vicente do Rêgo Monteiro. Com ciclo de leitura das obras de 
Oswald e Mário de Andrade e a execução de peças de Villa-Lobos.193 

 

                                            
192Ata da Premiação. In: VIII BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 
2006. 
193 ARCHANJO, Pedro. In: VIII BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural 
Dannemann, 2006. 
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Percebe-se que esta é uma proposta para ser realizada em eventos futuros, porque 

a viabilidade da mesma requer a construção de novos espaços físicos. E espaço é 

um dos pontos vulneráveis da Bienal, que tem sempre o projeto expositivo 

comprometido em função do crescente número de obras selecionadas para um local 

que não expandiu fisicamente. 

 

 

2.8.1 Grande Prêmio: Curso de Especialização na Europa 
 

 
A vencedora do Grande Prêmio: Curso de Especialização na Europa da VIII Bienal 

do Recôncavo foi a artista plástica Ângela Bonfante, com a pintura sobre cerâmica 

esmaltada intitulada A “Paixão” é Humana” (Figura 81). Ângela nasceu em 1955, 

sendo a primeira artista com mais de 50 anos de idade agraciada com o Grande 

Prêmio, pois até a VII Bienal este prêmio havia sido conquistado por jovens artistas 

que possuíam menos de trinta anos.  

 

Quem acompanhou Ângela durante sua estadia na Europa foi o artista plástico 

italiano radicado na Suiça, Pedro Pedrazinni. O referido artista não integrou o júri da 

VIII Bienal, mas esteve no Brasil durante a abertura do evento, onde conheceu o 

trabalho premiado e foi apresentado à sua autora. 

 

A jornalista Márcia Ferreira Luz, na edição de 14 de novembro de 2006 do jornal A 

Tarde, referindo-se ao Grande Prêmio da VIII Bienal, informou que:  
Como prêmio, ainda no primeiro semestre de 2007, a artista embarcará 
para a cidade de Locarno, no Sul da Suiça, que fica a três quilômetros da 
Itália. Lá ela participará de um curso universitário de pequena duração em 
pintura. Será acompanhada pelo artista Pedro Pedrazinni, escolhido 
pessoalmente pelo presidente do Dannemann, Hans Leusen. Além do curso 
e de todo o material para as aulas, ela contará com hospedagem e ajuda de 
custo de mil euros.194 

 

Quando voltou da Suíça, Ângela fez questão de ministrar gratuitamente uma oficina 

de iniciação artística para um grupo de crianças e adolescentes da cidade de São 

Félix, que foi um grande sucesso com os participantes (principalmente as crianças), 

construindo em argila uma grande maquete da cidade de São Félix.  
                                            
194 LUZ, Márcia Ferreira. A Tarde, 14 nov. 2006, Caderno 2, p. 1. 
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Figura 81 

Ângela Bonfante – Pintura 
Título – A “Paixão” é Humana 

 Técnica – Pintura sobre cerâmica esmaltada 
Dim. 134 x 200 cm 

Foto: Pedro Archanjo 
Fonte: Catálogo da VIII Bienal do Recôncavo, 2006. 

 

 

2.8.2 Prêmio: Artista Destaque da Região do Recôncavo 
 

 

 
Figura 82 

Elias Santos – Instalação 
Título – Máquina virtual 

 Técnica – Mista 
Dim. 35 x 210 x 35 cm 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da VIII Bienal do Recôncavo, 2006. 
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O vencedor do prêmio Artista Destaque foi Elias Santos, com a instalação em 

técnica mista intitulada “Máquina Virtual” (Figura 82). Santos é um artista visual da 

cidade de Cairú, no Recôncavo baiano, que vem participando regularmente da 

Bienal, tendo sido premiado na VI Edição com prêmio aquisição, como já 

demonstrado. 

 

 

2.8.3 Prêmios Aquisição 
 

 

Os Prêmios Aquisição desta edição foram conquistados pelos artistas visuais 
Adalberto Alves (Figura 83), Lia Braga (Figura 84), Luis Cláudio Campos/José 
Henrique Barreto (Figura 85), Alice Shintani (Figura 86) e Fabio Duarte (Figura 87).  
 
 
 

 
Figura 83 

Adalberto Alves – Instalação’25. 
título – “inscritos” 

 Técnica – Caneta sobre papel impresso 
Dim. 72 x 40 cm 

Foto: Pedro Archanjo 
Fonte: Catálogo da VIII Bienal do Recôncavo, 2006. 

 



127 

 

 
Figura 84 

Lia Braga – Objeto 
Título – Sem título 

 Técnica – Bordado / metalacé 
Dim. 55 x 35 cm 

Foto: Pedro Archanjo 
Fonte: Catálogo da VIII Bienal do Recôncavo, 2006. 

 
 

 

 
Figura 85 

Luis Claúdio Campos / José Henrique Barreto – Objeto 
Título – “Vox populi, Vox dei” 
 Técnica – Mista sobre metal 

Dim. Variável 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da VIII Bienal do Recôncavo, 2006. 
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Figura 86 

Alice Shintani – Desenho 
Título – Sem título 

 Técnica – Pintura sobre cerâmica esmaltada - Diptico 
Dim. 60 x 21 cm 

Foto: Pedro Archanjo 
Fonte: Catálogo da VIII Bienal do Recôncavo, 2006. 

 
 

 
Figura 87 

Fábio Duarte – Fotografia 
Título – Auto-retrato / sexagíssimos 
 Técnica – Composição fotográfica 

Dim. 140 x 40 cm 
Fonte: Catálogo da VIII Bienal do Recôncavo, 2006. 

 

 
Figura 88 

Samba de Roda Filhos de Nagô, da cidade de São Félix, 2006 
Foto: Pedro Archanjo 

Fonte: Catálogo da VIII Bienal do Recôncavo, 2006. 
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Nesta VIII Edição a Bienal homenageou o “Samba de Roda do Recôncavo, 

reconhecido pela UNESCO como obra-prima do patrimônio oral e imaterial da 

humanidade – Paris, 25 de novembro de 2005”195. A homenagem se constituiu na 

apresentação do Samba de Roda Filhos de Nagô (Figura 88) na abertura da Bienal 

e a publicação da fotografia do referido grupo musical no catálogo do evento. 

 

A Bienal sempre acolheu em seu interior outras manifestações culturais e artísticas, 

buscando dialogar com matrizes ancestrais da região, além das exposições de 

plásticas visuais. Com relação às poéticas estéticas, como explica a sua 

coordenação, tentou-se evitar a legitimação da arte conceitual como expressão 

única da contemporaneidade196.  

 

Pretende-se aprofundar esta questão no próximo capitulo, quando se analisará a 

relação da Bienal do Recôncavo com a arte contemporânea. Para isto estudar-se-á 

os critérios de premiação adotados pela Bienal, o sistema de seleção por inscrição e 

o modelo de participação por curadoria, na perspectiva da elaboração de possíveis 

aperfeiçoamentos dos atuais critérios de participação e premiação do evento, 

visando à ampliação da Bienal do Recôncavo para outras regiões do Nordeste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
195 VIII BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 2006. 
196 Ibid. 
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CAPITULO III  
 

 

3 UMA INTERVENÇÃO CONTEMPORÂNEA: NARRATIVAS EM CRITÉRIOS 
 

 

Na tentativa de compreender o processo artístico que influenciou os organizadores 

da Bienal do Recôncavo a adotar a criatividade, qualidade técnica e originalidade 

temática como critérios para a seleção e premiação dos trabalhos inscritos na 

Bienal, sem preocupação com a tendência poética das obras apresentadas, 

pretende-se realizar neste capítulo uma breve análise da pluralidade estética na 

contemporaneidade atual. 

 

“Cada época tem seu porte, seu olhar, seu sorriso”197. O filosofo francês Charles 

Baudelaire nos estimula a refletir sobre o processo de criação artística, contribuindo 

para a compreensão dos elementos que constituem os valores de determinada 

época. Evidencia-se que estes valores, por mais espontâneos que se apresentem, 

não são produtos do universo natural das coisas; são constituídos e se manifestam a 

partir das relações sociais estabelecidas em determinados momentos históricos, ou 

seja, em última instância, os setores sociais que detêm o poder econômico detêm 

também o domínio político, e influenciam a filosofia, a cultura e a arte de uma época. 

Como analisam Marx e Engels, na obra A Ideologia Alemã:  
Os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os 
pensamentos dominantes, ou seja, a classe que tem o poder material 
dominante numa dada sociedade é também a potência dominante espiritual. 
A classe que dispõe dos meios de produção material dispõe igualmente dos 
meios de produção intelectual, de tal modo que o pensamento daqueles a 
quem são recusados os meios de produção intelectual estão submetidos 
igualmente à classe dominante. Os pensamentos dominantes são apenas a 
expressão ideal das relações materiais dominantes concebidas sob a forma 
de idéias e, portanto, a expressão das relações que fazem de uma classe a 
classe dominante; dizendo de outro modo, são as idéias do seu domínio.198 

 

Desta maneira, a filosofia, a cultura, e a arte produzidas por diferentes épocas 

refletem a manifestação de indivíduos e grupos que, ao se organizar, tornam-se 

protagonistas da história, podendo empreender rupturas e mudanças. Assim, o 

                                            
197 BAUDELAIRE, Charles. Sobre a modernidade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, p. 26. 
198 MARX; Karl; ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. Volume I. Lisboa: Presença, 1975, p. 55-56. 
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porte, o olhar e o sorriso hegemônicos de determinado período, poderão não ser em 

outro momento histórico. 

 

O desenvolvimento deste capítulo se apoiará nessas premissas para compreender o 

dinamismo da história, destacando que quanto maior e mais significativas sejam as 

mudanças sociais, maiores serão as transformações no processo criativo e na 

história da arte, como analisa Arthur Danto, quando estuda as transformações 

ocorridas entre os momentos miméticos e os tempos modernos: 
A mudança dos momentos miméticos para os modernos na história da arte 
foi uma mudança de gênero e ordem diferente daquela que caracterizava o 
desenvolvimento das estratégicas pictóricas da renascença à evolução do 
maneirismo, do barroco, do rococó, do neoclássico, do romântico.199 

 

Isto evidencia que, da Renascença ao Romantismo, houve uma evolução das 

estratégicas pictóricas, entretanto, sem ocorrer grandes mudanças na história da 

arte, porque neste período também não ocorreram transformações significativas na 

história da humanidade, o que irá acontecer com o advento da Revolução Industrial. 

Caracterizada principalmente pelo surgimento da fábrica, transformou a produção da 

mercadoria substituindo a manufatura artesanal pela produção em série, o que, 

entre outros acontecimentos, se manifestará na história da arte como o período de 

ruptura do sistema mimético para as estratégicas pictóricas modernas.  

 

 

3.1 CAPITAL SEM CARÁTER 

 
 
Com o desenvolvimento do capital, as relações sociais universalizam-se e territórios 

são unificados a partir da lógica “desenvolvimentista” de países centrais. O sistema 

econômico internacionaliza-se ao extremo, chegando ao imperialismo. Fase superior 

do capitalismo cresce a capacidade de produção da mercadoria e a concentração da 

riqueza. Nesta fase de desenvolvimento capitalista, as fábricas produzem mais do 

que a capacidade de consumo do mercado. 

 

                                            
199 DANTO, Arthur C. Após o fim da arte: a arte contemporânea e os limites da História. São Paulo: 
Edusp, 2006, p. 71. 
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Assim, para o desenvolvimento do capital, não são mais necessários grandes 

parques industriais com caldeiras, tornos e pesada maquinaria de produção. Esta 

onerosa estrutura produtiva é substituída agora pela fábrica compacta, de filiais que 

funcionam como unidades de montagem, exigindo investimentos menores, surgindo 

aí um imenso capital excedente.  

 

Este volumoso capital economizado na implantação das fábricas de montagem será 

principalmente investido no mercado financeiro. O crescente investimento financeiro 

criará uma espécie de capital sem caráter, sem responsabilidades sociais, que 

poderá ser de qualquer lugar, não sendo de lugar nenhum, gerando uma nova 

ordem mundial, com inúmeras possibilidades de reprodução do capital, que pode ter 

ainda a fábrica como origem da produção da riqueza, mas vai além do processo 

industrial e se manifesta em outros territórios do imaginário coletivo, com infinitas 

sugestões técnicas e estéticas, gerando novos conceitos sociais que, para Frederic 

Jameson200, tem como principal função: 
Correlacionar à emergência de novos traços formais na vida cultural com o 
surgimento de um novo tipo de vida social e de uma nova forma econômica 
– chamada freqüentemente e eufemisticamente de modernização, 
sociedade pós-industrial ou sociedade de consumo, sociedade da mídia ou 
do espetáculo, ou capitalismo multinacional. 

 

Isto nos conduz a compreender que vivemos agora a hegemonia da mundialização 

econômica, com a crescente importância do mercado financeiro e o surgimento de 

uma espécie de capital sem compromisso, com fluidez e características 

desmaterializantes, que pode ser de infinitos territórios, não sendo de território 

nenhum. 

 

Esta falta de caráter na reprodução do capital no atual momento histórico deverá 

estar contribuindo para uma lógica da transitoriedade, que poderá dialogar com a 

contemporaneidade, através da produção artística caracterizada por obras 

efêmeras, com suportes estéticos provisórios. 

 

Não foi por acaso que este processo vem acontecendo em clima de terrorismo 

internacional; estamos na era do homem bomba, do capital financeiro e dos suportes 

                                            
200 JAMESON, 1985, p.17 apud BUENO, Maria Lúcia. Artes plásticas no século XX: modernidade e 
globalização. São Paulo: Unicamp, 1999, p. 256. 
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estéticos não permanentes. Na tática do homem bomba, onde a única certeza é o 

suicídio, a guerra adquire novas lógicas e significados. O capital financeiro, com sua 

capacidade de “desmaterialização”, questiona a lógica materialista do capital, cuja 

essência é a geração da mais valia a partir das relações de trabalho. 

 

As obras de arte, com suportes não permanentes, parecem querer negar o sentido 

da história, questionando a capacidade da natureza humana em preservar o 

passado, e articulam apologias a um presente perpétuo, ou a uma espécie de ritual,   

onde a essência da manifestação artística se realiza no ato da idealização da obra, 

sendo todo o processo posterior, estratégia de mercado, inclusive a permanência 

material da obra ou sua memória. Ao discutir esta questão, Maria Lúcia Bueno 

assegura que: 
É a dissolução da cultura normativa que se completa e, nos 80, para o 
mundo da arte possui um efeito mais devastador que qualquer revolução 
tecnológica. Em seu lugar, é erigida uma Babel onde habitam todas as 
formulações estéticas disponíveis modernas, clássicas, medievais, cultas e 
incultas, popes, folclóricas, primitivas, européias, orientais, terceiro-
mundista. [...] Os artistas trabalham com essas imagens desencaixadas, 
cada um à sua maneira, fundados em referências pessoais, transformando-
as em construções singulares e coerentes, reflexos de visões de mundo 
diversificadas, num mundo da arte cada dia mais segmentado. 201 

 

´´Seria a consolidação do projeto da modernidade ou a modernidade radicalizada, 

desenvolvendo-se através do processo de globalização´´. 202 Na verdade, é uma 

situação caracterizada por sentimentos de desesperança pós-guerra, que se 

manifesta nas artes visuais em várias partes do planeta, através do surgimento de 

novos valores culturais e artísticos, produzindo um imenso questionamento. 

 

Talvez seja importante compreender a era atual como um momento onde não são 

identificadas rupturas nítidas entre a pós-modernidade e a era moderna; a 

contemporaneidade convive dialeticamente com manifestações artísticas de outras 

eras, em uma pluralidade estética a partir de diferentes períodos históricos, borrando 

as fronteiras do pensar e do fazer artísticos. Então, como um período considerado 

pós-histórico, não deixa de ser histórico, apesar de se caracterizar pela superação 

de determinados momentos da história. A pós-modernidade não rompe 

                                            
201 BUENO, op.cit. p. 258-259. 
202 GIDDENS, 1991, p. 57 apud BUENO, op. cit. p. 273. 
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sumariamente com passados, e através do processo histórico-dialético traz em si 

fragmentos de outros períodos.  

 
 
3.2 O FIM DA HISTÓRIA COMO O FIM DE UMA NARRATIVA 

 

 
Arthur Danto acredita que: “Não existe mais uma forma especial que determine 

como devam ser as obras de arte. E este é o presente, é o momento final da 

narrativa mestra. É o fim da história”.203 
 

Isto não significa o fim do processo artístico ou da superação da pintura enquanto 

expressão pictórica. O que Danto pretende é chamar a atenção para a superação de 

algumas teorias que fundamentam a elaboração de suas análises críticas da história 

da arte a partir da pintura. Sobretudo, aquelas narrativas que se articulam da 

Mimesis de Giorgio Vasari às teses de Clement Greenberg sobre o modernismo, as 

quais perdem fôlego com o advento da Pop Arte, porque as mesmas elaboram uma 

crítica da arte tendo como referência a história da pintura.  

 

Para explicar sua teoria, Danto faz uma analogia entre o fim da história e o fim da 

arte, estabelecendo um diálogo entre a história da humanidade como a história da 

luta de classes, e a história da arte como a história da pintura.  

 

Na teoria da luta de classes a humanidade se desenvolveu do comunismo primitivo, 

feudalismo, mercantilismo, modo de produção asiático, capitalismo, socialismo e 

evoluiria para um novo comunismo. Ao chegar ao comunismo “contemporâneo”, as 

contradições se superariam, porque proletariados e burgueses seriam extintos 

enquanto classes sociais; assim, a humanidade estaria livre da luta de classes, ou 

seja, a história em certo sentido pararia, se suas contradições fossem resolvidas. 

Inauguraríamos um outro momento na história, sem classes sociais, onde enquanto 

indivíduos livres todos podem se realizar, como afirma Danto, citando Marx e Engels, 

quando os mesmos explicam que após a luta de classes: 

                                            
203 DANTO, op.cit. p. 21. 
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Em vez de indivíduos forçados a uma esfera de atividade exclusivamente 
particular, todos podem se realizar em qualquer campo que desejarem. Isso 
torna possível que faça uma coisa hoje e outra no dia seguinte, caçar pela 
manhã, pescar à tarde, alimentar o gado ao anoitecer, criticar após o jantar 
a meu bel-prazer, sem jamais ter de me tornar caçador, pescador ou 
crítico.204 

 

Fundamentando sua narrativa, Danto analisa que: A história da arte se desenvolveu 

com o Renascimento, Maneirismo, Barroco, Rococó, Neoclassicismo, Romantismo, 

Impressionismo e Modernismo, indo até o Expressionismo abstrato, entrando em 

colapso com a Pop Arte, quando as obras de arte adquirem outros significados. 

 

E se refere também a Andy Warhol como uma atualização dessa premissa quando, 

em uma entrevista de 1963, criticou os manifestos modernistas de tendências 

marxista que defendiam uma espécie de teoria do estilo único205, onde cada artista 

considera seu estilo como o único e verdadeiramente moderno. Nesta entrevista, 

Warhol questiona estes princípios modernos e argumenta que: “como se pode dizer 

que um estilo é melhor do que outro? Você deve poder ser um expressionista 

abstrato na semana que vem, ou um artista da pop arte, ou um realista, sem achar 

que está desistindo de alguma coisa”.206 

 

 

3.3 O SURGIMENTO DE NOVOS PARÂMETROS 

 
Danto assegura que: 

Até o século XX acreditava-se tacitamente que as obras de arte poderiam 
sempre ser identificadas como tais. Agora, o problema filosófico é explicar 
por que são obras de arte. Com Warhol, ficou claro que não há uma forma 
especial que necessariamente uma obra de arte deve ter, ela pode parecer 
uma caixa de Brillo ou uma lata de sopa.207 

Acredito que neste período Joseph Beuys também contribuiu significativamente para 

o processo de resignificação do objeto artístico. 

                                            
204 MARX; ENGELS, 1978 p. 160 apud DANTO, op.cit., p. 42. 
205 Trata-se de uma referência a teoria do partido único em Marx a qual fala da existência de varias 
organizações no processo histórico, mas afirma que apenas um partido tem a compreensão da 
historia sendo por isto a única organização revolucionária: “Os comunistas constituem, pois, a força 
mais resoluta dos partidos operários de cada país, a fração que impulsiona as demais; teoricamente 
tem sobre o resto do proletariado a vantagem de uma compreensão nítida das condições, da marcha 
e dos fins gerais do movimento proletário.” Cf. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Obras 
Escolhidas. Volume III. São Paulo: Alfa-Omega, s/d., p.31.  
206 DANTO, op. cit., p.42. 
207 Ibid., p. 40. 
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Figura 89 

Andy Wahol/ Various Boxes, 1964 
Fonte: Matteo Chini. Pop Art. Giunti Gruppo Editoriale, Italy, 2003 

 

 
 

Figura 90 
 Joseph Beuys / cadeira com gordura, 1963 

Foto: Kátia Rid 
Fonte: Alain Borer. Joseph Beuys. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2001 

 

Arthur Danto se refere à década de 1960, mais especificamente a 1964, quando do 

seu encontro com as esculturas Brillo Box, (Figura 89) de Andy Warhol, na Stable 

Gallery208. Esta é uma década marcada por um processo de desencaixes e rupturas 

das regras sociais, que se manifestaram de diferentes maneiras, como nas 

pichações dos muros de vários países, assim “É proibido proibir”, na França; “Faça 

amor, não faça guerra”, nos Estados Unidos; “Abaixo a ditadura”, no Brasil,´´209 

 
                                            
208 “O que me despertou para esta questão foi a exposição das esculturas de Brillo Box de Andy 
Warhol na extraordinária mostra na Stable Galler, na East 74th Stret Manhattan, em abril de 1964”. 
Cf. DANTO, op. cit., p. 40. 
209 BUENO, op. Cit. p. 262. 
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Figura 91 

Pichação no bairro do Brooklyn, New York  
Revista The Brooklyn Rail, critical perspectives on arts, politics and culture 

Fonte: http://brooklynrail/org/2001/2/ 
 
 
Este é um processo de questionamento dos valores culturais com profundas 

divergências em seu interior. No Brasil, parte deste movimento acreditava em 

concepções nacionalistas, rejeitando o rock ‘n’ roll, caracterizando-o como imposição 

cultural americana, defendendo uma cultura “genuinamente brasileira”, como se 

fosse possível um desenvolvimento cultural e artístico, autônomo, sem vínculos com 

o mundo exterior. Esta visão levou estudantes e críticos a condenar o tropicalismo 

por introduzir a guitarra elétrica na música popular brasileira, o que classificavam de 

alienação cultural e submissão ao imperialismo americano. 

 

Reagindo a estas teorias políticas e culturais, Caetano Veloso rompe com a platéia 

do III Festival Internacional da Canção (FIC), em outubro de 1968, indagando: 
“É isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder”? Se vocês em 
política forem como são em estética, estamos feitos. O júri é muito 
simpático, mas é incompetente. Deus está solto! [canta] “Me dê um beijo, 
meu amor/ Eles estão nos esperando/ Os automóveis ardem em chamas/ 
Derrubar as prateleiras/ As estantes, as estátuas/ As vidraças, louças, livros, 
sim/ E eu digo sim/eu digo não ao não/ E eu digo/ É proibido proibir”210 

 
                                            
210 CAETANO apud BASUALDO, Carlos. (Org.). Tropicália: uma revolução na cultura brasileira. São 
Paulo: Cosac Naify, 2007, p. 244. 
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Em um universo de questionamento desta natureza, a possibilidade de um domínio 

estético predominar é muito tênue, como também são tênues as fronteiras do fazer 

artístico, configurando-se um universo cujo dogma é um visceral questionamento da 

existência do dogma, inaugurando um cenário de muitas sugestões plásticas, 

técnicas e estéticas, as quais, talvez, posteriormente, através do seu processo 

dinâmico, a história tenha capacidade de explicar.  

 

 

3.4 NARRATIVAS DA BIENAL DO RECÔNCAVO 

 

Tendo como referência este contexto universal de infinitas possibilidades artísticas, 

e um processo cultural baiano marcado por uma acentuada concentração dos 

recursos estatais para a arte destinada a um pequeno grupo de artistas plásticos, os 

organizadores da Bienal do Recôncavo assumiram duas posições estratégicas. 

Visando criar um movimento capaz de promover o surgimento de novos artistas que 

pudessem contribuir para romper com este círculo fechado, no qual um pequeno 

grupo realizava as atividades artísticas na Bahia, além de pretender também inserir 

o referido projeto nesse universo caracterizado por pluralidades e questionamentos 

estéticos. 

 
A primeira posição garantiu que a participação da Bienal fosse realizada por um 

processo de inscrição e comissão julgadora sem curadorias formais nem convites. A 

outra posição tratou das questões que envolvem as poéticas artísticas, defendendo 

a pluralidade estética como principio norteador do projeto, como já foi evidenciado 

no segundo capítulo deste trabalho. Renato da Silveira, no catálogo da I Bienal, 

refere-se a essa posição dizendo 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”.211 

 

Desta maneira, a participação por inscrição e a pluralidade estética definiram os 

rumos do projeto da Bienal desde a sua primeira edição, o que se legitimou com a 

                                            
211 SILVEIRA, Renato. In: I BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 
1991. 
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premiação de Marepe. Pois, Marcos Reis Peixoto, na primeira Bienal, em 1991, era 

um garoto de 19 anos de Idade, estudante da Escola de Belas Artes da UFBA, e que 

até aquele momento não havia participado ainda de nenhum evento que lhe 

proporcionasse evidência e inclusão em cadastramentos curatorias212. 

 

As obras de sua autoria premiadas naquela edição da Bienal foram duas esculturas 

em concreto. Ou seja, a Bienal logo na primeira edição teve o grande prêmio 

conquistado por um jovem artista, com uma obra em técnica e material tradicional, 

como a escultura em concreto. Referindo-se à trajetória deste artista, Juciara Maria 

Nogueira Barbosa, em seu estudo sobre Marepe, informa que:  
Na década de 1990, a criação de espaços para exposições através da 
iniciativa pública e privada na Bahia abriu novas perspectivas para os 
artistas – especialmente os jovens que buscavam visibilidade na cena 
contemporânea. A realização da I Bienal do Recôncavo em 1991 incentivou 
artistas dos mais diversos estilos a expor os seus trabalhos permitindo uma 
visão diversificada e rica da criação artística no estado. É precisamente 
nessa I Bienal do Recôncavo que começa a trajetória de sucesso de 
Marepe. Com as obras Precoce jogo e 36, a virgem, ele conquistou o 
primeiro lugar.213 

 

O grande prêmio da II Bienal do Recôncavo realizada em 1993 foi conquistado por 

Joãozito, com a pintura em acrílico sobre papel intitulada “Story board para 

sonhos”214. Joãozito era também um jovem estudante da EBA/UFBA, que já possuía 

um trabalho na área de desenho e grafite, porém não havia ainda se destacado no 

cenário artístico baiano com reconhecimento por curadores e críticos. 

 

A III Bienal foi realizada em 1995, tendo o grande prêmio conquistado pela 

performance “Anônima ia”, apresentada por um grupo de estudantes da Escola de 

Belas Artes e da Escola de Dança, ambas da UFBA. Este grupo era constituído por 

Marcondes Dourado, da EBA, e Marta Bezerra, Bia Simões e Verônica Mota, da 

Escola de Dança da UFBA. Todos jovens estudantes sem produção artística que 

lhes possibilitassem visibilidades curatoriais. 

 

O grande prêmio da IV Bienal foi conquistado por Iêda Oliveira, com a instalação 

“Brincadeira”, realizada em técnica mista com ferro, luz e sombra. Oliveira também 
                                            
212 PEIXOTO, Marcos Reis: depoimento [nov. 2008]. Entrevistador: Pedro Archanjo. São Félix, 2008. 
213 BARBOSA, Juciara Maria Nogueira. Marepe: Arte contemporânea do recôncavo para o mundo. 
Salvador, 2003. Artigo elaborado para o Mestrado em Artes Visuais da EBA, UFBA, p. 4. 
214 II BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Felix: Centro Cultural Dannemann, 1993. 
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era uma jovem estudante da EBA que não possuía ainda reconhecimento do cenário 

artístico da Bahia. 

 

Refletindo talvez um possível amadurecimento do evento, a V Bienal deslocou sua 

premiação da Escola de Belas Artes da UFBA, em Salvador, para o interior da 

Bahia. Assim, pela primeira vez, Suzart, um jovem artista da cidade de Muritiba, no 

Recôncavo Baiano, conquistou o grande prêmio da Bienal. Suzart não pertence a 

nenhuma escola de arte, nem grande metrópole. É natural de Muritiba, onde reside e 

trabalha, não tendo uma trajetória que lhe possibilitasse convites ou indicações 

formais. 

 

O prêmio da VI edição da Bienal também foi conquistado por um artista autodidata 

residente no interior baiano, Florisvaldo Cardin do Nascimento Filho – Nen –, da 

cidade de Valença, no Recôncavo da Bahia. Foi o grande vencedor da VI Bienal 

com duas esculturas em madeira, metal e vidro, intituladas “Articulando I” e 

“Articulando II”. Nen já havia sido premiado no Salão Regional de Artes Plásticas da 

Bahia, mas até 2002, quando conquistou o grande prêmio, não havia construído 

uma produção consolidada que lhe permitisse ser convidados por critérios 

curatoriais. 

 

A VII Bienal retornou à EBA através de Rosângela Costa, que conquistou o grande 

prêmio com a instalação “Vestidura”, em cerâmica em alta temperatura, metal e 

algodão. Mas existe um detalhe neste retorno, pois os artistas da EBA premiados 

anteriormente eram alunos da graduação. Rosângela, na época do prêmio, pertencia 

ao Programa de Pós-graduação em Artes Visuais, na linha de Processos Criativos, 

onde desenvolvia pesquisas ligadas ao estudo da técnica de cerâmica em alta 

temperatura. Costa foi a primeira artista vencedora do grande prêmio que já possuía 

família e filhos, situando-se na faixa dos trinta anos de idade. A referida artista, 

apesar de ter participado de algumas exposições individuais e coletivas, não havia 

ainda alcançado destaque no cenário artístico. 

 

Ângela Bonfante foi a vencedora da VIII Bienal do Recôncavo, com uma pintura em 

cerâmica esmaltada. Bonfante nasceu em 1955, sendo a primeira artista premiada 

com mais de cinquenta anos de idade. É natural de São Paulo e estava radicada em 
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Salvador há pouco tempo. Bonfante participou de pequenas atividades artísticas em 

sua terra natal e até aquele momento não havia se integrado a nenhuma realização 

cultural na Bahia, sendo desconhecida do universo artístico baiano, o que lhe 

impossibilitava ser convidada para participar de um evento do porte da Bienal do 

Recôncavo, mesmo com todas as limitações do referido projeto cultural. 

 

Essas informações encontram-se fragmentadas no capítulo anterior, entretanto, 

consideramos importantes sistematizá-las aqui na perspectiva de chamar a atenção 

para as principais propostas do projeto da Bienal: a participação através da 

inscrição, rejeitando as sugestões de convites curatoriais; e a caracterização da 

Bienal como um projeto marcado por pluralidade de poéticas visuais, 

compreendendo a contemporaneidade como um momento que dialoga com 

diferentes manifestações artísticas. Estas duas ideias estratégicas se constituíram 

como uma espécie de narrativa mestra da Bienal do Recôncavo. 

 

Entretanto, é difícil afirmar que, sem a existência da Bienal do Recôncavo, estes 

artistas encontrariam dificuldades para se projetar e não teriam construído trajetórias 

semelhantes as suas. 

 

Tendo o crítico inglês Jens Hoffmann como referência de análise da trajetória de 

Marepe, quando ele afirma que: “A obra de Marepe é atraente pela sua natureza [...] 

seu trabalho tem sido visto com freqüência (talvez com freqüência excessiva) como 

a expressão de um momento pós-colonial na sua condição de hibridismo cultural.”215 

 

Constatamos, assim, que Marepe vem construindo uma obra que atualiza o discurso 

contemporâneo na Bahia, o que se legitima com a sua participação em diferentes 

territórios da contemporaneidade atual, como explica Juciara Barbosa: 
380 artistas dos cincos continentes integram a lista de participantes da 50ª 
Bienal Internacional de Arte de Veneza, inaugurada oficialmente em 15 de 
junho d 2003. Apenas um artista plástico da Bahia – Marepe – consta na 
relação dos oitos brasileiros que foram selecionados para esta que foi a 
maior de todas as edições da Bienal. Marepe é um nome que se destaca no 
panorama da arte nacional e internacional. Já expôs na 25ª Bienal de São 
Paulo (Brasil, 2002), no Museo Del Barrio em New York (Estados Unidos, 
2001), na Bienal de Pontevedra, em Pontevedra (Espanha, 2000), no 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, em Madri (Espanha, 2000). 

                                            
215 HOFFMANN, Jens. A antropologia do cotidiano. In: HOFFMANN, Jens; PEDROSA, Adriano. 
Marepe. São Paulo: Holzwarth publications, 2007, p. 47. 
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Participou da 2ª Bienal do Mercosul no Rio Grande do Sul (Brasil, 1999) e 
da latein-Amerika-Woche, em Badberlebuc (Alemanha,1992).216 

 

Além destes eventos, Marepe vem realizando significativas exposições individuais, 

como: “Veja meu Bem”, Tate Modern, London, em 2007; “Marepe”, Galerie Max 

Hetzlr, Berlin, em 2006; ”Vermelho – Amarelo –Verde-Azul”, Center Pompidou, Paris, 

em 2005, entre outras.217 

 

Como foi demonstrado no primeiro capítulo, com o fechamento da Bienal da Bahia 

em 1968, houve uma perda substancial do movimento que se realizava no sentido 

do surgimento de novos valores no cenário artístico baiano. Com exceção do 

Etsedron, que se projetou na XII Bienal de São Paulo em 1973, o processo cultural 

baiano viveu mais de 20 anos de solidão, sofrendo um bloqueio gerado pela 

hegemonia do grupo representado pela primeira geração de artistas modernos, os 

quais, na visão de vários estudiosos, como ficou evidenciado anteriormente, 

constituíram-se em artistas oficiais, inibindo o surgimento de novos valores, o que 

contribuiu para dificultar o desenvolvimento cultural da Bahia no sentido da sua 

contemporaneidade. 

 

Entretanto, existem evidências de que este estado de isolamento cultural tenha sido 

superado a partir da trajetória artística de Marepe, que, ao ocupar espaços em 

diferentes continentes com poéticas conceituais elaboradas a partir do universo 

popular da cultura baiana, o referido artista superou posturas coloniais provincianas 

que detinham o controle da produção cultural no estado baiano, contribuindo para a 

atualização do discurso contemporâneo na Bahia. 

 

                                            
216 BARBOSA, op. cit., p. 2. 
217 HOFFMANN, Jens; PEDROSA, Adriano. Marepe. São Paulo: Holzwarth publications, 2007, p. 187. 
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Figura 92 

Marepe / O Telhado, “Além do Arco Íris” 
Fundação Armando Alveres Penteado, 1998. 
Fonte: HOFFMANN; PEDROSA (2007, p. 37) 

 

 
No último momento de minha vida, quando o cérebro 
estiver vivo, levitarei e  
Andarei sobre os telhados e chegarei a minha casa  
Encontrarei pai, mãe, irmã  
Pegarei meu pai e colocarei no braço esquerdo 
Pegarei minha mãe e colocarei no braço direito e entre as penas minha 
irmã  
Na boca levarei os amigos  
Subirei ao céu e soltarei todos num gesto de felicidade  
Felicida –Felici – Feli-Fé.218 

 

 

 

Além da interferência realizada no universo artístico baiano, através da sua narrativa 

mestra, é possível que a Bienal venha contribuindo também com o desenvolvimento 

educacional, econômico, cultural e artístico da região do Recôncavo. 

 

 

 

 

 

                                            
218 HOFFMANN; PEDROSA. Poema de Marepe, op. cit., p. 36. 
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3.5 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

 

Para investigar sobre a possível contribuição da Bienal no sistema educacional da 

região do Recôncavo, analisamos primeiro a programação paralela, ou seja, as 

atividades que acontecem nos finais de semana após a abertura do evento. 

Observando o material da programação publicada pela Bienal, constatamos que 

desde a primeira edição o referido projeto demonstra interesse para com os 

aspectos sociais e educativos da região.  

 

Nesta primeira edição, entre outras atividades acadêmicas, foi realizada uma 

conferência sobre “A Contribuição dos Povos Negros na Oralidade Baiana”, 

ministrada pelo professor Oscar Peixoto, titular do departamento de Letras da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Houve também uma oficina de 

programação visual, oficina de escultura, outra conferência ministrada pelo professor 

Juarez Duarte Bonfim, titular da UEFS, na qual foi discutida “A guerra como 

extensão da política”, por que naquele momento estava sendo realizada a primeira 

guerra entre os EUA e o Iraque. Houve também um simpósio sobre a produção 

cultural na Bahia.219 

 

Na II Bienal foi realizada uma oficina de antropologia visual, ministrada pelo 

fotógrafo Kim-Ir-Sen, fundador da Agência Agil, mestre em Antropologia Visual pela 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Nesta oficina foi discutida a 

fotografia como técnica de pesquisa antropológica. Houve o lançamento do disco e a 

apresentação do audiovisual “Bororó Vive”, sobre os índios Bororó, da região de 

Goiás. Além de outras atividades culturais e artísticas.220 

 

                                            
219 Programação. In: I BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 1991. 
220 Programação. In: II BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 
1993. 
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Figura 93 

“Educando o olhar” 
Fotografia: Rejane Carneiro 

Fonte: Jornal A Tarde, 14 out. 1993, Caderno 2, p.3. 
 

Observando a programação da terceira edição do evento, registramos o lançamento 

do livro “Salvador, capital da Colônia”, de autoria da historiadora Avanete Pereira 

Souza; uma oficina de confecção de objetos com papel reciclado, ministrada pela 

artista plástica Maria Luedy; e o show de lançamento do CD “Palavras”, de Jorge 

Portugal, entre outras atividades.221 

 

As Bienais posteriores apresentaram programações semelhantes. Em 2006, na VIII 

Bienal, com a implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), 

na cidade de Cachoeira, houve um acentuado desenvolvimento da programação 

educativa da Bienal, onde podemos observar a participação de oito professores 

desta instituição de ensino, ministrando palestras nas áreas de História, Sociologia, 

Artes Visuais, Museologia, Comunicação e Antropologia. Além de outras atividades, 

como o seminário “A Vida do Planeta Terra”, discutindo a questão da água e do 

aquecimento global com a participação de entidades ambientalistas. Houve ainda a 

palestra intitulada “Desenvolvimento Cultural Brasileiro”, sobre os quatro primeiros 

                                            
221 III BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 1995. 
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anos de atividade do Ministério da Cultura (Minc) na gestão do Ministro Gilberto Gil, 

ministrada pelo então secretário executivo e atual Ministro da Cultura, Juca Ferreira, 

além de outras atividades, educacionais, culturais e artísticas.222 

 

Como pode ser observado através da sua programação geral, existem evidências de 

que a Bienal está incentivando o aprimoramento educacional do Recôncavo. Mas, 

para compreendermos melhor o desenvolvimento deste processo, entrevistamos 

Camila Vieira, que foi responsável pela organização dos seminários, palestra, 

oficinas e curso da Bienal. Segundo Vieira: 
Com a implantação da UFRB, as atividades educativas da Bienal contaram 
com a participação de professores e estudantes, principalmente dos cursos 
de História, Museologia e Comunicação. Além dos estudantes da UFRB, 
participaram dos cursos, estudantes e professores da rede municipal, 
artistas e populares das cidades de São Félix, Cachoeira, Muritiba e 
Maragogipe.223 

 

Camila Vieira sugere que a programação da próxima Bienal seja constituída por 

mesas temáticas com dois ou três expositores, o que tornará as atividades mais 

dinâmicas e atrativas do que palestras e conferências individuais. Além dessas 

atividades, existem também visitas agendadas pelos colégios e Universidades das 

cidades do Recôncavo e de Salvador. Essas visitas são acompanhadas por 

monitores que explicam a História da Bienal, e tentam discutir com os estudantes e 

professores as poéticas das obras expostas. Analisando o livro de presença, 

constatamos que a visita agendada tem crescido na Bienal, registrando progressivos 

números. 

 

Com relação às visitas de estudantes em grupo, conversamos com a professora 

Sueli Lafite, de São Felix, e o professor Raimundo Cerqueira, da cidade de 

Cachoeira. A professora Sueli Lafite, que leciona Educação Artística nos colégios 

Sacramentinas, em Cachoeira e Deus Menino, em São Félix, explica que a reação 

das crianças e adolescentes é imediata: 
Antes de visitar a Bienal, ainda aqui no Colégio nós solicitamos aos 
estudantes que realizem um trabalho artístico com livre escolha. Eles fazem 
sempre desenhos retratando o rio, uma casa com coqueiros, o pai, a mãe, 
um cachorrinho, um gato etc. Aí nos vamos visitar a Bienal, eles ficam 
encantados com as possibilidades artísticas, duvidam que muitas obras 

                                            
222 Programação. In: III BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 
1995. 
223 VIEIRA, Camila: depoimento [nov. 2008]. Entrevistador: Pedro Archanjo. São Félix, 2008. 
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apresentadas sejam artes. Nós conversamos com eles sobre essas 
questões da nova arte. Quando voltamos ao colégio após visitar a Bienal, 
solicitamos que sejam realizados outros trabalhos também em livre escolha. 
Ai a reação é geral, quase todos abandonam o desenho figurativo, recorrem 
às manchas e abstrações, muitos não querem mais papel solicitando uma 
lata, garrafa pet, argila, madeira ou outro material para realizar o seu 
trabalho224. 

 

O professor e animador cultural Raimundo Cerqueira, presidente da Filarmônica Lira 

Ceciliana, de Cachoeira, reconhece a Bienal como um projeto importante para a 

afirmação de uma identidade baiana: 
A Bienal trouxe um questionamento que precisávamos no Recôncavo, 
chacoalhou o pensamento do senhor de engenho que insiste em nos 
dominar, mostra que é possível ousar e afirmarmos uma identidade baiana 
em sintonia com os pensamentos mais desenvolvidos do mundo. Levo os 
meninos à Bienal, eles riem, ficam sérios, perguntam, silenciam, não são 
indiferentes. Percebo que é um momento importante na formação desses 
jovens e adolescentes. Se é assim com os meninos da Lira, acredito que 
pode operar também em uma escala maior, haja visto a quantidade de 
artistas surgidos na região a partir da Bienal do Recôncavo225. 

 

Analisando a programação do evento e conversando com professores e animadores 

culturais, percebemos que com relação aos aspectos educativos a Bienal apresenta 

dificuldades na área da literatura, música e dança. Entretanto, no sentido das artes 

visuais, evidencia-se uma concentração de esforços para questionar, como diz o 

professor Cerqueira, “a estrutura senhorial e provinciana”226, o que pode estar 

contribuindo para a construção de pensamentos contemporâneos na região do 

Recôncavo. 
 
 
3.6 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

 

A jornalista Verônica de Nazareth, no Jornal A Tarde, de 1º de outubro de 1993, 

através da matéria “Dannemann está apoiando as artes no Recôncavo”, chama a 

atenção para o Centro Cultural e a Bienal enquanto projeto de estimulação cultural, 

e cita Antonio Carlos Lobo Maia, prefeito de São Félix, no período de1993 a 1996, o 

                                            
224 LAFITE, Sueli: depoimento [jan. 2009]. Entrevistador: Pedro Archanjo. 
225 CERQUEIRA, Raimundo: depoimento [jan. 2009]. Entrevistador: Pedro Archanjo. 
226 Ibid. 
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qual destaca a importância da Bienal para o desenvolvimento econômico e turístico 

da região do Recôncavo. 
O fato de o Centro Cultural levar a arte para o município e ter a resposta de 
contar com inscritos de outros estados para a Bienal é estimulante e 
colaborada para o desenvolvimento e a divulgação da cultura, não só 
regional mais também do País, segundo Lobo Maia. “O turismo em São 
Félix é empírico porque as pessoas chegam e vão embora, especialmente 
pela falta de hotéis e pousadas. Em vista disso, pretendo cadastrar casas 
que possam ser alugadas ou hospedar os turistas para a Bienal de 1995. 
Dessa forma, ganha o turista, que terá mais tempo para aproveitar as 
belezas do lugar; ganham os moradores, que poderão fazer um dinheiro 
extra; e ganha o município, que contará com maior movimento no comércio, 
o que significa mais divisas”, declara o prefeito.227 

 

 

 
Figura 94 

Estudantes e artistas chegando a São Félix 
Foto: Amilton André 

Fonte: Acervo do Centro Cultural Dannemann 

 

 

O cadastramento que o Prefeito se referiu não funcionou, mas os artistas que vêm 

com antecedência organizar o seu lote para montar instalações conseguem sempre 

alugar pequenas casas ou serem hospedados por moradores de São Félix, 

Cachoeira, Muritiba ou Maragogipe. A Bienal, através de uma parceria com a 

prefeitura, também disponibiliza as instalações de uma creche e de uma escola 

municipal, as quais são utilizadas para hospedar jovens artistas e estudantes da 

EBA/UFBA.  

 

                                            
227 NAZARETH, Verônica de. A Dannemann está apoiando as artes no recôncavo. A Tarde, Salvador, 
1 out. 1993, Municípios, p. 12. 
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Figura 95 
Noite de abertura da VIII Bienal do Recôncavo 

Foto: Amilton André 
Fonte: Acervo do Centro Cultural Dannemann 

 
 

Além das pessoas que visitam a Bienal, há os grupos de performances e shows 

musicais que vêm trabalhar, tendo também os professores e artistas que realizam 

conferências, oficinas, seminários e cursos, dentro da programação paralela do 

evento. 

 

Outro prefeito de São Félix, senhor José Antonio Rodrigues Alves (período 2000 – 

2002), também se refere à Bienal como importante projeto de atração turística, 

dizendo que: 
As empresas Dannemann resgataram para São Félix uma atividade cultural 
que não mais existia. São Félix hoje tem no Centro Cultural Dannemann 
parte de sua historia, parte da sua atividade que já se tornou uma 
importante atração turística.228 

 

Depois de conversarmos com os executivos municipais, consultamos os livros de 

presença da Bienal e, tendo como referência a quantidade de assinatura destes 

livros, constatamos que a visitação a Bienal vem crescendo a cada ano, chegando à 

oitava edição do evento, em 2006, com aproximadamente 16 mil assinaturas, o que 

representa a presença de um número de visitantes maior, porque muitas pessoas 

que frequentam esses eventos, esquecem ou deliberadamente não assinam o livro 

de presença. 

                                            
228 Relato retirado do Filme documentário da VI Bienal do Recôncavo. São Félix, novembro de 2002.  
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De fato, dezesseis, vinte ou vinte e cinco mil visitantes em uma pequena cidade de 

apenas 16.208 habitantes229 devem promover um acentuado aquecimento na 

economia local, com influência em outros setores da organização social. Assim, o 

período da Bienal funciona como uma espécie de alta estação para esta localidade 

do Recôncavo, principalmente para as cidades de São Félix e Cachoeira, 

questionando antigas concepções que consideram a cultura uma atividade 

supérflua, sem lucratividade econômica. 

 

 

3.7 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO 

 
 
Com relação às manifestações artísticas e culturais, observamos que a Bienal 

demonstra especial atenção pela preservação da malha da ancestralidade cultural 

do Recôncavo, desenvolvendo ações de valorização das expressões locais. 

Possibilitou também a vinda ao Recôncavo de matrizes culturais de regiões do 

Nordeste, como o Maracatu pernambucano, que se apresentou em duas edições do 

evento. Observando os programas das oito edições realizadas entre 1991 e 2006 – 

período referente aos estudos para a elaboração desta dissertação – constatamos 

que todas as solenidades de abertura do evento foram realizadas pelas Filarmônicas 

do Recôncavo230, na tentativa de preservar as filarmônicas e suas escolinhas de 

iniciação musical, como diz o autor da dissertação no encarte do CD do VII 

Festival.231 

                                            
229 Disponível em: <www.ibge.gov.br> Acesso em: 15 abr. 2010. 
230 No encarte do CD do XI Festival de Filarmônicas do Recôncavo, Pedro Archanjo, diretor do Centro 
Cultural Dannemann e autor desta dissertação, explica que: As Filarmônicas do Recôncavo surgiram 
na segunda metade do século XIX, na efervescência do período abolicionista / republicano. A mais 
antiga é a Filarmônica Erato Nazarena da cidade de Nazaré, fundada em 28 de agosto de 1863, 
seguida da Sociedade Cultural Orpheica Lyra Ceciliana, da cidade da Cachoeira, de 13 de maio de 
1870; as outras em sua maioria são de 1878, 1880, 1887, 1889. Sendo interessante observar que as 
cidades que deram origem às Filarmônicas mais antigas, possuem sempre duas entidades musicais. 
Porque naquele momento histórico, uma destas Filarmônicas representava os anseios dos artistas, 
intelectuais, professores e músicos, abolicionistas/republicanos; a outra representava os 
comerciantes, senhores de engenho e outros segmentos conservadores. 
231 Tentamos contribuir para a revitalização talvez da mais importante manifestação cultural desta 
região, que são filarmônicas e suas escolhinhas de iniciação musical, entidades seculares com 
impressionante capacidade de apaixonar pessoas e uma extraordinária metodologia de transmissão 
do conhecimento. 
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Figura 96 

Filarmônica Lira Siciliana na VIII Bienal 
Foto: Amilton André 

Fonte: Acervo do Centro Cultural Dannemann 
 

Sobre a memória das matrizes culturais da região, a programação da I Bienal 

demonstra que o referido evento realizou o primeiro Encontro dos Alabês do 

Recôncavo232, afirmando a pretensão do projeto em valorizar as manifestações 

regionais ancestrais.233 A Bienal, em outros momentos, refere-se a esta questão 

quando, por exemplo, na sexta edição, o historiador Ubiratan Castro de Araújo234 

realizou a conferência intitulada “Memória e Cultura de Origem Africana na Bahia”235. 

 

Ainda neste contexto, observamos que a VII Bienal foi inaugurada com uma 

saudação a Exú236 e o historiador João José Reis237 proferiu a palestra “Revoltas 

Escravas no Recôncavo”238 Como pode ser constatado nas programações de outras 

edições em anexo, a Bienal referiu-se sempre à questão da ancestralidade, porém, o 

                                            
232 Tocadores de atabaques dos Terreiros de Candomblé – programação da I Bienal do Recôncavo 
em São Félix, 1991. 
233 Programação. In: I BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 1991. 
234 Professor Doutor em História, da UFBA. 
235 Programação. In: da VI BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 
2002.  
236 Orixá, mensageiro supremo da religião de matriz africana, que fala a língua dos Deuses e dos 
humanos; por esta razão é homenageado antes de qualquer ritual, para que ele aceite intermediar o 
rito. 
237 Professor Doutor em História, da UFBA, autor do livro “Rebelião Escrava: A História do levante dos 
Mâles em 1835”, Programação. In: VII BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural 
Dannemann, 2004. 
238 Programação. In: VII BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 
2004. 



152 

 

projeto do Encontro dos Alabês parece não ter obtido sucesso, pois o mesmo não se 

desenvolveu além da sua primeira edição. 

 

Continuando a busca de elementos para compreensão da relação da Bienal com as 

manifestações culturais locais, vamos encontrar um diálogo do projeto com o 

Reggae – enquanto expressão musical que evoluiu na Bahia a partir da década de 

1980 – como uma característica musical do Recôncavo. A evolução desta 

musicalidade na região talvez seja explicada pelas teorias de semelhanças entre 

Bahia e Jamaica, ou pela proximidade desta matriz musical com o Nordeste, pois 

Raul Seixas dizia que Bob Marley desenvolveu o Reggae a partir da audição de um 

disco do Maracatu pernambucano239. A tentativa de diálogo e valorização do Reggae 

como uma manifestação cultural do Recôncavo baiano através da Bienal adquire 

evidências quando, das suas oito edições, as bandas de Reggae participaram de 

sete versões do evento. 

 

A Bienal também demonstra interesse pela valorização do Samba de Roda, 

apresentando esta modalidade musical do Recôncavo em quatro das oito edições 

que delimitam o corte de estudo deste trabalho. Além da oitava edição do projeto, 

que, como já foi informado no segundo capítulo, homenageou o Samba de Roda, 

reconhecido pela UNESCO como obra prima da humanidade240. A Esmola Cantada 

(Figura 97), que é um grupo musical de Cachoeira, com influências dos Ternos de 

Reis e do Samba de Roda241, foi igualmente valorizada, estando incluída em três 

versões da Bienal. 

 

                                            
239 Relato de Dinho, vocalista da Nação Zumbi. In: O HOMEM que engarrafa nuvens. Documentário. 
Direção: Lírio Ferreira. Brasil, 2008, 106 min. 
240 VIII BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 2006. 
241 Programas da V, VI e VII edição da Bienal. São Félix, 2000 a 2004. 
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Figura 97 

“Esmola Cantada” apresentação na VII Bienal do Recôncavo, 2004 
Foto: Amilton André 

Fonte: Acervo do Centro Cultural Dannemann 
 

 

Na tentativa de estabelecer um relacionamento com outras regiões do Nordeste, a 

Bienal convidou o Maracatu e o Frevo para participar de duas edições do evento. 

Assim, o Maracafrevo se apresentou na noite de abertura da V Bienal242, e o 

tradicional Maracatu Leão Coroado, da cidade de Olinda, realizou uma participação 

especial na programação paralela da VIII Bienal do Recôncavo (Figura 98). 

 

 
Figura 98 

Maracatu Leão Coroado, apresentação na VIII Bienal do Recôncavo 
Foto: Amilton André 

Fonte: Acervo do Centro Cultural Dannemann 
 

                                            
242 VII BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 2004. 
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Registramos estes momentos em que a Bienal acolheu em seu interior 

manifestações culturais do Recôncavo, com expansão para Pernambuco, na 

tentativa de fornecer elementos para a compreensão de uma possível contribuição 

da Bienal no desenvolvimento cultural do Recôncavo baiano. Visando compreender 

a participação do projeto da Bienal para o desenvolvimento artístico da parte 

côncava da Baía de Todos os Santos (como a historiadora Kátia Mattoso se refere 

ao Recôncavo baiano), entrevistamos alguns artistas da referida região.  

 

O artista plástico Eraldo Filho, que assina como Pirulito, diz que a Bienal é uma 

referência em sua formação, que começou desenhando. Diz que ele, Sales e Suzart 

eram uma espécie de “Santíssima Trindade” do Recôncavo, que andavam juntos, 

reproduziam capas de discos em camisas, afirmando que tinha resistência de passar 

da camisa para suportes profissionais, como a tela esticada. Reconhece que com a 

Bienal veio uma abertura grande estimulando o surgimento de vários artistas.243 

 

Pirulito frequentou a Bienal desde a primeira edição em 1991, participando de 

oficinas, seminários e cursos, mas só se inscreveu no ano 2000, sendo selecionado 

com uma pintura em acrílico sobre tela. A partir desse ano, o referido artista, apesar 

de ainda não ter conquistado nenhuma premiação, tem sido selecionado em todas 

as edições244. Suzart participou da primeira e segunda Bienais na modalidade de 

pintura, foi recusado na terceira versão e, na quarta edição, recebeu o prêmio 

destaque especial do júri, com a pintura em óleo sobre tela intitulada “Psicose”. Na V 

Bienal foi selecionado com instalação, objeto e desenho, tendo conquistado o 

grande Prêmio de Viagem à Europa com a instalação “As Marias”245. Referindo-se à 

importância da Bienal para o dinamismo cultural do Recôncavo e para o seu 

desenvolvimento artístico em particular, Suzart confirma as informações de Pirulito e 

acrescenta que a região tinha um movimento artístico artesanal que tem o seu valor, 

mas era um movimento tacanho; diz-se ser fruto da região, que não estudou em 

nenhuma escola de arte, nem morou fora do Recôncavo, afirmando que produzia 

dentro destes limites, pesquisava em livros, revistas etc., mas sua pintura era 

acadêmica, com influência renascentista e do surrealismo. Diz que, quando a Bienal 

                                            
243 Pirulito: depoimento [nov. 2009]. Entrevistador: Pedro Archanjo. São Félix, 2009. 
244 Catálogos da V, VI, VII e VIII Bienais. São Félix, 2000 a 2006. 
245 V BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 2000. 
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chegou, trouxe uma linguagem contemporânea e mexeu com todo mundo, 

esclarecendo que isto é muito evidente e afirmando que, no seu caso, ele pesquisou 

muito e só foi premiado na V Bienal, ou seja, dez anos depois.246 

 

Com relação à questão da pluralidade contemporânea, que o projeto da Bienal 

assume como uma espécie de narrativa mestra, Suzart revela que a Bienal cria 

discussões, coloca uma obra acadêmica próxima de uma pintura primitiva, junto de 

um trabalho contemporâneo, o que provoca uma discussão polêmica, que a Bienal 

teve coragem de assumir desde o início.247 

 

Referindo-se ao grande prêmio, Suzart afirma que um prêmio deste é sempre bom, 

mas para ele adquiriu um significado especial pelo seu investimento em pesquisa e 

continuidade no desenvolvimento do trabalho, explicando que um prêmio de viagem 

é a melhor forma de premiar, porque dinheiro se gasta e uma viagem é diferente. 

Ressaltou que visitou mais de trinta galerias e museus na Europa, viu Caravaggio, 

Picasso, Van Gogh e uma retrospectiva de Andy Warhol, que foi para ele como se 

estivesse falando com Deus, e que participou de oficinas com artistas de Berlim e da 

África, pessoas que mantém contato até hoje.248 

 

Outro artista que Pirulito se refere é Sales, que naquele momento da criação da 

Bienal, em 1991, era o artista da “Santíssima Trindade” mais conhecido, pois já 

havia participado de mostras e salões em outras cidades do Recôncavo e em 

Salvador. Foi selecionado em seis edições consecutivas do evento, tendo 

participado da primeira Bienal com pintura, passando posteriormente a concorrer 

nas categorias de instalação e desenho. Um artista que sempre foi selecionado, 

mas, como não havia sido premiado, a partir da sétima edição, critica a premiação e 

deixa de participar do projeto, argumentando que gosta da Bienal, reconhece sua 

importância, principalmente para o Recôncavo, mas diz não poder aceitar um 

desprestígio deste ao seu trabalho, afirmando que muitas pessoas começaram 

depois dele e receberam prêmios em varias edições.249 Segundo a coordenação 

geral da Bienal, Sales demonstrou um comportamento maduro com relação ao 
                                            
246 SUZART: depoimento [nov. 2009]. Entrevistador: Pedro Archanjo. São Félix, 2009. 
247 Ibid. 
248 Ibid. 
249 SALES: depoimento [2004]. Entrevistador: Pedro Archanjo. São Félix, 2004. 
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projeto: deixou de participar do evento, mas esteve presente sem esboçar nenhum 

gesto de boicote ou atitude revanchista.  

 

Conversando com o artista R. Assis, que recebeu o prêmio Emilie Najar Leusen – 

Artista Destaque da Região do Recôncavo, na VI Bienal, com a pintura naif em 

acrílico sobre tela intitulada “Promessa no Paraguaçu”, somos remetidos à 

observação de Suzart sobre um prêmio em dinheiro, quando confessa que o prêmio 

foi muito bom, porque ele estava em um momento de carência, precisava construir a 

laje da sua casa com o dinheiro; terminou a laje e deu um presente para sua esposa, 

comprando uma parabólica e um jogo de sofá.250 

 

Esta declaração de Assis deve chamar a atenção dos organizadores de bienais e 

salões para a necessidade de reavaliar o aproveitamento dos prêmios em dinheiro 

no desenvolvimento do artista. Isto é, um prêmio de viagem pode ser melhor 

aproveitado por um artista contemporâneo, entretanto, para um primitivo, talvez a 

premiação em dinheiro possa contribuir em questões da economia familiar. 

Continuando a nossa conversa com R. Assis, tentando lhe provocar sobre a sua 

posição com relação à pluralidade estética da Bienal, o mesmo é definitivo, dizendo 

que na Bienal o pessoal fica fazendo instalação, vídeo, teatro e dança251 e 

abstração, mas diz que não vai mudar, afirmando que gosta mesmo é da sua 

pintura.252 

 

Após o nosso encontro com o naif Assis, conversamos com Marepe, o qual 

demonstrou atenção e interesse em refletir sobre o evento enquanto projeto artístico. 

Reconheceu que a Bienal do Recôncavo foi pioneira na retomada dos movimentos 

artísticos na Bahia após vários anos sem salões, bienais ou concursos públicos para 

arte, afirmando que a Bienal vem suprir esta carência, dizendo que a Bienal foi muito 

importante para ele, porque foi a sua primeira premiação, e aqui na região. Diz que 

era um estudante com 19 anos de idade, que trabalhava no ateliê de escultura da 

EBA/UFBA. Ganhou o prêmio de Viagem à Europa, viajou com uma exposição de 

esculturas em concreto, e quando voltou da Alemanha o espaço da EBA estava 

                                            
250 ASSIS, R.: depoimento [nov. 2008]. Entrevistador: Pedro Archanjo. São Félix, 2008. 
251 Refere-se às performances.  
252 ASSIS, 2008, em entrevista a este autor. 
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interditado para ele porque tinham os novos alunos do curso de cerâmica, que 

precisavam usar o ateliê, então, foi uma coisa física que lhe levou a produzir obras 

que pudessem ser feitas dentro de um apartamento, em pequenos espaços.253 

 

Marepe fala também de ter conhecido uma moça na Alemanha, que veio ao Brasil 

viajando com ele para Mairi, uma cidadezinha perto de Jacobina. Diz que esta moça 

lhe pediu para fazer uma relação dos objetos e coisas que só existem em sua 

cidade, afirmando ter ficado com uma mania de anotar estes objetos específicos, 

que eram para uma exposição na Alemanha sobre este tema, declarando ainda que 

a exposição não saiu, mas ele continuou pesquisando, depois aproveitou estas 

pesquisas para outros trabalhos. Mas o que considera principal foi a ida à Europa. 

Os ready-made e a proximidade com Duchamp, ele acredita que veio deste choque 

cultural provocado pela saída. Na volta, diz ter percebido como sua cultura é 

diferente, tendo condições de entender melhor este olhar estrangeiro a partir do 

contato com artistas e com o contexto exterior da Alemanha e da Itália.254 

 

Continuando nossas conversas com artistas, entrevistamos Joãozito, que conquistou 

o Grande Prêmio de Viagem à Europa da II Bienal do Recôncavo, com duas pinturas 

em acrílico sobre papel. Em nossa conversa o artista fala do significado do Prêmio 

para a sua formação profissional, declarando que, depois do seu contato com os 

desenhos de Leonardo Da Vinci na The National Gallery London, experimentou uma 

profunda necessidade de repensar seu trabalho, pensar, ler e observar mais. 

Passando do sucesso para o sossego, diz que a Bienal do Recôncavo foi para ele 

uma experiência muito positiva: saiu de Salvador direto para Hamburgo e fez uma 

exposição em Lübecke, na Alemanha. Declara que teve sorte de vender todos os 

trabalhos expostos, o que lhe possibilitou viajar por outros países. Assim, uma 

viagem que inicialmente seria de um mês, terminou durando nove, dizendo que fez 

um mapa para conhecer pessoalmente as obras de artistas que ele já admirava, 

como: Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Lucian Freud, Francis Bacon etc. Fez um 

roteiro de onde estas obras estavam e foi conhecê-las: trabalhos situados na 

Bélgica, Amsterdam, Londres e Paris. Declara  que para ele foi uma experiência que 

definiu uma relação sua com a arte. Acredita ainda que, quando teve contato com 

                                            
253 PEIXOTO, Marcos Reis: depoimento [nov. 2008]. Entrevistador: Pedro Archanjo. São Félix, 2008. 
254 Ibid. 
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obras de Picasso e principalmente os desenhos de Leonardo Da Vinci na The 

National Gallery London, reconheceu que a partir daí a sua relação com a pintura 

mudou e lhe fez silenciar mais. Diz ter saído daqui buscando o sucesso e voltou 

querendo o sossego. Garante que a importância da Bienal está em seu propósito de 

mostrar novos valores, ter a coragem de correr certos riscos, assumir um modelo 

exposicional próprio, um modo meio feira popular, tudo misturado, que é uma 

pegada do Recôncavo, que é o barroco, o candomblé, a Esmola Cantada, o Samba 

de Roda. Acredita que, se a Bienal fosse copiar modelos de bienais como a de São 

Paulo ou Veneza, ela não teria construído uma cara própria, e brinca dizendo que 

não torce para o Bahia, nem para o Vitória, torce para a Bienal do Recôncavo.255 

 

Iêda Oliveira foi a vencedora do grande prêmio da IV Bienal em 1998, com a 

instalação Brincadeira, constituída por estruturas metálicas de vinte cadeiras. Depois 

da premiação da Bienal do Recôncavo, participou da III Bienal do Mercosul, em 

2002; do IX Salão da Bahia; retornou à Alemanha em 2003, a convite da 

Kunstleraus, de Hamburgo, permanecendo dois meses em Sommeratlier, onde 

realizou vários trabalhos; em 2004 é convidada para participar da XXVI Bienal 

Internacional de São Paulo; em 2005 participou do Programa de Residência Artística 

Taipei Artist Village em Tawan.256 Oliveira voltou à EBA/UFBA como aluna do Curso 

de Pós-Graduação em Artes Visuais, na linha de processos criativos, onde realizou 

pesquisa em torno da sua poética visual, apresentando dissertação e obra artística a 

partir da instalação performática “A Sorte É Cega”257. 

 

Para demonstrar a importância da Bienal na trajetória de Iêda Oliveira, 

transcrevemos aqui um trecho da sua dissertação, onde a artista narra com emoção 

os acontecimentos da cerimônia de entrega dos prêmios da IV Bienal, da qual foi a 

vencedora: 
Aquela noite de 26 de setembro de 1998 foi de fato muito especial para 
mim. Artistas, curiosos, imprensa e interessados em arte lotavam o Centro 
Cultural Dannemann, sob a grande expectativa da entrega dos prêmios. Os 
participantes daquele evento estavam ali atentos escutando todas as 
modalidades de premiação que se seguiam em ordem decrescente. Eu me 
encontrava no meio da multidão, quando foi divulgado o 1º prêmio para 
Francisco Macedo e então, pensei: Não ganhei nem uma menção. Logo 
escuto o presidente da Dannemann dizer: “Agora vamos entregar o grande 

                                            
255 JOÃOZITO: depoimento [nov. 2009]. Entrevistador: Pedro Archanjo. São Félix, 2009. 
256 OLIVEIRA, op. cit., p. 88 et seq. 
257 Ibid. 
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prêmio”. Exclamei, ainda tem mais um! Então ele disse: “Esse prêmio é 
muito importante e esperamos que o ganhador(a) saiba aproveitar bastante, 
esse ano ele vai para uma pessoa de uma cidade do meu santo de 
devoção, Santo Antonio. É uma artista que vai ganhar essa oportunidade de 
fazer uma individual na Europa”. Nesse instante não vou negar que milhões 
de coisas se passaram pela minha cabeça, minhas pernas tremeram e meu 
coração disparou, pois eu tinha certeza que não havia outra artista da minha 
cidade participando daquele evento. Em questão de segundos ouvi meu 
nome no microfone e fui voando para o palco, enquanto centenas de vozes 
gritavam: “Ieda! Ieda! Ieda!...”. Esse foi sem dúvida um dos momentos mais 
importantes de minha carreira, ainda bem no início, e esse prêmio me 
incentivou, me fez acreditar, mais ainda, que era possível seguir em 
frente.258 

 
 
  

 
Figura 99 

Abertura da exposição de Iêda Oliveira no Instituto Cultural Brasileiro na Alemanha ICBRA-Berlim.  
Na foto, o diretor do ICBRA, Tiago de Oliveira Pinto, e Iêda Oliveira, realizando uma ação envolvida 

apenas em plástico filme. 
Fonte: OLIVEIRA, 2009, p. 56. 

 

Na página 81 da dissertação da referida artista, ela reconhece a importância desta 

ação para o seu processo de elaboração performática, declarando que:  
Meu interesse pelas performances aconteceu desde a minha primeira 
exposição individual em Berlim em 1999, quando compareci totalmente sem 
roupa, apenas embalada com plástico filme, aquele utilizado para proteger 
alimentos. Esse material me despertou grande interesse e utilizei por 
diversas vezes como na III Bienal do Mercosul, em que, além de me 
embrulhar, criei a performance Homens de Vidro, para a qual dez figurantes 
também se embrulharam com esse plástico e percorreram a instalação 
Pistapravida.259 

 
                                            
258 OLIVEIRA, op. cit., p. 54  
259 Ibid., p. 81. 
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Outro artista característico da região do Recôncavo é Florisvaldo Cardin do 

Nascimento Filho, Nen, natural de Valença, que conquistou o grande prêmio da VI 

Bienal em 2002, com duas esculturas de grandes dimensões em madeira, metal e 

vidro, realizadas a partir de apropriações de peças de embarcações do Rio Una. 

Nen, quando ganhou a Bienal, já havia sido premiado nos Salões Regionais de Artes 

Visuais na Bahia, mas declara que: “Foi o prêmio da Bienal que me abriu as portas, 

eu viajei para a Europa, fiz muitos contatos e tive a oportunidade de conhecer a obra 

de grandes artistas da história da arte, que eu só conhecia por livros e revistas”.260 

 

Depois da Bienal, Nen participou de outras exposições e foi convidado por Emanuel 

Araujo para integrar a mostra paralela à Bienal Internacional de São Paulo, em 2006, 

e o artista vem participando de mostras e editais no Brasil e no exterior. Perguntado 

sobre uma possível influência da Bienal no processo de contemporaneidade do 

Recôncavo, ele explica que a maior importância da Bienal é aceitar obras de todas 

as tendências, dizendo que isto foi muito importante porque os artistas não ficaram 

inibidos. Afirma que, em Valença, há Manoel Antonio, Horácio, Otavio Motta, Elias 

Santos e muitos meninos novos, cada um com uma maneira diferente de trabalhar, 

todos animados, querendo estar presentes na Bienal. Acredita que, se fosse um 

evento fechado apenas para instalação, fotografia desfocada e objetos como o 

Salão do MAM, muitos artistas ficariam inibidos e nem pensariam em participar.261 

 

Nen coloca aqui duas questões: a falta de visibilidade dos premiados nos Salões 

Regionais de Artes Visuais da Bahia e as limitações poéticas do Salão da Bahia 

realizado pelo MAM-BA. Com relação aos Salões Regionais, é possível que o artista 

premiado neste evento não adquira a mesma visibilidade do vencedor de um prêmio 

de Viagem à Europa. Mas a trajetória de Nen demonstra que os Salões Regionais 

desempenham importante papel no surgimento de novos valores, pois ele produzia 

peças artesanais para vender no Morro de São Paulo e foi a partir das oficinas 

destes salões que Nen se assumiu como artista, passando a criar nesta perspectiva. 

Sendo premiado no XXVII Salão Regional, no ano 2000, quando é possível que 

tenha sido estimulado a produzir com mais desenvoltura, o que, em 2002, 

                                            
260 NASCIMENTO FILHO, Florisvaldo Cardin: depoimento [out. 2009]. Entrevistador: Pedro Archanjo. 
São Félix, 2009.  
261 Ibid. 



161 

 

proporcionou-lhe conquistar o Prêmio de Viagem com Exposição na Europa, da VI 

Bienal do Recôncavo.  

 

No que diz respeito à questão dos critérios de seleção e premiação do Salão do 

MAM e da Bienal do Recôncavo esclarecemos que as informações referentes aos 

trabalhos inscritos no Salão da Bahia só foram disponibilizadas a partir da terceira 

edição. Assim, com base nestas informações, elaboramos a tabela e o gráfico a 

seguir, onde ficam evidenciadas grandes predominâncias da pintura. Então, como 

haviam sempre muitas pinturas inscritas, esperava-se uma quantidade significativa 

desta expressão artística entre os trabalhos selecionados, o que não ocorreu. Para 

ilustrar esta dicotomia, publicamos aqui tabelas e gráficos referentes às pinturas 

inscritas, selecionadas e premiadas no Salão da Bahia e na Bienal do Recôncavo. 

 

 
Fonte: Catálogos dos Salões da Bahia - Elaboração Própria. 

 

 

 
Fonte: Catálogos dos Salões da Bahia - Elaboração Própria. 
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Fonte: Catálogos dos Salões da Bahia - Elaboração Própria. 
 

 

 

 
Fonte: Catálogos dos Salões da Bahia - Elaboração Própria. 
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Fonte: Catálogos dos Salões da Bahia - Elaboração Própria. 
  

 

 

Analisando-se as Tabelas 01 e 02, e os seus respectivos gráficos, constatamos um 

acentuado desequilíbrio, no qual a pintura é colocada muitos números abaixo das 

outras categorias artísticas. Assim, no VI Salão da Bahia, como demonstram a 

Tabela e o Gráfico 01, entre 838 pinturas inscritas, foram selecionadas apenas cinco 

pinturas, como são apresentadas na Tabela e no Gráfico 02. A proporção da VIII 

versão do evento foi de 648 pinturas inscritas (Gráfico 01) para três selecionadas 

(Gráfico 02), e na IX edição, o Gráfico 02 demonstra que foi selecionada apenas 

uma pintura entre 585 inscritas, representadas no Gráfico 01.  

 

 
Fonte: Catálogos dos Salões da Bahia - Elaboração Própria. 
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Fonte: Catálogos dos Salões da Bahia - Elaboração Própria. 

 

O desequilíbrio entre inscritos e selecionados apresentado nos gráficos 01 e 02 fica 

mais evidente se relacionarmos a quantidade de pinturas inscritas com o número de 

premiadas. Porque, analisando-se a tabela e o gráfico acima, que ilustram a 

quantidade de pinturas premiadas por Salão, observamos que em sete edições 

consecutivas a pintura não constou entre os premiados, ou seja, do terceiro ao nono 

Salão nenhuma pintura foi agraciada e, nas décimas primeira e segunda edições do 

evento, esta modalidade artística também não foi incluída entre os trabalhos 

premiados. 

 

Dessa forma, contabilizando a quantidade de pinturas inscritas nestas nove edições 

do Salão da Bahia, chegamos ao número de 5.471 pinturas inscritas e nenhuma 

premiada. Então, não foi a pintura que morreu, nem foram os pintores que deixaram 

de pintar, pois os gráficos confirmam que os artistas continuam pintando. A não 

inclusão desta expressão pictórica entre os premiados sugere que havia uma 

questão com a mesma, o que talvez seja explicado através de uma atitude política 

da direção deste Salão. Assim, a questão dos critérios que orientavam a seleção do 

referido Salão trouxe elementos para reflexão, o que de modo geral enriqueceu o 

desenvolvimento cultural em curso, pois, ao não incluir a pintura entre os seus 

premiados em sete edições consecutivas, o Salão da Bahia estimulou a Bienal do 

Recôncavo a aprofundar o seu processo de discussão interna, assumindo a 

pluralidade poética como uma narrativa de seu projeto cultural e artístico. Porém, se 

não houvesse a Bienal do Recôncavo e os Salões Regionais de Artes Visuais para 

tencionar o diálogo, é possível que a narrativa do Salão do MAM houvesse se 



165 

 

legitimado como um policiamento da produção cultural na Bahia, inibindo a 

manifestação de tendências e linguagens artísticas, dificultando o livre fluir do 

momento histórico.  

 

Confirmando a existência de uma espécie de miopia cultural, que ameaçava policiar 

a produção artística baiana, o crítico de arte Aldo Trípodi observa que: 
Alguns órgãos dedicados a difusão das artes visuais, aqui em Salvador, 
estabeleceram arte conceitual, como única e possível de ocupar suas salas 
em detrimentos a outras linguagens, numa prova inequívoca do 
desconhecimento das práticas artísticas e sua pluralidade e mutabilidade.262 

 

As tabelas e gráficos seguintes referem-se à Bienal do Recôncavo, demonstrando a 

postura da Bienal em relação aos trabalhos em pintura selecionados e premiados 

nas oito edições que delimitam o campo de estudo dessa dissertação, o qual situa 

-se da primeira a oitava Bienal.  

 

 
Fonte: Catálogos das Bienais do Recôncavo. Elaboração Própria. 

 

 
Fonte: Catálogos das Bienais do Recôncavo. Elaboração Própria. 
 

 

                                            
262 TRÍPODI, Aldo. Artes Visuais. Rosângela Costa vence a Bienal do Recôncavo. Tribuna da Bahia. 
Salvador, 16 nov. 2004, p. 23. 
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Fonte: Catálogos das Bienais do Recôncavo. Elaboração Própria. 
 

 

 

 

ANO I BIENAL
1991

II BIENAL 
1993

III BIENAL 
1995

IV BIENAL 
1998

V BIENAL 
2000

VI BIENAL 
2002

VII BIENAL 
2004

VIII BIENAL 
2006

IX BIENAL 
2008 TOTAL %

PRÊMIOS TOTAL 12 8 7 8 8 7 7 7 7 71 100%

PRÊMIOS 
PINTURA

3 2 5 5 3 1 1 1 2 23 32%

Tabela 05 ‐ Total de Obras Premiadas x Pinturas (BIENAL Período: 1991 a 2008)

 
Fonte: Catálogos das Bienais do Recôncavo. Elaboração Própria. 
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Fonte: Catálogos das Bienais do Recôncavo. Elaboração Própria. 
 

 

 
Fonte: Catálogos das Bienais do Recôncavo. Elaboração Própria. 
 

 

 

A Bienal do Recôncavo também só apresenta relativo equilíbrio com relação ao 

Grande Prêmio, pois, como pode ser constatado no segundo capítulo e nos anexos 

desta dissertação, esta modalidade de prêmio contemplou as mais diferentes 

poéticas, indo da escultura em concreto para a performance, passando pela pintura, 

instalação, escultura em madeira, cerâmica, fotografia, vídeo, desenho e gravura. 

 

Entretanto, como demonstram as tabelas e os gráficos acima, com relação à 

premiação geral, a Bienal do Recôncavo concedeu especial atenção à pintura, 

premiando esta modalidade artística em todas as suas edições, tendo em algumas 

versões do evento, como na III Bienal, entre um total de sete obras premiadas, cinco 
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prêmios foram concedidos para a pintura. Então, apesar da coordenação da Bienal 

se referir a pluralidade estética como uma característica da narrativa do evento, e 

questionar os métodos do Salão do MAM em “discriminar” a pintura, a Bienal do 

Recôncavo enquanto projeto cultural posiciona-se na outra margem do rio, 

valorizando excessivamente a pintura, o que sugere a necessidade da busca por 

uma terceira margem, onde a pluralidade estética se realize, não apenas em 

princípios gerais, mas, e fundamentalmente, através das mostras artísticas, 

sobretudo, no conjunto das obras premiadas. 

 

Continuando as nossas conversas com artistas vinculados ao Recôncavo, 

entrevistamos Davi, Badinho e Tina. O gravador Davi Rodrigues fala da Bienal como 

um evento que despertou os artistas do Recôncavo para uma produção 

contemporânea.263 

 

Badinho é ator e diretor teatral cachoeirano, que já atuava na região e que ganhou 

reconhecimento através do projeto da Bienal. Em nossa conversa264, ele descreve 

com clareza a importância do referido projeto para o desenvolvimento dos grupos de 

teatro da região, dizendo que antes havia umas peças de teatro, mas eram trabalhos 

tímidos e isolados, cada um atuando em sua cidade, e quando surge a Bienal, ela 

vem como um poderoso elemento aglutinador. Acredita que a partir daí se 

estabelece uma aliança entre os grupos teatrais do Recôncavo: é quando o grupo 

dele conhece o pessoal de teatro de Governador Mangabeira; o grupo da professora 

Jussara, de São Gonçalo dos Campos; e o pessoal de Feira de Santana. Salienta 

que com Elmo, de Maragogipe, por exemplo, que é de uma cidade próxima, eles 

fizeram contato a partir da Bienal. Informa que teve o pessoal de Salvador, com as 

performances mais pesadas, trabalhando artisticamente o nu, usando vídeo, laser e 

bailarinas virtuais. Diz que foi uma sacudida no trabalho dele, no trabalho de 

Heudes, de Cruz das Almas, no pessoal de Ananias, do Iguape. Isto segundo ele  

para se falar de uma influência direta, porque indiretamente a Bienal vem mexendo 

com toda a região. Afirma que não se vê mais aquelas peças recitativas, quase 

                                            
263 RODRIGUES, Davi: depoimento [nov. 2009]. Entrevistador: Pedro Archanjo. Cachoeira, 2009.  
264 BADINHO: depoimento [nov. 2009]. Entrevistador: Pedro Archanjo. Cachoeira, 2009. 
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jograis, que faziam antigamente e conclui dizendo que a linguagem teatral do 

Recôncavo agora é muito mais contemporânea.265 

 
Em conversa com Tina266, esta diz que no início da Bienal possuía apenas seis anos 

de idade: “quando eu fui começando a entender essa coisa de arte, a Bienal já 

estava bem desenvolvida, e foi de fato o seu primeiro contato com a arte 

contemporânea, com esta forma mais inquietante de olhar o objeto artístico”. Diz que 

a primeira vez que se inscreveu na Bienal foi em 2004, apresentando uma instalação 

em coautoria com Ibraim Nascimento, construindo um objeto instalacional que 

remetia à imagem de uma santa, com o titulo de “Crendice”; um trocadilho que 

pretendia questionar a crença.267 

 

Dando continuidade à descrição do seu processo e trajetória artística, Tina nos 

informa ainda que, na VIII Bienal em 2006, ela foi selecionada outra vez, com duas 

gravuras, e que neste momento ela já estava na EBA, onde adquiriu conhecimentos 

técnicos em gravura. Estudou performance com o professor Biriba, informa que na 

última edição da Bienal, em 2008, teve a possibilidade de juntar as técnicas que 

vinha pesquisando, onde apresentou trabalhos em gravura e uma performance 

intitulada “Carne”, na qual um tatuador convidado tatuou em seu corpo um carimbo 

fiscal, usado pela Secretaria da Fazenda, para controle de qualidade da carne 

comercializada no mercado baiano. Esclarece que esta performance foi apresentada 

na abertura da Bienal, constituído-se em uma experiência gratificante e 

enriquecedora para o seu trabalho, e que agora vem desenvolvendo experiências 

em vídeo. Informa que pretende apresentar na X Bienal do Recôncavo, em 2010, 

trabalhos em vídeo, performance e gravura. Concluindo, Tina avalia o seu percurso 

e refere-se às trajetórias de outros artistas surgidos neste processo, analisando sua 

inclusão em uma geração que, segundo ela, de certa forma se insere no mundo 

enquanto artistas a partir da Bienal do Recôncavo, afirmando que muitos artistas do 

Recôncavo possuem trajetórias semelhantes à sua. Diz que Ibraim Nascimento 

também começou na Bienal e que ela presenciou como cada edição interferiu na 

formação deste. Reconhece que os questionamentos provocados pelos trabalhos 

apresentados, as oficinas, cursos, filmes e debates influenciaram muito em todos 
                                            
265 BADINHO, 2009, em entrevista a este autor. 
266 TINA: depoimento [nov. 2009]. Entrevistador: Pedro Archanjo. São Félix, 2009. 
267 Ibid. 
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eles, revelando que Nascimento foi para EBA a partir destes questionamentos. 

Agora está na Califórnia, trabalha com cenário para teatro e cinema. Lembra que 

outro artista com trajetória parecida é Manoel Nery268, que também era criança, 

começou na Bienal, foi para EBA, ganhou prêmios, e continua com um trabalho 

sólido e cada vez mais desenvolvido no sentido dos objetos e instalações.269 

 

Nery nos enviou um texto cheio de poesia e emoção, informando sobre o seu 

processo de inserção na trajetória artística, o qual ele acredita que só foi possível 

pela existência da Bienal enquanto projeto cultural: 
A primeira bienal, foi o “grande susto”, foi, para mim, “o momento” de definir 
arte como rumo, como futuras buscas, aceitar aquilo, fosse o que fosse, 
pena ou glória. Era o que eu queria, era muito bom. Em minha adolescência 
displicente pelos becos do recôncavo, aprendi a assimilar arte e cultura 
como um prato a mais que se põe na mesa e, independente da situação da 
Dannemann, de instituição privada a assumir um papel onipresente na 
cultura local, me inseri neste contexto, com muito prazer e curiosidade, 
como um partícipe das coisas que estavam acontecendo. Valorizo o espírito 
democrático e agregador do C. C. Dannemann e, mais que isso, os 
direcionamentos necessários que foram assumidos a partir de suas ações, 
pelas cúpulas e pelos artistas em geral, pois, vivíamos cercados pela 
“pompa e circunstância” barroca local e ainda cristalizados pelo 
academicismo da arte do século XIX, além do forte apelo da arte artesanal. 
Tendo participado de inúmeras oficinas promovidas no Centro, com muita 
liberdade, não sem alguma dor para abandonar tantos referenciais 
arraigados, pude buscar espaço à valorização de nossas particularidades 
culturais, sem aprisionamentos ou sectarismos, antenado aos apelos 
internos e externos da contemporaneidade. Isso, enfim, é o que podemos 
definir como busca de identidade cultural própria, auto-identificada e 
identificadora, o que termina por contribuir na formação dos novos 
artistas270. 

 

Esses depoimentos remetem à importância da Bienal ter assumido critérios de 

participação apoiados no modelo de seleção e comissão julgadora. Talvez aqueles 

jovens artistas – como, por exemplo, Marepe, Joãozito, Iêda, Suzart, Pirulito e Nen – 

levassem muito mais tempo para serem reconhecidos no universo artístico. E com 

relação aos que participaram do projeto da Bienal ainda crianças, é possível que, se 

não houvesse a Bienal, tivessem encontrado dificuldades em se assumir enquanto 

artistas e trilhassem outros caminhos, não incorporando a prática artística como 

principais atividades das suas vidas. Porque acreditamos que, se a Bienal se 

apoiasse em critérios curatoriais, convidando celebridades artísticas, o projeto teria 

                                            
268 Refere-se a Manoel Nery, artista cachoeirano, vencedor do Prêmio Artista Destaque da Região do 
Recôncavo em duas edições da Bienal. 
269 TINA, 2009, em entrevista ao autor. 
270 NERY, Manoel. Texto específico solicitado pelo autor desta dissertação. Salvador, março de 2010.  
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se manifestado no imaginário destes jovens como algo distante, impossível e 

inalcançável, reduzindo essas crianças à condição de observadoras passivas, sem a 

inquietação provocada pela real possibilidade de participação existente no sistema 

de inscrição e comissão julgadora, adotado pela Bienal desde a sua primeira edição. 

 

Depois de ter conversado com artistas consolidados, com novos artistas e com 

jovens que acreditam ter se inserido no universo artístico a partir da Bienal do 

Recôncavo, conversamos com o artista visual e professor da UFRB, Ayrson 

Heráclito271, que acompanha a Bienal desde a sua fundação – tendo inclusive sido 

premiado em 1993, com um vídeo-arte, linguagem e mídia muito contemporâneas 

para os padrões do Recôncavo naquele momento. Heráclito declara que seu 

primeiro contato com a Bienal foi através da EBA. E estudou na Universidade 

Católica de Salvador (UCSAL), mas frequentava a UFBA como aluno especial, tendo 

muitos amigos na EBA. Lembra que a Bienal do Recôncavo era esperada com muita 

expectativa e que quando chegou ao Recôncavo ficou encantado com o poder de 

aglutinação do evento, considerando importante a Bienal ter se definido desde o 

início como um acontecimento sem preconceitos, acolhendo propostas tradicionais e 

contemporâneas, valorizando ao mesmo tempo as matrizes existentes na região. Diz 

ser muito interessante até hoje ver na Bienal obras do experimentalismo 

contemporâneo ao lado dos mestres de matriz do Recôncavo, como “Louco, Tamba, 

Cincinho, ou o pintor naif R. Assis, que inclusive o júri da VI Bienal teve coragem de 

premiar”.272 Esta citação de Heráclito corresponde ao pensamento da coordenação 

do evento, quando no catálogo da II Bienal explica que: “O desenvolvimento cultural 

de uma região se realiza com o fortalecimento das matrizes culturais locais, 

incentivando os valores regionais, porém, sem perder de vista o dinamismo 

universal.”273. 

 

Continuando a sua reflexão, o professor Heráclito explica que a implantação da 

UFRB foi um significativo momento histórico para a região e reconhece a 

importância da Bienal para a consolidação daquela Universidade, e as questões 

educacionais em geral, citando o prêmio de Viagem e Curso de Especialização na 
                                            
271 HERÁCLITO, Ayrson: depoimento [nov. 2009]. Entrevistador: Pedro Archanjo. Salvador, 2009. 
272 Ibid. 
273 ARCHANJO, Pedro. In: II BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Felix: Centro Cultural 
Dannemann, 1993. 
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Europa como um projeto de intercâmbio pioneiro no estado da Bahia. Assim, 

analisando os relatórios anuais e calendários de eventos do Centro Cultural 

Dannemann e da Bienal do Recôncavo, constatamos que a aula inaugural de 

implantação do Campus da UFRB em Cachoeira e São Félix foi realizada nas 

instalações da Bienal do Recôncavo, no dia 16 de outubro de 2006, o que sugere 

que a Bienal enquanto projeto cultural pode estar em harmonia com o processo de 

contemporaneidade da região, porque além das informações aqui relacionadas o 

texto de justificativa de solicitação da implantação do Curso de Bacharelado em 

Artes Visuais da UFRB explica que:  
A criação do Curso de Bacharelado em Artes Visuais na Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB vem atender a uma grande 
demanda da produção artística na região. Os índices que atestam os 
números de artistas da região têm sua visibilidade revelada em eventos aqui 
realizados. Um exemplo dessas realizações é a Bienal do Recôncavo, 
promovida pelo Centro Cultural Dannemann na cidade de São Felix. É um 
evento de grande tradição no circuito das Artes Visuais baianas. Criada no 
início da década de 1990, a Bienal conta com a participação de 
artistas nacionais e internacionais e vem revelando ao longo de anos 
diversos artistas. Cerca de mais de 2.500 artistas participam das dez 
edições, além de atrair inúmeros visitantes, para fruir de uma programação 
extensa. Tal evento comprova a existência de uma grande vocação da 
região para as Artes Visuais.274 

 

Por pertencer a um documento oficial de uma instituição federal de ensino, como a 

UFRB, este texto destaca de maneira formal e sistematizada a importância da Bienal 

do Recôncavo no universo artístico baiano como um projeto com criteriosa 

programação cultural, que possui acentuada capacidade de revelar novos e 

significativos artistas. Essa documentação reunida nas entrevistas, textos, 

programas do evento e artigos da imprensa, sugere a importância da Bienal para o 

Recôncavo, Salvador e cidades baianas, com aberturas de vínculos para o nordeste 

a partir de Pernambuco. Mas, foram os jornalistas Clodoaldo Lôbo e Carlos Ribeiro 

que identificaram o significado maior da Bienal enquanto projeto cultural, social e 

político, quando Lôbo, referindo-se à abertura da IV Bienal, observa que: “A 

confraternização uniu ricos e pobres, havendo a presença até dos mais humildes, 

com algumas pessoas comparecendo mesmo de sandálias havaianas”275. E Ribeiro, 

comentando a noite de vernissage da V Bienal, conclui: “Somente a característica 

                                            
274 PROJETO Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em Artes Visuais da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia. Cachoeira, 2010.  
275 LÔBO, Clodoaldo. Bienal do Recôncavo: Congraçamento Eclético. A Tarde, Salvador, 28 set. 
1998, Caderno 2, p. 8. 
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não elitizante do evento já seria suficiente para destacar a extraordinária importância 

da Bienal”276. 

 

Dito assim soa-se com ecos piegas, mas acredita-se que, além da pluralidade 

poética e da sua capacidade de revelar novos artistas, a Bienal traz em si 

características populares na concepção e realização do projeto enquanto evento 

cultural. Entretanto, trata-se de uma popularidade não populista, porque o evento 

não recorreu a atividades vulgares para se fazer popular, como explica a sua 

coordenação: 
Desde o início tínhamos muito claro que um projeto popular deve estimular 
o exercício do pensar. Sabíamos que precisávamos nos colocar um pouco à 
frente do processo cultural que se realizava na região, para termos 
condições de interferir e propor mudanças. Fortalecer a estética comercial 
seria nos diluirmos em um discurso populista vulgar, sem condições de 
mudanças, contribuindo para manter o povo em uma espécie de 
mediocridade crônica. [...] Também não abrimos mão de Glauber Rocha, 
Buñuel, Fellini, Jean-Luc Godard, Eisenstein ou Orson Welles em função de 
uma falsa popularização através de Robocops e Rambos.277 

 

Coerente com essa premissa, a Bienal manteve uma programação criteriosa como a 

palestra “Desdobramentos do Concretismo e do Neoconcretismo”, proferida pela 

professora doutora Rosa Gabriella Gonçalves278, ou “Quatro Conceitos para se 

Pensar a Arte e sua História”, minicurso ministrado pelo professor doutor Paulo 

Sérgio Duarte279, entre outras atividades abertas para a comunidade, o que faz da 

Bienal um projeto com características sofisticadas, que se realiza sem práticas 

elitizantes, em uma pequena cidade do interior do Nordeste brasileiro. Aliada às 

narrativas de pluralidades poéticas e diálogos universais a partir da região, 

revelando novos valores através de um evento popular, esta sofisticação de 

proposta sugere que a Bienal seja um projeto com fortes tensões experimentalistas 

contemporâneas. Pretendendo assim tornar a vida uma obra de arte, ou seja, a 

busca da possibilidade da razão estética se exercer, como queria Michel Foucault, 

em sua última entrevista concedida no ano de 1984: 

                                            
276 RIBEIRO, Carlos. V Bienal do Recôncavo: Arte Múltipla e Universal. A Tarde, Salvador, 4 de 
setembro 2000, Caderno 2, p. 3. 
277 ARCHANJO, Pedro. In: V BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural 
Dannemann, 2000. 
278 Cf. Programação. In: IX BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural 
Dannemann,2008. 
279 Cf. Programação. In: VIII BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural 
Dannemann,2006. 
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Em nossa sociedade a arte só tem relação com os objetos e não com os 
indivíduos ou com a vida; e a arte também é um domínio especializado, o 
domínio dos especialistas que são os artistas. Mas a vida de todo individuo 
não poderia ser uma obra de arte? Por que um quadro ou uma casa são 
objetos artísticos, mas não a nossa vida?280 

 

Entretanto, este fazer da vida uma obra de arte na proposta de Foucault não 

significa apelar a qualquer forma frívola ou ornamental de esteticismo, ao contrário, 

como explica Frayze-Pereira: “É um trabalho que exige deixar surgir a multiplicidade 

do ser que nos constitui desde o nosso corpo e reconhecer nela uma forma capaz 

de dar fundamento e coesão as múltiplas expressões”281. 

 

Nesta perspectiva, deixar surgir a multiplicidade do ser deverá ser a palavra de 

ordem primeira da Bienal do Recôncavo no ano da sua décima edição em 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
280 FOUCAULT, 1984 apud FRAYZE-PEREIRA, 2005, p. 156-157 apud CHINELLATTO, Daniel 
Dobrigkeit. 2007. 145f. Por uma razão estética: um elo entre o inteligível e o sensível. Dissertação 
(Mestrado em Artes) – Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2007, p. 
129. 
281 FRAYZE-PEREIRA, 2005, p. 157 apud CHINELLATTO, op. cit., p. 130. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A Bahia vivia na década de 1960 uma efervescência marcada pela ação de vários 

grupos culturais, passando pela gestão do Reitor Edgar Santos, a criação do Teatro 

Castro Alves, do Museu de Arte Moderna e das inquietantes propostas da Bienal 

Nacional de Artes Plásticas da Bahia – Bienal da Bahia. Todos, na definição do 

cineasta Glauber Rocha, unidos num único proposto de “derrotar a província” e 

estabelecer diálogos com vanguardas de outros centros e metrópoles. Entretanto, os 

sonhos de liberdade foram interrompidos em 1968, com a edição do Ato Institucional 

Nº 5,o AI - 5 e pelo fechamento da II Bienal da Bahia. 

 

Com o encerramento da Bienal Nacional de Artes Plásticas, a primeira geração de 

artistas modernos baianos, representada por Mário Cravo Jr., Genaro de Carvalho, 

Carybé e Carlos Bastos entre outros, constituiu-se em uma espécie de nicho, tendo 

acesso direto ao governo, consolidando uma relação dialética de concessões e 

benesses, cuja síntese seria o fechamento dos canais de comunicações entre o 

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

 

Esse movimento 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-se em 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. 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 e o Museu de Arte 

Moderna da Bahia, encontravam-se fechados por falta de condições técnicas para 

funcionar, isto sem mencionar a ausência de editais e as condições precárias de 

funcionamento dos espaços menores como os centros cultura do interior.  

 

Nesse contexto foi inaugurada a Bienal do Recôncavo, com inscrições para jovens 

artistas e programação cultural de três meses com oficinas, seminários e cursos, 

pretendendo contribuir para a articulação de um movimento capaz de romper o 
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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. 

 

Então, a Bienal é criada em uma conjuntura na qual um pequeno grupo de artistas 

controla o mercado de arte local, assim como com a crescente importância do 

mercado financeiro, que gerou o surgimento de uma espécie de capital sem caráter, 

com fluidez e características desmaterializantes, que pode ser de qualquer lugar, 

não sendo de lugar nenhum. Esta falta de compromisso na reprodução do capital no 

atual momento histórico deverá estar contribuindo para uma lógica da 

transitoriedade, que dialoga com a contemporaneidade através da produção artística 

caracterizada por obras com suportes estéticos não permanentes, configurando-se 

em um momento onde habitam varias formulações artísticas, popes, modernas, 

medievais, em uma pluralidade estética a partir de diferentes períodos históricos, 

fragilizando as fronteiras do pensar e fazer artístico.  

 

Nesta perspectiva, o projeto da Bienal é elaborado com o objetivo de revelar novos 

artistas, visando romper o círculo fechado das atividades artísticas no estado e 

chamar a atenção para a pluralidade estética contemporânea. Assim, o projeto se 

caracteriza por um sistema aberto de inscrição para artistas jovens e amplos critérios 

de seleção, como: criatividade, qualidade técnica e originalidade temática, sem 

preocupação com a tendência da obra apresentada. Isto contribuiu para o despertar 

de outros olhares, evitando a cristalização de uma linguagem, tendência ou 

concepção artística, questionando a ideia da arte conceitual como expressão única 

da contemporaneidade, premiando em suas nove edições, respectivamente, a 

escultura em concreto, pintura em acrílico sobre papel, performance, instalação 

premiada em duas edições consecutivas, objeto escultural em madeira, instalação 

com cerâmica em alta temperatura, pintura sobre cerâmica esmaltada, e a edição da 

IX Bienal, que foi conquistada por Zé de Rocha, com gravura, pintura em cerâmica e 

fotografia.  

 

Analisando-se os resultados das pesquisas realizadas para tentar compreender a 

possível colaboração da Bienal no desenvolvimento econômico da região, 

observamos que, após entrevistar gestores municipais, constatou-se que a Bienal do 
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Recôncavo tem colaborado com o processo econômico, sobretudo das cidades de 

São Felix e Cachoeira, o que questiona antigas concepções que consideravam a 

cultura uma atividade supérflua, sem lucratividade econômica.  

 

Do ponto de vista do desenvolvimento educacional da região, através das 

programações da Bienal observa-se a realização de palestras, oficinas e cursos, 

com o objetivo de promover a transmissão do conhecimento e incentivar o 

dinamismo educacional. Realizou-se também uma série de entrevistas com 

professores e animadores culturais, tentando saber dessas referidas fontes, a 

importância da Bienal na formação educacional, sobretudo das crianças e 

adolescentes da região. Analisando-se a frequência aos seminários, palestras, 

oficinas e cursos da Bienal, fica evidenciado que, com a implantação da UFRB, as 

atividades educacionais do evento contaram com a participação de professores e 

estudantes, principalmente dos cursos de História, Museologia, Comunicação, 

Jornalismo e Cinema. E, além dos alunos e professores da UFRB, participam da 

referida programação educacional, estudantes e professores da rede municipal, 

artistas e populares, principalmente das cidades de São Félix, Cachoeira, Muritiba e 

Maragogipe. 

 

Com relação às manifestações artísticas e culturais, observamos que a Bienal 

demonstra especial atenção pela preservação da malha da ancestralidade cultural 

do Recôncavo, desenvolvendo ações de valorização das matrizes locais. Possibilitou 

também a vinda ao Recôncavo de expressões culturais da região do Nordeste, como 

o Maracatu pernambucano, que se apresentou em duas edições do evento. Os 

programas das oito versões realizadas entre 1991 e 2006, período referente aos 

estudos para a elaboração desta dissertação, demonstram que todas as solenidades 

de abertura da Bienal foram realizadas pelas Filarmônicas do Recôncavo282, na 

                                            
282 No encarte do CD do XI Festival de Filarmônicas do Recôncavo Pedro Archanjo diretor do Centro 
Cultural Dannemann explica que: As Filarmônicas do Recôncavo surgiram na segunda metade do 
século XIX, na efervescência do período abolicionista / republicano. A mais antiga é a Filarmônica 
Erato Nazarena da cidade de Nazaré, fundada em 28 de agosto de 1863, seguida da Sociedade 
Cultural Orpheica Lyra Ceciliana da cidade da Cachoeira, de 13 de maio de 1870, as outras em sua 
maioria são de 1878, 1880, 1887, 1889. Sendo interessante observar que as cidades que deram 
origem às Filarmônicas mais antigas possuem sempre duas entidades musicais. Porque naquele 
momento histórico, uma destas Filarmônicas representava os anseios dos artistas, intelectuais, 
professores e músicos, abolicionistas / republicanos. A outra representava os comerciantes, senhores 
de engenho e outros segmentos conservadores. 
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tentativa de preservar essas seculares entidades e suas ‘escolinhas de iniciação 

musical’, como diz o autor desta dissertação no encarte do CD do VII Festival.283 

A Bienal também demonstra interesse pela valorização do Samba de Roda, 

apresentando esta modalidade musical em quatro de suas edições, além da VIII 

Bienal que homenageou esta matriz cultural reconhecida pela UNESCO como obra 

prima da humanidade284. Registramos estes momentos em que a Bienal acolheu em 

seu interior manifestações culturais do Recôncavo baiano, com expansão para 

Pernambuco, na tentativa de fornecer elementos para a compreensão da Bienal no 

desenvolvimento cultural da região. 

 

Do ponto de vista da contemporaneidade, é possível que a Bahia tenha estabelecido 

diálogos mais substanciais com as poéticas visuais contemporâneas a partir do 

trabalho realizado pela segunda geração de artistas modernos baianos na Escola de 

Belas Atres da UFBA – EBA, o que irá se manifestar através da Bienal do 

Recôncavo. Pois, tendo como parâmetros os vencedores da Bienal, principalmente 

Marepe, que em 1991, com 19 anos de idade era estudante da EBA, foi o grande 

premiado da I Edição do evento. Constatamos, assim, que o referido artista vem 

construindo uma obra que atualiza o discurso contemporâneo na Bahia, o que se 

legitima com a sua participação em diferentes territórios da contemporaneidade 

atual, integrando a: 50ª Bienal de Veneza; 25ª e 27ª Bienal de São Paulo; Bienal de 

Pontevedra; 2ª Bienal do Mercosul, Latein-Amerika-Wochee em Bbadbrleduc. Além 

das exposições individuais realizadas no Museo Del Barrio, em Nova Iorque; Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofia, em Madri; Tate Modern, em Londres; Galerie 

Max Hetzlr, em Berlim; e Center Pompidou, em Paris. Nenhuma outra geração ou 

projeto cultural baiano conseguiu produzir um jovem artista que tenha se inserido em 

um circuito internacional semelhante à trajetória de Marepe.  

Entretanto, após a realização destes estudos, observamos que a Bienal do 

Recôncavo, para o desenvolvimento futuro, precisa resolver questões referentes ao 

seu desenho exposicional, buscando outros espaços expositivos, visando acolher a 

crescente presença de novos artistas, sem comprometer a visibilidade e diálogos 

                                            
283 Tentamos contribuir para a revitalização da talvez mais importante manifestação cultural desta 
região, que são filarmônicas e suas escolhinhas de iniciação musical, entidades seculares com 
impressionante capacidade de apaixonar pessoas e uma extraordinária metodologia de transmissão 
do conhecimento. 
284 VIII BIENAL do Recôncavo: catálogo. São Félix: Centro Cultural Dannemann, 2006. 
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das obras apresentadas. Sobre as poéticas visuais, evidencia-se que a Bahia vive 

hoje outro momento artístico, com a afirmação de manifestações estéticas mais 

plurais, sendo necessário que o projeto da Bienal crie maiores possibilidades para o 

experimentalismo contemporâneo, evitando a excessiva atenção dedicada às 

expressões pictóricas a partir da manifestação da pintura. 

 

Sobre os critérios de participação, este estudo sugere que seja mantido o sistema 

atual, com inscrição e comissão julgadora, incentivando o surgimento de novos 

valores artísticos, mas, paralelo a este sistema, devem ser gradativamente 

investigado um modelo curatorial contemporâneo, apoiado em pesquisas que 

possam revelar artistas com inserções universais a partir da valorização de suas 

origens, sem preocupações com a categoria da produção artística. Recomendamos 

ainda que este modelo deva estar subordinado a uma relação dialética através de 

intercâmbios culturais, na qual o país que enviar um artista para a Bienal do 

Recôncavo deverá se comprometer em receber um representante brasileiro em 

condições de igualdade. Ressalte-se que este sistema curatorial estará sendo 

experimentado em novembro de 2010, na décima edição do projeto, quando a 

Bienal do Recôncavo dedicará uma sala especial para um artista cubano, bem 

como, no próximo ano, a Bienal de Havana acolherá as obras de um artista 

brasileiro. Sugerimos também que sejam estabelecidos maiores vínculos de 

relações culturais com a região do Nordeste, porque hoje a participação desta região 

é realizada de maneira insatisfatória, através de postos de inscrições nas cidades de 

João Pessoa e Recife, o que precisa ser melhor estruturado, com a criação de 

pavilhões específicos para a região nordestina, devendo a participação dos artistas 

da referida região ser organizada através de delegações por estados, e a seleção 

destes artistas deverá ser realizada por comissões compostas de representantes da 

Bienal do Recôncavo e dos respectivos estados.  

 

Com relação à questão educacional, observou-se que a Bienal é sediada em uma 

região do interior da Bahia, onde a rede museológico é deficiente, o que dificulta o 

acesso a obras referenciais para a compreensão das narrativas artísticas. Então, 

recomendamos que a Bienal inclua entre as prioridades do seu projeto a criação de 

espaços climatizados que possam funcionar como núcleos históricos, capazes de 
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abrigar obras que contribuam para a formação educacional de jovens artistas, 

estudantes e populares, sobretudo da região do Recôncavo. 

 

Acreditamos que, resolvidas estas questões de conceitos e logísticas, a Bienal do 

Recôncavo se consolidará como um projeto cultural visceralmente nordestino, 

regional, mas não regionalista, contribuindo para a construção de poéticas que 

possibilitem diálogos universais, a partir das diferentes matrizes culturais brasileiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




