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VEÍCULO TÍTULO 

Diário Oficial Novas séries 

 

Com homenagens a importantes personagens da cultura baiana, a Orquestra Sinfônica da 
Bahia (Osba) inicia novas séries de concertos. A Série Carybé estreia hoje, às 20h, na Sala 

do Coro do TCA, com ingresso a R$ 20 

) Página 6 

VEÍCULO TÍTULO 

Diário Oficial Osba inicia novas séries de concertos 

CULTURA ) Orquestra Sinfônica da Bahia se apresenta hoje, às 20h, na Sala do Coro do 
TCA, com ingresso a R$ 20  

 
Temporada 2011 prestará homenagem a importantes personagens da cultura baiana com 

um repertório que mescla clássico, barroco e contemporâneo  

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) inicia novas séries de concertos com a estreia, hoje, 
da ‘Série Carybé’, assim denominada em homenagem ao artista plástico argentino 
naturalizado brasileiro, que viveu na Bahia dos anos 50 até a morte, em 1997, e 
completaria 100 anos em 2011. Voltada para o repertório de música de câmara, a série 
terá a primeira edição na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), às 20h, com ingresso 
(inteira) a R$ 20. 

As novas séries de concertos da Osba também homenagearão outros nomes da cultura 
baiana. Os concertos, realizados às quartas e quintas-feiras, serão denominados, 
respectivamente, ‘Série Jorge Amado’ e ‘Série Glauber Rocha’, e irão destacar as principais 
obras e solistas da temporada, em concertos realizados às 20h30, na Sala Principal do TCA. 

Já as apresentações em igrejas integrarão a ‘Série Manuel Inácio da Costa’, considerado o 
maior escultor barroco da Bahia, que viveu entre os séculos 18 e 19. Segundo o novo 
diretor artístico da Osba, maestro Carlos Prazeres, trata-se de uma homenagem a um 
"gênio esquecido". 

Contraponto – De acordo com ele, nesta série, as principais obras de Bach, Mozart e Haydn 
"vão conviver com a música do padre José Maurício, Sigismund Neukomm e de outros 



ícones do barroco brasileiro, estabelecendo contraponto com a música de Astor Piazzolla, 
Arvo Pärt, Ernani Aguiar, Guerra-Peixe e outros artistas modernos." 

As datas para a estreia destas séries já estão definidas. A ‘Jorge Amado’ começará no dia 7 
de abril, a ‘Manuel Inácio da Costa’, no dia 10, na Igreja Santa Clara do Desterro, em 
Nazaré, e a ‘Glauber Rocha’, no dia 18 de maio. 

A Osba também incrementará os Concertos Didáticos dirigidos a crianças e jovens dos 
ensinos fundamental e médio, com apresentações em datas a serem definidas. 

Apresentação em pequenos grupos 

Na ‘Série Carybé’, os músicos se apresentarão em pequenos grupos num programa 
formado por obras como Serenata no 2 para quinteto de sopros e trompete, de H. 
Sutermeister, interpretada pelo maestro Carlos Prazeres (oboé), juntamente com Lucas 
Robatto (flauta), Pedro Robatto (clarineta), Claudia Sales (fagote), Josely Saldanha 
(trompa) e Heinz Karl Schwebel (trompete). 

O roteiro inclui ainda Serenata op.46 para violino, violoncelo, clarineta, fagote e trompete, 
de A. Casela, executada por Samuel Dias (violino), Suzana Kato (violoncelo), Pedro 
Robatto (clarineta), Claudia Sales (fagote) e Heinz Karl Schwebel (trompete), além de La 
Revue de Cuisine, suite H.161 para violino, violoncelo, clarineta, fagote, trompete e piano, 
de B. Martinu, com interpretação de Pedro Robatto (clarineta), Claudia Sales (fagote), 
Samuel Dias (violino), Suzana Kato (violoncelo), Heinz Karl Schwebel (trompete) e Eduardo 
Torres (piano). 

Novo diretor – O novo diretor artístico da Osba, o carioca Carlos Prazeres, que substituiu o 
pianista Ricardo Castro, foi regente assistente da Orquestra Petrobras Sinfônica (Opes), no 
Rio de Janeiro, e já dividiu o palco com artistas como Antonio Meneses, Rosana Lamosa, 
Fábio Zanon, Augustin Dumay, Wagner Tiso, João Bosco, Ivan Lins, Stanley Jordan, Milton 
Nascimento, entre outros. 

Na condição de maestro convidado, Carlos Prazeres tem dirigido importantes conjuntos 
sinfônicos, como a Orchestre National des Pays de la Loire, na França, Orquestra Cherubini 
e Orquestra Internacional do Festival de Riva del Garda, na Itália, Youth Orchestra of the 
Americas, Junge Philharmonie Salzburg, Filarmônica de Buenos Aires, Filarmônica de 
Montevideo, Filarmônica de Bogotá, Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), entre outros. 

Mais próxima da população  

Além de referenciar ícones da cultura baiana, os títulos das novas séries sintetizam a 
proposta do maestro Carlos Prazeres de promover maior aproximação da Orquestra 
Sinfônica da Bahia com a população. 

A presença de compositores brasileiros, principalmente baianos, como Lindembergue 
Cardoso e o suíço radicado na Bahia, entre 1956 e 1990, Ernst Widmer, será de 
fundamental importância neste processo. "Uma interação maior entre os ícones populares 
da cultura musical baiana e a Osba também será primordial", destaca. 

De acordo com o maestro, "homenageando este ícone da cultura baiana, que tem alguns 
de seus painéis expostos no próprio Teatro Castro Alves, a ‘Série Carybé’ traz para o 
público o melhor do repertório camerístico, aproveitando o propício ambiente da Sala do 
Coro, e se expandindo aos principais museus e outras áreas de importância cultural." 

A série mescla o repertório barroco, clássico e contemporâneo, "o que exige flexibilidade 
maior da orquestra para atuar em diferentes situações musicais", lembra o maestro. 



VEÍCULO TÍTULO 

Diário Oficial Cadernos do Ipac na internet 

MEMÓRIA 

 

               

Carnaval do Recôncavo com herança africana e europeia, tecelagem sagrada do pano da 
costa, diferenças e semelhanças entre Santa Bárbara e Iansã, a saga das irmãs da Boa 
Morte e a trajetória dos afoxés em Salvador são algumas das temáticas abordadas nos 

livros do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), órgão da Secretaria de 
Cultura do Estado (Secult), que estão à disposição para acesso gratuito de qualquer 

internauta, via download, no site www.ipac.ba.gov.br. 

A série Cadernos do Ipac foi disponibilizada na internet para facilitar o acesso de 
estudantes, professores, artistas e outros interessados. 

Os livros reúnem fotos e textos exclusivos que integraram dossiês de registro dos bens 
imateriais da Bahia como Patrimônio Cultural do Estado. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

comunicacao.ba Funceb divulga resultado da 1ª etapa do Calendário de 
Apoio 2011 

 
A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), unidade da Secretaria de Cultura do 
Estado (Secult), divulgou o resultado da 1ª etapa do Calendário de Apoio a Projetos 
Culturais 2011. Os 22 selecionados realizarão atividades culturais a partir de maio, junho e 
julho deste ano, em mais de 20 cidades baianas, e serão beneficiados com valores de até 
R$ 10 mil. 
 
Abrindo a edição 2011, a quarta desde sua criação, o Calendário tem o objetivo de 
organizar as solicitações de apoio e a distribuição de recursos ao longo do ano como um 
mecanismo de incentivo a projetos e atividades artístico-culturais de interesse público. São 



priorizadas propostas realizadas no interior do estado, desenvolvidas em áreas de maior 
risco social, relacionadas à capacitação e formação na área cultural ou direcionadas ao 
público infanto-juvenil. 
 
Os selecionados - que incluem projetos de artes visuais, dança, música, teatro, circo, 
audiovisual e transversais - foram escolhidos dentre um total de 232 inscritos, um recorde 
na história do Calendário de Apoio. Eles vão executar exposições, espetáculos, festivais, 
mostras e produções diversas, destacando atividades de formação, destinadas a promover 
e fomentar a profissionalização e a economia da cultura em toda a Bahia. 
 
Nas três edições passadas, entre os anos de 2008 e 2010, o Calendário apoiou 144 
projetos, colaborando para a execução de eventos culturais, oficinas, festivais de vídeo, 
mostras, palestras, projetos de música, espetáculos de dança, espetáculos de teatro, 
produção de catálogos e revistas, dentre outras atividades, em mais de 30 cidades da 
Bahia. Além disso, financiou passagens aéreas para viagens de artistas a outros estados 
brasileiros e ao exterior. 
 
A 2ª etapa do Calendário está com inscrições abertas até 28 de abril. Mais informações e 
consulta à lista de selecionados da 1ª etapa podem ser obtidas no site da Funceb. 
 
Cidades que serão contempladas com projetos dos 22 selecionados 
 
Salvador, Bom Jesus dos Passos, Cachoeira, Conceição do Coité, Dário Meira, Euclides da 
Cunha, Feira de Santana, Itabuna, Itaparica, Itororó, Juazeiro, Monte Santo, Porto Seguro, 
Santo Amaro, São Félix, Saubara, Serrinha, Tanquinho, Teixeira de Freitas, Uauá, Vitória 
da Conquista e municípios da Bacia de Jacuípe. 
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

comunicacao.ba Osba inicia novas séries de concertos nesta quarta-feira 
 
A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) inicia novas séries de concertos, nesta quarta-feira 
(30), quando estreia a ‘Série Carybé’, assim denominada em homenagem ao artista 
plástico argentino, naturalizado brasileiro, que viveu na Bahia dos anos 50 até a morte 
(1997), e completaria 100 anos em 2011. Voltada para o repertório de música de câmara, 
a série terá a primeira edição na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), às 20h, com 
ingresso (inteira) a R$ 20. 
 
As novas séries de concertos da Osba também homenagearão outros nomes da cultura 
baiana. Os concertos realizados às quartas e quintas-feiras serão denominados, 
respectivamente, ‘Série Jorge Amado’ e ‘Série Glauber Rocha’, e irão destacar as principais 
obras e solistas da temporada em concertos realizados às 20h30 na Sala Principal do TCA. 
 
Já as apresentações em igrejas integrarão a ‘Série Manuel Inácio da Costa’, considerado o 
maior escultor barroco da Bahia, que viveu entre os séculos 18 e 19. Segundo o novo 
diretor artístico da Osba, maestro Carlos Prazeres, trata-se de uma homenagem a um 
“gênio esquecido”. 
 
De acordo com ele, nesta série as principais obras de Bach, Mozart e Haydn “vão conviver 
com a música do padre José Maurício, Sigismund Neukomm e de outros ícones do barroco 
brasileiro, estabelecendo contraponto com a música de Astor Piazzolla, Arvo Pärt, Ernani 
Aguiar, Guerra-Peixe e outros artistas modernos”. 
 
As datas para a estreia destas séries já estão definidas. A ‘Jorge Amado’ começará no dia 7 
de abril, a ‘Manuel Inácio da Costa’, no dia 10 (na Igreja Santa Clara do Desterro, em 
Nazaré) e a ‘Glauber Rocha’, no dia 18 de maio – a Osba também incrementará os 
Concertos Didáticos dirigidos a crianças e jovens dos ensinos fundamental e médio, com 
apresentações em datas a serem definidas. 



 
Mais próxima da população 
 
Além de referenciar ícones da cultura baiana, os títulos das novas séries sintetizam a 
proposta do maestro Carlos Prazeres de promover maior aproximação da Orquestra 
Sinfônica da Bahia com a população. A presença de compositores brasileiros, 
principalmente baianos, como Lindembergue Cardoso e o suíço radicado na Bahia, entre 
1956 e 1990, Ernst Widmer, será de fundamental importância neste processo. “Uma 
interação maior entre os ícones populares da cultura musical baiana e a Osba também será 
primordial”, destaca Prazeres. 
 
De acordo com o maestro Carlos Prazeres, “homenageando este ícone da cultura baiana, 
que tem alguns de seus painéis expostos no próprio Teatro Castro Alves, a ‘Série Carybé’ 
traz para o público o melhor do repertório camerístico, aproveitando o propício ambiente da 
Sala do Coro, e se expandindo aos principais museus e outras áreas de importância 
cultural”. 
 
A série mescla o repertório barroco, clássico e contemporâneo, “o que exige flexibilidade 
maior da orquestra para atuar em diferentes situações musicais”, lembra o maestro. 
 
Apresentação em pequenos grupos 
 
Na ‘Série Carybé’, os músicos se apresentarão em pequenos grupos num programa 
formado por obras como ‘Serenata nº. 2 para quinteto de sopros e trompete’, de H. 
Sutermeister, interpretada pelo maestro Carlos Prazeres (oboé), juntamente com Lucas 
Robatto (flauta), Pedro Robatto (clarineta), Claudia Sales (fagote), Josely Saldanha 
(trompa) e Heinz Karl Schwebel (trompete). 
 
O roteiro inclui ainda ‘Serenata op. 46 para violino, violoncelo, clarineta, fagote e 
trompete’, de A. Casela, executada por Samuel Dias (violino), Suzana Kato (violoncelo), 
Pedro Robatto (clarineta), Claudia Sales (fagote) e Heinz Karl Schwebel (trompete), além 
de ‘La Revue de Cuisine, suite H.161 para violino, violoncelo, clarineta, fagote, trompete e 
piano’, de B. Martinu, com interpretação de Pedro Robatto (clarineta), Claudia Sales 
(fagote), Samuel Dias (violino), Suzana Kato (violoncelo), Heinz Karl Schwebel (trompete) 
e Eduardo Torres (piano). 
 
Novo diretor 
 
O novo diretor artístico da Osba, o carioca Carlos Prazeres, que substituiu o pianista 
Ricardo Castro, foi regente assistente da Orquestra Petrobras Sinfônica (Opes) no Rio de 
Janeiro, e já dividiu o palco com artistas como Antonio Meneses, Rosana Lamosa, Fábio 
Zanon, Augustin Dumay, Wagner Tiso, João Bosco, Ivan Lins, Stanley Jordan, Milton 
Nascimento, entre outros. 
 
Na condição de maestro convidado, Carlos Prazeres tem dirigido importantes conjuntos 
sinfônicos como a Orchestre National des Pays de la Loire, na França, Orquestra Cherubini 
e Orquestra Internacional do Festival de Riva del Garda, na Itália, Youth Orchestra of the 
Americas, Junge Philharmonie Salzburg, Filarmônica de Buenos Aires, Filarmônica de 
Montevideo, Filarmônica de Bogotá, Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), entre outras. 
 
Prazeres graduou-se em oboé na UNI-Rio e foi bolsista da Fundação Vitae durante os 
estudos de pós-graduação na Academia da Orquestra Filarmônica de Berlim (Fundação 
Karajan). Ele desempenhou a função de oboísta solista junto à Barock Orchester Berlim, 
Orquestra Petrobras Sinfônica, Orquestra Sinfônica Brasileira e Orquestra do Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro. 
 
 
 
 



VEÍCULO TÍTULO 

comunicacao.ba Perfil & Opinião recebe a professora e reitora da Ufba 
Dora Leal 

A socióloga Dora Leal, reitora da Universidade Federal da Bahia (Ufba), é a convidada do 
programa Perfil & Opinião desta quarta-feira (30), às 22h, pela TVE. Durante a entrevista a 
Denny Fingergut, ela faz um retrospecto da sua vida acadêmica, familiar e profissional, 
culminando com sua atuação à frente da Ufba.  

Professora da Faculdade de Educação da Ufba desde 1983, Dora Leal é doutora em 
Educação e assumiu diversos cargos públicos no Estado, entre eles, a direção da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), de 2007 a 2009.  

Produzido por Nonato Freire, o Perfil & Opinião será reprisado no sábado (2), às 20h, e 
também pode ser acompanhado pelo portal do Irdeb.  

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Arquivo Público da Bahia suspende parte dos serviços por 
conta do risco de incêndio 

 
As memórias da Bahia e do Brasil estão ameaçadas. O Arquivo Público da Bahia (APB) 
corre o risco de ser consumido pelo fogo, caso um incêndio atinja o acervo, constituído 
basicamente de documentos em papel e microfilme. Isso porque o prédio que abriga o 
patrimônio documental, a Quinta do Tanque, localizada na Baixa de Quintas, não possui 
sistema antifogo e dispõe apenas de 48 extintores. Como agravante, o imóvel guarda 
umidade, o que causa danos à rede elétrica. Desde o último dia lo, parte da energia foi 
desligada e reparos de emergência estão sendo realizados a fim de evitar curtos-circuitos. 
Por conta disso, o arquivo está funcionando apenas parcialmente. 
"Por duas vezes, o disjuntor desarmou. Para nós, este foi o sinal de perigo iminente", conta 
Ubiratan Castro de Araújo, diretor da Fundação Pedro Calmon, que administra o arquivo. 
Araújo disse que a caixa de luz foi refeita e os fios estão sendo isolados por tubulações de 
PVC, e uma obra de requalificação do sistema elétrico será feita a partir de maio. 
Prejuízos 
De acordo com a diretora do arquivo, Maria Teresa Matos, a situação exige urgência. O 
ideal seria a mudança do APB para um prédio com mais espaço e ventilação adequada. "O 
imóvel já não comporta a quantidade de documentos e o excesso de umidade demanda 
higiene constante pa' ra evitar a ação de pragas", revela Maria Teresa. Mas as restrições 
orçamentarias do governo estadual vão dificultar uma solução deste tipo ainda em zou. 
A FPC, no entanto; já articula parcerias com o departamento baiano do Instituto de 
Arquitetos do Brasil para que dois projetos sejam apresentados, um de adequação do 
prédio atual e outro de um novo imóvel a ser construído. "Para pleitearmos recursos, 
temos que lançar projetos. Nosso objetivo é que obtenhamos a ampliação do orçamento do 
ano que vem", diz o diretor da fundação. Enquanto são feitos os reparos, boa par  
te dos serviços do APB estão suspensos, como as consultas à base de dados e aos 
microfilmes, o atendimento via telefone, as visitas escolares e o fornecimento de cópias de 
documentos civis. 
O doutorando em história pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), André de Oliveira 
Rego, 3o, está com sua pesquisa sobre políticas indígenas na Bahia do século XIX atrasada. 
Apesar de ter conseguido reservar os manuscritos que iria usar antes da obra (atualmente, 
novas consultas ao acervo foram suspensas para conclusão das obras), o historiador tem 
que se sentar próximo à janela para aproveitar a luz do dia. Além disso, o notebook onde 
faz as anotações precisa ser recarregado constantemente, reduzindo o ritmo do estudo. "A 
negligência do Estado com este patrimônio é um absurdo. O acesso aos documentos é um 
direito garantido na 
Constituição", reclama. 
Além de afetar a produção acadêmica, a situação prejudica o público, que recorre ao 
arquivo para obter documentos civis oriundos de cartórios, do Poder Judiciário e do 



Executivo estadual. "São certidões de nascimento e óbito, registros de posse de terra e de 
órgãos públicos que ajudam a resolver processos judiciais", esclarece a coordenadora de 
pesquisa do APB, Rita de Cássia Rosado. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Acervo reúne documentos raros em papel e microfilme 
 
Segundo mais importante do País, o Arquivo Público da Bahia (APB) foi criado em 16 de 
janeiro de 1890, pelo então governador do Estado Manoel Victorino Pereira. Nos seus 121 
anos de existência, o arquivo tem sido o abrigo de documentos raros, publicações, mapas, 
plantas arquitetônicas e algumas fotografias que ajudam a compor o quebra-cabeças da 
história da Bahia e do Brasil. 
No acervo, estimado em 25 quilômetros -- se enfileirado numa reta --, estão documentos 
dos períodos colonial, monárquico e republicano, a exemplo da Carta de Doação da 
Sesmaria da Ilha de Itaparica em 1552; as ordens régias emitidas pelo príncipe regente 
dom João durante os dias em que permaneceu em Salvador (22/1 a 26/2 de 1808); e 
registros sobre a captura e o pedido de soltura de escravos no século XIX. 
Em 2008, o Conjunto Documental do Tribunal de Relação do Estado do Brasil (órgão que 
precedeu o Supremo Tribunal Federal), guardado no APB, ganhou o título de Memória do 
Mundo da Unes-co -- Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura. Coleções de jornais dos séculos XIX e XX também integram o patrimônio 
documental do arquivo, dentre elas a de A TARDE (1915-1988). 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Incêndio no Rio "emite" alerta para outros prédios 
antigos 

Um incêndio destruiu, na tarde de anteontem, parte do Palácio Universitário, que integra o 
campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O fogo teria começado na 
Capela São Pedro de Alcântara, que estava fechada há um ano e meio para reforma. 
O imóvel abrigava arquivos de pesquisas sobre a história da UFRJ. De acordo com o diretor 
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural (Iphan) do Rio de Janeiro, Carlos 
Fernando de Andrade, a perda dos documentos é irreparável. O Palácio Universitário, 
tombado desde 1972, é uma construção do século XIX, onde, em 1852, passou a funcionar 
o Instituto de Psiquiatria Pedro II. A partir de 1949, o prédio passou a ser adaptado para a 
UFRJ. 
Bombeiros 
Segundo a diretora do APB, Maria Teresa Matos, um plano de detecção de fogo foi enviado 
ao Corpo de Bombeiros há dois anos, mas a corporação não emitiu parecer. Por e-mail, o 
comandante de Operações Dalton Barbosa disse que um projeto de prevencãó e combate a 
incêndio foi entregue à corporação em novembro de 2010. Ele afirmou que, após ser 
analisado, o projeto retornou em março deste ano ao engenheiro responsável para 
correções. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde O UNIVERSO DE CARYBÉ E SEU ENCANTO 
 
Quem não conhece o trabalho de Carybé? Desde sua morte, há 14 anos, muito já se falou 
e mostrou deste artista que, junto com gente como Jorge Amado e Dorival Caymmi, ajudou 
a construir o mito da Bahia singular, colorida e miscigenada. 
Uma nova exposição, entretanto, está propondo um mergulho no universo criativo de 
Carybé por meio de 17 pinturas a óleo que ele deixou inacabadas e nas quais trabalhava na 
época de sua morte. "Esses quadros estão em diferentes estágios de desenvolvimento. E o 
interessante é justamente isso, poder observar o artista em processo", ressalta o diretor de 
Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), Daniel Rangel, que 
as  
sina a curadoria da exposição juntamente com Solange Bernabó, filha de Caribé. 



Intitulada O Ateliê: Carybé 1911-2011, a exposição comemorativa aos 100 anos do artista 
tem vernissage nesta sexta-feira, no Centro Cultural Solar Ferrão. Aberta ao público a 
partir do sábado, traz também uma reprodução do ateliê de Carybé em uma sala onde 
estará dis.posto, da forma que ele deixou, tudo que colecionou. 
Múltiplo 
São objetos de arte popular das Américas e da Asia, arte africana, arte sacra e souvenirs 
adquiridos em viagens e recebidos de presente. Também fazem parte trabalhos de outros 
'a rtistas como Mestre Didi e Mario Cravo Jr, mobiliário, publicações nas quais o artista 
trabalhou ou 
foi tema e até seu cavalete e sua mesa de trabalho, que ainda mantém as paletas de 
preparo das tintas, pincéis e espátulas. 
Segundo Rangel, nada disso seria possível sem o apoio da família de Carybé, que 
conservou até hoje o ateliê da maneira como foi deixado pelo artista. "Essa foi a razão pela 
qual o estúdio foi mantido. Queríamos torná-lo público um dia, para as pessoas visitarem, 
conhecerem", explicou Solange Berna-bó, responsável por selecionar os objetos para a 
exposição. "Cada um deles tem sua história. Usei como critério o que fosse mais 
representativo e mostrasse as diversas facetas do meu pai", continuou Solange. De acordo 
com ela, a exposição abrange cerca de um terço do total de objetos do ateliê original, 
localizado no bairro de Brotas. 
É possível, no entanto, conhecer o espaço original, fazendo uma visita virtual por meio de 
um tour 360° em computadores instalados no local da exposição. Será oferecida também 
uma ação educativa voltada para crianças, mediante inscrição de suas respectivas escolas, 
que receberão cópias em papel dos 17 quadros inacabados e o desafio de terminá-los. 
Talento precoce 
Hector Julio Pá ride Bernabó nasceu em Lánus (Argentina), no dia 7 de fevereiro de 1911 . 
Sua família se mudou para o Rio de Janeiro quando ele tinha oito anos. Foi lá que ganhou o 
apelido de Carybé. Começou a se interessaapor produção artística frequentando o ateliê do 
irmão, Arnaldo Bernãhóó. Explorou a ce- râmica e a escultura e trabalhou como 
pesquisador, historiador, tradutor e jornalista. 
Estudou na Escola Nacional de Belas Artes e, em 1950, foi convidado por Anísio Teixeira a 
produzir dois painéis para a Escola Parque, em Salvador. Passou a viver e a trabalhar em 
Salvador, colaborando para uma grande renovação na produção visual da Bahia. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Textos das peças vencedoras co Prêmio Fapex são 
publicados 

Publicado no último dia 18 de março, o primeiro livro da Fundação de Apoio à Pesquisa e 
Extensão (Fapex) sobre o prêmio de teatro da Fundação, denominado Prêmio Fapex de 
Teatro 2010 apresenta três peças selecionadas entre as 67 que participaram do concurso. 
As obrasforam escolhidas por cinco jurados -- Cacilda Póvoas, Fernando Lira Ximenes, Luiz 
Felipe Botelho, Luiz Marfuz e Tânia Abreu. Eles levaram em conta os seguintes critérios na 
avaliação: abordagem, desenvolvimento dos personagens, estrutura e coerência internas, 
qualidade da escrita, originalidade, criatividade e diferencial. 
Selecionadas o 
Faz parte da publicação a peça Namíbia, Não!, do dramaturgo e atorAldri Anunciação, que 
está em cartaz na Sala de Coro do Teatro Castro Alves, até o próximo dia 1° de maio e que 
tem 
direção de Lázaro Ramos, que faz sua estreia como diretor. 
Outra peça é Sobre os Palhaçosna Varanda, do diretor Diego Nunes Pinheiro e, por fim, 
Sade, do dramaturgo Gil Vicente Tavares. As obras foram escolhidas, "pela capacidade de 
representar na cadente simplicidade ou no extremo requinte possível, um fragmento do 
nosso tempo", segundo Marcelo Veras, organizador do livro. 
Namíbia, Não! conta a história de dois negros que são obrigados, juntamente com outros 
afrodescendentes, a deixar o Brasil e voltar para a África, graças a um decreto do 
presidente. A justificativa para tal ato é recompensá-los pelos séculos de escravidão e 
humilhação. A peça critica a segregação racial no País, misturando drama, tensão, humor e 
ironia. 



Sobre os Palhaços na Varanda, escrita por Diego Nunes, conta, com humor, a história de 
um casal de idosos que, por conta do desgaste de anos de re  
lacionamento, não encontra motivos para sorrir. 
Já a obra de Gil Vicente Tavares, Sade, retrata a história do Marquês de Sade, um escritor 
francês libertino que viveu no período do "Regime do Terror". A obra aborda temas como 
perversão, abuso de poder, hipocrisia das classes dominantes, taras sexuais, loucu  
ra e injustiças sociais. 
Marcelo Veras, caracteriza a publicação do livro um grande passo. "É importante, porque 
além de demonstrar a qualidade dos dramaturgos baianos, revela nomes antes 
desconhecidos". Além da publicação do livro, os vencedores de 2010 tiveram as peças 
apresentadas no Festival Internacional de Artes 
Cênicas da Bahia (FIAC). 
Edital 2011 
0 projeto do Prêmio Fapex de Teatro 2011 já está em discussão, porém, não há datas 
definidas para divulgação do vdital. Segundo Veras, a intenção é estender o prêmio para 
outras artes além do teatro, como, dança, música e artes plásticas. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Polícia prende criminoso que atacou turista 

O criminoso flagrado em fotografias em agressão contra um turista português, publicadas 
na edição do A TARDE da última segunda-feira, foi apresentado ontem na Delegacia do 
Turista de Salvador (Deltur). Iran Teixeira Santos Júnior, 18 anos, assumiu não só essa 
tentativa de assalto como confessou já ter participado de, pelo menos, i4 homicídios em 
outros bairros da cidade. 
A prisão aconteceu na manhã de ontem, na casa do criminoso, no bairro de Pau Miúdo, 
após denúncias anônimas. Apesar disso, policiais da Deltur destacam que o fato de o 
turista agredido no Pelourinho não ter apresentado queixa, e de os outros crimes terem 
sido cometidos antes de Iran completar a maioridade, aumenta as chances de impunidade. 
Iran fez 18 anos há pouco mais de um mês, no dia 14 de fevereiro. 
"Vamos representar ao juiz, mas sem localizar a vítima não podemos garantir que ele 
continuará preso", comentou a titular da Deltur, delegada Marita Souza. 
Iran é suspeito de envolvimento em assassinatos na região de Pau Miúdo e tem passagem 
pela Fundação da Criança e do Adolescentes (Fundac), de onde saiu há cerca de quatro 
meses. "Os traficantes usam adolescentes para crimes mais graves, como execução, e tudo 
indica que Iran era um desses escolhidos", pontuou Marita. Sobre a ocorrência no Centro 
Histórico, o envolvido disse que agiu por oportunismo: "Outro menino daqui tentou 
arrancar a corrente. Quando vi que ela estava partida e ainda no pescoço do cara parti 
para cima dele, mas acabei saindo sem nada", disse ele. 
O turista português Rui Sete foi atacado por Iran Teixeira na tarde de domingo,' quando 
passeava no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador. Uma sequência de fotografias 
mostra a vítima lutando contra o agressor para não entregar o objeto do roubo -- enquanto 
um grupo de pessoas sem reação acompanha o crime. No momento, não havia nenhum 
policial no local. 
Rotina 
Dez minutos no Pelourinho e é fácil perceber como turistas, comerciantes, policiais e 
criminosos convivem de forma bastante peculiar no principal sítio histórico da cidade. 
Enquanto, na Deltur, Iran Teixeira era interrogado sobre o crime contra o turista 
português, o dono de uma loja de artesanato tentava recuperar um quadro roubado 
minutos antes. 
Maltrapilho e mentalmente confuso, o suspeito era conduzido por um policial militar ainda 
com a prova do crime nas mãos. "Essas pessoas na verdade são dignas de pena", 
comentou o comer  
ciahte Sílvio Amorim Ferreira, que acionou a polícia para ter a peça recuperada, mas que 
preferiu não registrar queixa do crime. 
No Cruzeiro de São Francisco, uma ex-turista, agora moradora da Bahia, fazia as honras de 
guia para um amigo vindo também de São Paulo. "Toda vez que recebo paulistas em minha 
casa, venho ao Pelourinho. Comparando com dois anos atrás, achei até melhor essa 



questão da segurança", avaliou a dona de casa Angela Próspero, 55. 
O visitante da vez era o vendedor José Roberto Longue, 65, que disse estar aprovando: "O 
problema é que estão levando meu dinheiro", brincou, exibindo fitinhas do Bonfim e colares 
de madeira comprados de uma baiana. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Correio - 24h Adolescente que assaltava turistas confessa 14 
homicídios 

PRISÃO Com 18 anos recém -completados, Iran Teixeira Santos Júnior, o Barraquinha, foi 
preso na tarde de ontem, perto da casa onde morava, no Pau Miúdo, por policiais militares 
da 1S' 
Companhia Independente da Policia Militar, do Centro Histórico de Salvador. O rapaz 
confessou já ter praticado 14 homicídios, além de ter sido identificado como um dos 
principals assaltantes de tu- 
ristas que frequentam a região histórica e o Pelourinho. 
O preso será transferido da Delegacia Especial de Proteção ao Turista, onde passou a noite 
sob custódia, para a Delegacia de Homicídios, no Complexo Policial dos Barris. Barroquinha 
chamou a atenção da polícia há três dias, quando agrediu e roubou um turista português 
no Pelourinho. O jovem ficou internado por dois anos no Centro de Acolhimento ao Menor 
(CAM) por um dos assassina- 
tos. Em depoimento, disse ter matado desafetos. A polícia investiga se as mortes estão 
ligadas ao tráfico de drogas. 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Turismo baiano é destaque mundial 

Adriano Villela 
 
Com unidades hoteleiras e destinos reconhecidos por publicações e sites especializados, a 
Bahia vive momento de fortalecimento do seu apelo turístico no exterior. 
 
A movimentação registrada no Pelourinho, do público no Carnaval e os mais de 130 
transatlânticos e 150 mil visitantes que chegaram de navios durante o verão comprovam 
isso. O reconhecimento não demorou a chegar. 
 
Na divulgação da pesquisa Stay List 2011, a revista National Geographic escolheu três 
empreendimentos baianos na lista dos hotéis mais autênticos. 
 
A Bahia foi o estado nordestino campeão desta lista, que citou o Villa Bahia (em Salvador), 
a Pousada Mangabeiras, em Boipeba/município de Cayru, e o Uxuá., em Trancoso. 
 
Dos outros estados do Nordeste, apenas uma unidade do Rio Grande do Norte foi citada. 
Trancoso também é apontado como um dos 15 melhores destinos turísticos, de acordo com 
a revista Travel Talk, e é considerado paraíso para se desconectar do mundo, conforme o 
jornal The New York Times.  
 
Cerca de 80% da clientela do Villa Bahia é de visitantes estrangeiros. Segundo o diretor do 
empreendimento, Burno Pascal Guinard, a terceira colocação no ranking da National 
Geografic confirma a aposta do grupo de origem francesa na atração de turistas de alto 
poder aquisitivo. 
 
"A unidade também foi citada como uma das 50 melhores opções de hospedagem no Brasil 
pelo selo Roteiros de Charme. Um hotel sustentado é a nossa principal diretriz", conta 
Guinard. Os hoteis autênticos, na seleção da National Geographic, são aqueles que 
refletem a cultura local e manter práticas de envolvimento com a comunidade e 



sustentabilidade ética. 
 
Com diárias que variam de R$ 380 a R$ 490 (baixa temporada) e R$ 480 a R$ 690 (alta 
estação), o Villa Bahia conta com sistemas de combate ao desperdício de água e energia, 
lixo seletivo - em parceria com a Cooperes, de Ilha Amarela - e só utiliza alimentos 
orgânicos. Móveis e objetos de metal são de origem artesanal, oriundos de fornecedores da 
Bahia, Minas Gerais e São Paulo. 
 
São 17 suítes, cada uma com design interior diferenciado, sempre inspirados em feitorias 
portuguesas dos Séculos XV, XVI e XVII, como Goa, Macau e Cabo Verde. "Queríamos 
alguma coisa que explicasse a Bahia, o porquê de tudo isso (em referência à riqueza 
histórica e arquitetônica)", explicou o diretor.  
História e hospitalidade 
 
Quando decidiu vir a Bahia, o diretor de Marketing francês Frederic Boulanger queria ficar 
hospedado num local que contasse também a história baiana Ao consultar a folheteria de 
divulgação, escolheu o Villa Bahia por ser "pequeno, e por isso mesmo mais simpático e 
aconchegante" e por estar localizado no Centro Antigo. O Villa Bahia fica no Cruzeiro de 
São Francisco, ao lado da Delegacia de Proteção ao Turista. 
 
Não se arrependeu da escolha. "É realmente um lugar atípico e exclusivo. Estou satisfeito", 
finalizou. A localização em pleno Centro Antigo também foi destacado pelo engenheiro 
alemão Heine Tischer, para quem "aqui é muito interessante e confortável. 
 
As pessoas são muito receptivas, sempre dispostas a ajudar. Ainda tem esssa beleza toda 
da região", disse ele, que trabalha para a Nucléobras, uma subsidiária da Eletrobrás. 
 
No último último dia 25, o Hostel World, o principal site de reservas de hospedagem do 
mundo, apontou o Barra Guest - de Salvador - como o melhor da categoria hotel em todo o 
mundo. 
 
A unidade fica na Rua Recife, a cinco minutos do Porto da Barra, apontada pelo jornal 
inglês The Guardian como a terceira melhor praia urbana do mundo. O Barra Guest Hostels 
é administrado pela brasileira Marilze Keyko e o britânico Russel James Chambers. O 
empreendimento investe prioritariamente nos itens segurança e conforto. 
 
Como diferencial, os gestores fornecem aos hóspedes dicas de programação de lazer e 
orientações de segurança. Para o último Carnaval, as reservas se esgotaram em junho. 
Melhorias para a Copa 
 
O britânico James Master, que atua numa empresa de software alemã, aprovou as 
instalações do hotel Villa Bahia, porém quanto ao serviço, ele relatou uma dificuldade. 
 
"Tenho um bebê e para quem tem filho não é muito bom, pois o staff não fala inglês", 
argumentou. Master contou que escolheu o Villa Bahia por indicação da agência de viagem. 
Guinard reconhece que há aspectos da hotelaria baiana que precisam ser melhorados até a 
Copa do Mundo, em 2011. 
 
"É difícil achar um recepcionista que fale mais de um idioma", afirmou o diretor. A seu ver, 
a localização também atrapalha, pois muitos estabelecimentos não comportam a chegada 
de mais de um ônibus. "A rede hoteleira ainda não está preparada para a Copa, mas ainda 
dá tempo", avalia. 
 
Outro desafio é a questão da segurança. No último domingo, o turista português Rui Sete 
foi furtado na Barroquinha. Segundo agentes de plantão na Delegacia de Proteção ao 
Turista (Deltur), a vítima não prestou queixa. "Ele deu azar. A área é bem policiada, mas 
no momento em que ocorreu o problema, não tinha um policial lá", afirmou uma agente da 
Deltur que optou por não se identificar. 
 



Ela afirmou que a unidade sempre tem delegado de plantão, cinco policiais e um escrivão. 
Outro agente, que também solicitou anonimato, especulou que o efetivo absorvido no show 
de Ivete Sangalo possa ter deixado o Centro Antigo descoberto. 
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Tribuna da Bahia Videoconferência reúne cidades-sede da Copa 

KARINA BARACHO 
 
Uma videoconferência reuniu na tarde de ontem todas as 12 cidades-sede da Copa de 
2014, além de representantes do Ministério do Turismo, Senac e da Federação Brasileira de 
Hospedagem e Alimentação. 
 
Durante o evento, que aconteceu o lançamento do programa Nacional de Educação 
Profissional Senac na Copa foi abordado ainda o impacto social e econômico não apenas 
nos municípios que vão acontecer as partidas mas também nas cidades próximas e o 
incremento de treinamento para os profissionais das mais diversas áreas. 
 
Estiveram presentes no encontro, pessoas ligadas ao esporte, ao setor hoteleiro e ao 
desenvolvimento da capital baiana, além de representantes do município, estado. O 
responsável pelo escritório municipal da Copa 2014, Leonel Leal, destacou a importância de 
mais uma parceria voltada para a Copa 2014. "A entrada do Senac vai ser muito 
importante no desenvolvimento e na qualificação dos profissionais". 
 
Além das estruturas físicas, um dos maiores legados que a Copa vai trazer para Salvador 
vai ser a qualificação profissional. "Além da nossa simpatia vamos aprender a receber 
melhor, com certificação. Os cursos serão de fundamental importância para aqueles que 
estiverem ligados direta e indiretamente com a Copa. Conforme Leal é importante também 
um curso para o aprendizado e aperfeiçoamento do segundo ou terceiro idioma. 
 
"Já temos alguns projetos neste segmento. O que vai crescer ainda mais com a chegada do 
Senac, que nos tranquiliza muito", acrescentou Leal. Conforme ele, uma cidade que abriga 
um Carnaval como o de Salvador tem um pouco de experiência em grandes eventos. "Os 
dois têm demandas bem diferentes, sabemos disso", acrescentou. 
 
Durante o evento foram discutidos ainda o impacto social e econômico que a Copa de 2014 
vai trazer não apenas para Salvador mas também para todo o Estado. "Nas últimas duas 
Copas, a FIFA destacou um incremento de cerca de 1,2 do Produto Interno Bruto dos 
países onde o evento aconteceu. 
 
Por isso acreditamos que aqui no Brasil teremos um incremento muito grande, o que vai 
ajudar a desenvolver também a Bahia, já que Salvador é uma das cidades-sede", disse o 
assessor de promoções e eventos da Bahia, Márcio Lima. 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia VII Enecult estende prazo para submissão de trabalhos 
 
Estudantes, professores, pesquisadores, artistas e demais interessados em participar do 
VII Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (VII Enecult) devem enviar trabalhos 
até 17 de abril. Nesta edição, que será realizada entre 3 e 5 de agosto, além das mesas 
coordenadas e comunicações orais, os autores também podem submeter propostas de 
intervenções artísticas. A submissão de trabalhos é feita através do site 
www.enecult.ufba.br. A programação do VII ENECULT e outras informações estão 
disponíveis no blog (enecult.wordpress.com) e no twitter (twitter.com/enecult) do evento. 
 



O encontro é promovido pelo Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Cult),  
Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (Pós-Cultura), 
Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC) e Faculdade de 
Comunicação  (Facom), instituições da Universidade Federal da Bahia (UFBa). 
 
Confira o novo calendário do VII Enecult: 
Submissão de propostas - 01/03 a 17/04/2011 
Avaliação dos trabalhos - 18/04 a 13/05/2011 
Divulgação do resultado - 16/05/2011 
Inscrições - 16/05 a 30/06/2011 
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A Tarde OnLine Moraes Moreira é a próxima atração do projeto 
Armandinho Convida 

Divulgação 

 
Moraes decolou com a música Pombo Correio, ao lado de Dodô e Osmar 

Depois de promover a volta do encontro de trios na Praça Castro Alves, o cantor, 
instrumentista e compositor Moraes Moreira será o último convidado do mês de março no 
projeto Armandinho Convida, que acontece no dia 31, no Largo Pedro Archanjo, às 21h.  

Moraes Moreira retornou aos circuitos do Carnaval em 2010, depois de anos afastado da 
folia baiana. Sua energia contagiou o folião pipoca que o recebeu mais uma vez de braços 
abertos.  Com mais de 40 anos de carreira, o cantor e compositor baiano fará mais um 
encontro com Armandinho e promete não deixar ninguém parado.  

|Serviço|  

Armandinho Convida Moraes Moreira 
Quando: 31 de março, às 21h 
Local: Largo Pedro Archanjo, Pelourinho   
Ingresso: R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia + 1kg de alimento não perecível)  
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A Tarde On Line BTCA comemora 30 anos durante mês da dança 
Foto: Adenor Gondim (Divulgação) 

 
Espetáculo de dança do Balé do Teatro Castro Alves 

Abril é o “Mês da Dança”. A denominação acontece porque no dia 29 de abril comemora-se 
o Dia Internacional da Dança, instituído pela Unesco, em 1982, em celebração à data de 
nascimento do bailarino Jean-Georges Noverre (1727-1810), considerado o criador do balé 
moderno.  

Se este já seria um motivo para o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) festejar, o mês se torna 
mais importante ainda porque no dia 1º de abril a companhia baiana completa 30 anos de 
fundada. E para comemorar, o BTCA programou sete apresentações em Salvador e no 
interior, dando início à sequência de viagens previstas para 2011.  

A programação  conta com duas coreografias elaboradas pela companhia no ano passado. 
No dia 1º de abril, sexta-feira, o BTCA apresenta “1POR1PRAUM””, uma criação do diretor 
artístico do Balé, Jorge Vermelho, com supervisão coreográfica de Renata Melo, que será 
apresentada no Jardim Suspenso do Teatro Castro Alves (TCA), às 16h, com entrada 
gratuita.  

Já no dia 5, terça-feira, será a vez do espetáculo ““A Quem Possa Interessar”” ser 
apresentado no Teatro SESC Pelourinho. A performance, criada pelo renomado coreógrafo 
Henrique Rodovalho, sob direção artística de Vermelho, acontece às 19h30, também com 
entrada franca.  

No dia seguinte, 6 de abril, quarta-feira, o BTCA volta a apresentar ““1POR1PRAUM”, desta 
vez na Arena SESC Pelourinho, a partir das 18 horas, e mais uma vez com acesso gratuito 
para o público.  

Na sexta-feira, 8 de abril, será reapresentado ““A Quem Possa Interessar””, só que neste 
dia o espetáculo acontece na Sala Principal do TCA, às 20 horas, com ingresso (inteira) a 
R$ 10.  

Ainda no mês de abril, a companhia baiana apresenta esse mesmo espetáculo no município 
de Lauro de Freitas, no dia 12, terça-feira, às 19h30, no Cine Teatro Lauro de Freitas. E, 
em seguida, o BTCA viaja para Porto Seguro, no Sul da Bahia, onde faz duas 
apresentações.  

No dia 16, sábado, ““A Quem Possa Interessar”” é apresentado no Centro de Cultura de 
Porto Seguro, às 19 horas, e no domingo, 17, a companhia faz a performance 



““1POR1PRAUM””, às 17 horas, na Praça São Brás, no distrito de Arraial d’Ajuda. Nos dois 
municípios as apresentações serão gratuitas para o público.  

Oficinas - Como parte da programação em Porto Seguro, o BTCA ministrará quatro oficinas 
gratuitas no dia 16 de abril, sábado, às 9 horas, com os temas Dança Moderna, no Centro 
de Cultura de Porto Seguro; Balé Clássico, na Academia Dionée Alencar (Academia Elite); 
Dança Afro e Balé Clássico, as duas últimas na Academia do Mestre Railson, em Arraial 
d’Ajuda.  

Inscrições e mais informações sobre as oficinas podem ser obtidas junto ao Centro de 
Cultura de Porto Seguro via (73) 3288-1388 ou culturaps@gmail.com.  

Mais interior -– Após a passagem por Lauro de Freitas e Porto Seguro, o Balé Teatro Castro 
Alves programou uma série de viagens pelo interior da Bahia. De maio a novembro, a 
companhia se apresentará em municípios como Vitória da Conquista, Jequié, Ilhéus, 
Alagoinhas, Camaçari, Santo Amaro, Valença, Feira de Santana, Juazeiro e Lençóis.  

Nos programas de algumas destas viagens, além das coreografias ““1POR1PRAUM”” e ““A 
Quem Possa Interessar””, também está previsto o espetáculo ““À Flor da Pele””, criado pelo 
coreografo Ismael Ivo, um dos mais renomados profissionais da dança em todo o mundo, 
sob direção artística de Jorge Vermelho.  

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia Notícias ARQUIVO PÚBLICO SUSPENDE SERVIÇOS 

O Arquivo Público da Bahia (APB) suspendeu parte de seus serviços devido ao risco de 
incêndio no prédio que abriga o patrimônio histórico baiano, a Quinta do Tanque, na Baixa 
de Quintas. A estrutura não tem sistema antifogo e dispõe apenas de 48 extintores. O 
imóvel, antigo, é localizado sobre uma fonte de água, e guarda umidade, o que causa 
danos è rede elétrica. “Por duas vezes, o disjuntor desarmou. Para nós, este foi o sinal de 
perigo eminente”, disse o diretor da Fundação Pedro Calmon, Ubiratan Castro, em 
entrevista ao A Tarde. Parte da energia foi desligada e reparos de emergência estão sendo 
realizados. Consulta à base de dados e aos microfilmes, o atendimento via telefone, as 
visitas escolares e o fornecimento de cópias de documentos civis estão suspensos. 
Segundo Ubiratan, em entrevista ao BN, já há verba do BNDES para a instalação de um 
sistema anti-incêndio desde 2008, mas a obra não iniciou porque faltam documentos do 
Corpo de Bombeiros. 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia Notícias Arto LindSAY something - entretenimento 

Foto: James Martins / BN 

 
Arto com o filho Noa, baiano e abusado 

 Arto Lindsay é cantor, compositor, guitarrista e produtor. Arto Lindsay é norte-americano, 
mas também é brasileiro. Passou a infância no interior de Pernambuco, onde aprendeu um 



certo sotaque e um certo swing. Sua primeira banda, DNA, formada em Nova York no final 
dos anos 1970, é referência do que se convencionou chamar ‘noise’, mas também faz 
pensar em Anton Webern, o pai do silêncio. Uma boa definição para Arto foi formulada por 
ele mesmo: “Experimental demais para o pop. Pop demais para o experimental”. Sua 
música joga com coisas simples e extremamente difíceis: silêncio, humor, sutileza, dureza 
e flexibilidade. Tripas e coração. Intensidades. Lucas Santtana, no site Diginóis, chamou a 
atenção da moçada para a importância das texturas no tratamento da canção; e apontou 
Arto como mestre. Um conselho para as gerações mais novas: fazer do fato arto um 
artefato. Ele produziu discos de Caetano Veloso, Marisa Monte, Ilê Aiyê, David Byrne, Gal 
Costa, Carlinhos Brown e outros. Está cada vez mais próximo das artes plásticas, como 
sempre esteve próximo da literatura. Nesta entrevista, Arto Lindsay fala sobre os planos 
para o futuro, os desfiles que organiza pela Europa, sobre as vias e desvios de sua carreira, 
discos, livros, comida e sobre como fumou um baseado com João Gilberto, no mesmo dia 
em que conheceu o poeta Waly Salomão. Enfim, um papo imperdível. Que a presença de 
Arto LindSAY something, para os que tiverem olhos e ouvidos livres! 
  
James Martins: - Arto, seu último disco lançado foi Salt, de 2004, o que você tem feito de 
lá pra cá?  
 
Arto Lindsay: - Comecei a gravar outro disco. Parei e quando recomecei tinha perdido o 
interesse neste disco. Embarquei noutra: comecei a fazer desfiles como uma forma de arte, 
cada um com música, tema, alegorias e coreografia própria. Fiz em Frankfurt, em 2008: I 
AM A MAN; e em 2009 fiz um na bienal de Veneza: MULTINATURAL (BLACKOUT); uma em 
Berlin: THE PENNY PARADE; e um em Nova York: SOMEWHERE I READ. São inspiradas no 
carnaval é claro. Continuo a minha participação no carnaval baiano. Em 2009 fiz um trio 
pela Secult, com atabaques distorcidos e convidados internacionais e brasileiros. Em 2010 
me apresentei na varanda do cinema Glauber Rocha com um trio de atabaques 
comandados por Gabi Guedes e com o computador de Gilberto Monte. Este mesmo naipe 
de atabaques me acompanhou num concerto especial que fiz em Inhotim, em Minas 
Gerais. Comecei a fazer mais shows solo, cantando só com o acompanhamento da minha 
guitarra atonal, que neste contexto vira uma referência tonal! E continuei a desenvolver 
alguns conceitos de espacialização nos shows. Fiz uma instalação/show no MAM, em 
Salvador, em dezembro de 2008, chamado DESFILE 16, com 4 guitarras e 12 
percussionistas. Fiz um show, 36 YEARS IN 1 NIGHT, com 5 músicos, cada um numa torre 
de 5 metros de altura e com seu próprio sistema de som. Organizei uma espécie de 
arrastão com 70 adolescentes. Em maio deste ano voltei a excursionar com banda. Fiz um 
show na Korea, com banda, espacialização e coreografia. Tenho feito vários shows em 
clubes pequenos no Rio, com uma banda de improviso chamada Rabotnik e com Pedro Sá. 
Pretendo iniciar a gravação de um disco novo por agora e embarcar numa longa turnê no 
segundo semestre de 2011.  
 
JM: - E, nesse novo disco, vai entrar algo do disco abortado?  
 
Arto: - É possível que entrem uma ou duas músicas do disco abortado, mas em princípio 
eu não quero pensar nisso. Quero tentar fazer um disco novo, começando com barulho, 
passando por umas composições usando atabaques e barulho e, depois, passando para 
umas canções um pouco mais arranjadas e acabando com uma coisa mais grandiosa, 
cordas e não sei o que. A minha idéia é essa.  
 
JM: - Por quê?  
 
Arto: - Um cara sugeriu para mim fazer um show para identificar, pra de alguma forma 
estabelecer a marca. Para ganhar mais grana, pra viver melhor. Porque as pessoas não 
conseguem juntar todas as minhas atividades e...  
 
JM: - ...e identificarem como um conjunto, um artista.  
 
Arto: - É... é...  
 



JM: - Catalogar, digamos.  
 
Arto: - É. E, sem perder a minha liberdade, mas precisando consolidar um pouco a 
carreira, eu pensei que isso seria legal, entendeu? Na verdade eu prossegui agindo para 
que as pessoas não conseguissem me identificar. Para que eu pudesse surtir efeitos e não 
ficar preso a uma imagem que precisasse ser sempre reabastecida. E esse cara é um 
empresário. Ele tem idéias empresariais. Que não são novas para mim, mas, chegando 
desse jeito foi interessante. Também, eu tenho um certo receio, acho que todo tem, de 
olhar pra trás. Aí eu tô tentando encarar isso um pouco. Ninguém quer olhar pra trás 
porque olhar pra trás significa que você parou. E eu sou muito, muitO, muiTO, muITO, 
mUITO, MUITO jovem para isso.  
 
JM: - Mas, quando você olha pra trás, depois de ter falado de sempre procurar apagar o 
rastro, sobrou ainda assim um rastro que você consegue identificar que te segue e te faz 
seguir desde o início?  
 
Arto: - Eu sinto uma unidade sim. E, ao mesmo tempo, não é que eu quis apagar os 
rastros, eu quis... Algumas vezes a gente quer subverter as expectativas das pessoas não 
é? Dar uma guinada. Só faz barulho e de repente faz uma coisa cantada, sussurrada. Mas 
isso também é previsível, entendeu? Então chega um momento em que você se dá conta 
de que já foi contra a previsibilidade tantas vezes que você tem que relaxar. Relaxar e 
simplesmente fazer as coisas. Eu sei que não tô conseguindo ser muito sintético sobre esse 
assunto, mas eu tô tentando.  
 
JM: - Você já pensou em quem vai convidar para tocar neste novo disco?  
 
Arto: - Já comecei a gravar. Gravei com Gabi Guedes. Vou gravar a guitarra sozinho. Vou 
tocar agora em Berlim, em um clube com um som incrível e também vou gravar e ver se 
consigo algumas passagens úteis e provavelmente eu trabalhe com Peter Schere, dos 
Ambitious Lovers, Melvin [Gibbs] e esse músico japonês Jun Miyake, com quem já 
trabalhei. Fora isso não sei.  
 
JM: - E o disco já tem nome? Você pensa os nomes dos discos antes ou depois?  
 
Arto: - Depois.  
 
JM: - Sempre?  
 
Arto: - Eu acho que sim.Só o Corpo Sutil foi um disco que meu amigo Diego, que era um 
interlocutor importante para mim na época, veio com uma lista enorme de nomes pra eu 
escolher. Ele queria me ajudar como uma espécie de produtor artístico (risos). Aconteceu 
também com o nome da [banda] DNA, que o pianista veio com uma lista enorme de nomes 
e só tinha que prestava, que era o DNA.  
 
JM: - E do DNA o que restou na sua música de hoje? Porque tem muita gente que te 
conhece a partir do seu trabalho mais recente e fica meio chocada com quando ouve a 
banda. Embora sim, eu perceba uma unidade: duas potencialidades de uma mesma 
pessoa.  
 
Arto: - É uma idéia de intensidade que você pode conseguir de várias maneiras. Sabe, 
uma idéia de experiência concentrada.  
 
JM: - Mudando de pau pra cacete: o que você está lendo ou leu recentemente?   
 
Arto: - How To Do Things With Art, de Dorothea Hantelman; O Gaúcho Insuportável e O 
Retorno, de Roberto Bolaño; Autobiography of Red, de Ann Carson; Fifth Avenue, 5 A.M.: 
Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's, and the Dawn of the Modern Woman, de Sam 
Wasson; Point Omega, de Don DeLillo; Robert Altman: The Oral Biography, de Mitchell 
Zuckoff; The Drop Edge of Yonder, de Rudy Wurlitzer. Comprei e ainda não comecei a ler: 



Hack the Planet: Science's Best Hope -or Worst Nightmare- for Averting Climate 
Catastrophe, de Eli Kintisch. Mas agora eu tô lendo um livro sobre o impacto de Gesualdo, 
que foi um compositor do final da Renascença, na Itália, no século XX. Ele escrevia 
madrigais, peças curtas para côro, vozes, e usava umas dissonâncias ultra-modernas. E, na 
verdade nunca deixou de ser conhecido, mas, no início do século vinte foi importante em 
momentos diversos para Schoemberg e Stravinsky. A vida dele, que é muito documentada, 
é descrita em detalhes no livro e o fato dele ser príncipe e tudo o mais facilitou o lance 
todo. Estou fascinado com a história de Gesualdo.  
 
JM: - E, falando em livros, quais foram os livros e autores fundamentais em sua vida?  
 
Arto: - Ninguém nunca me fez essa pergunta. Acho que Rimbaud, Willian Burroughs... Os 
que eu lembro assim agora, de cabeça. Sei que, quando eu era adolescente, a primeira 
leitura de e. e. cummings foi importante para mim. Na minha juventude eu li bastante 
poesia e eu escrevia poesia, antes de escrever letras.  
 
JM: - E na literatura em português, alguma coisa te chamou a atenção?  
 
Arto: - A literatura em português na verdade chegou para mim através da música popular. 
Mas o João Cabral foi um cara que eu li adolescente e gostei muito. Gilberto Freire, que é 
antropólogo mas também escreve pra caralho! E... mas eu li muito desde menino. Os 
primeiros livros que eu li eram livros de menino, tipo Ivanhoé, Três Mosqueteiros, meu pai 
tinha uma tradução muito bonita de As Mil e Uma Noites. Li muito. Mas eu não sou muito 
de ler e decorar. Geralmente as pessoas decoram as coisas que lhe são importantes. Já 
para mim, ler foi talvez mais atividade do que absorção.  
 
JM: - Você que anda pelo mundo prestando atenção em tudo, o que descobriu de 
realmente empolgante na música ultimamente?  
 
Arto: - Me liguei em algumas coisas que não são tão novas. Minimal Techno; os chamados 
compositores spectrais, [Gérard] Grisey e outros. Continuo empolgado pelas estrelas do 
rap norte americano, pelo soul e pelo samba.  
 
JM: - No Brasil, os trabalhos de outros que você produziu são muito mais conhecidos que 
os seus próprios. A que você atribui isso? 
 
Arto: - Bem, não me dediquei a fazer sucesso radiofônico. Não bati sempre na mesma 
tecla, nem no popular nem no experimental. Sou difícil de ser descrito.  
 
JM: - Dos discos em que você atuou como produtor, qual o que mais se parece com você?  
 
Arto: - Tenho orgulho de muitos discos que fiz... Não sei qual é o mais parecido comigo. 
Acho que seria pretensioso dizer que algum é parecido comigo.  
 
JM: - Uma pergunta que talvez seja até besta. Como você teve a idéia de uma guitarra de 
12 cordas, sem afinação (ou com uma afinação não convencional)? O que você pretendia 
(pretende) extrair dela?   
 
Arto: - Barulho, ritmo. A idéia era mais centrada no músico do que no instrumento. Era a 
idéia de desenvolver uma técnica própria, pessoal. As 12 cordas (de fato uso 11) chegaram 
por acaso. Um cara que trabalhava comigo tinha uma para vender.  
 
JM: - Houve um tempo em que grandes ousadias musicais se davam na grande mídia 
(rádio e TV): coisas cotidianas. Hoje são reservadas aos pequenos selos especializados, 
programas ou web sites segmentados e coisas do tipo, sob o rótulo de ‘alternativo’. Como 
você vê essa movimentação? Não te dá vontade de que toda a população tenha acesso à 
sua música? Será que “a massa” nunca mais vai comer o tal “biscoito fino”?   
 
Arto: - Bem, não acho que seja bem assim. Quer dizer, é assim mas não completamente. 



O alternativo já é um estilo estabelecido. O experimental já é um gueto muito confortável. 
O mainstream já incorpora barulhinhos e batidas abstratas, especialmente via hip hop. Vê 
o caso do Psirico, por exemplo. É cheio de coisas que em outro contexto seriam 
consideradas experimentais: tudo quebrado, sem repetições óbvias. Dito isso, adoro que 
uma certa garotada esteja cada vez mais interessada nesta música difícil. Gostaria sim que 
mais pessoas tivessem acesso à minha música, mas de alguma forma preferi ter um 
impacto mais profundo ou intenso num número menor de pessoas e não servir de papel de 
parede para as massas. Ahhh, mas sei que de vez em quando seria bom ouvir um monte 
de gente cantando uma canção minha... 
 
JM: - Mas, independente de tudo isso, da música ser mais delicada ou mais punk ou mais 
digressiva ou experimental ou o que quer que seja, tem uma coisa dos próprios veículos de 
comunicação que não tocam determinadas coisas mais. Porque eu tenho certeza de que 
diversas das suas canções teriam grande eco nas pessoas se fossem ao menos executadas 
nas rádios. Como diria o Haroldo, “aquela música se não canta não é popular”. Eu poderia 
enumerar muitos possíveis hits seus, mas eu prefiro que você mesmo o faça. Quais das 
suas canções você acha que seriam cantadas por todo mundo se tocassem mais?  
 
Arto: - Eu não conseguiria lembrar agora. É engraçado esse aspecto, porque eu acho que 
de alguma forma eu não quis aquilo, senão eu teria corrido atrás com mais persistência e 
atacado este problema diretamente. E, de alguma forma eu fiz cu doce entendeu? Eu até 
me ofereci em algum momento ao mundo pop, assim: quer? Ah, não quer não? Então eu 
vou embora... Tudo depende muito também do arco da carreira. Se você começa fora, para 
entrar é muito difícil. Se você começa dentro, você pode até ir para fora e voltar. O que eu 
sempre critico no pessoal de vanguarda é essa idéia de superioridade da música 
experimental. Eu acho que muitas vezes tem coisas mais criativas e inovadoras na música 
chamada de comercial e que não existe uma hierarquia de valores ali. Sempre tive um 
certo ciúme das pessoas tipo Prince ou Caetano que podem fazer as duas coisas. Uma vez 
eu encontrei o Tom Waits na rua, com o filho dele nos ombros, e na época eu tinha lançado 
Envy. Aí ele falou: - cara, eu queria ser como você, você faz o que quer, tá dentro e tá 
fora, etc. Aí eu falei pra ele: - eu queria ser como você, pagar o aluguel em dia (risos). 
Mas, embora a gestão financeira não tenha sido muito sagaz, eu não tenho vergonha das 
coisas que fiz... Ao contrário, eu acho bom e pretendo ficar cada vez mais arrogante. E já 
sou bastante arrogante (risos)!  
 
JM: - Existe já, e para mim é cada vez mais claro, um estilo Arto Lindsay de fazer. 
Sobretudo de cantar. Você já pensou em fazer um disco assim, de intérprete, como o que 
Djavan fez [Ária – 2010]?  
 
Arto: - Eu adoraria! De vez em quando até faço uma lista na cabeça... se fosse pra fazer 
isso agora seria muito mais fácil do que o que eu tenho que fazer. Tem umas músicas 
loucas que eu queria gravar. Tem uma música chamada ‘Surra de Chicote’.  
 
JM: - (cantando) “Virgem ser, pra querer uma surra de chicote, de chicote...”, de Luiz 
Melodia.  
 
Arto: - Tá vendo, você é a única pessoa que lembrava dessa música. Porque você é 
igualmente perverso (risos). E é uma loucura essa música.  
 
JM: - E quais são outras músicas que você cantaria? Ou, melhor, para não ficar uma lista 
muito grande, quais as que não poderiam ficar de fora?  
 
Arto: - Isso depende, porque, ou você faz um disco meio canônico, que é tipo as músicas 
que eu acho as melhores, [ironicamente] que eu amo, que são minha vida... não sei o 
quê...  ou um disco com essas músicas e outras, assim mais relaxadas. Por exemplo, tem 
uma música do Caetano que eu adoro e que ninguém nunca deu bola que é chamada de 
‘Este Amor’, que ele fez pra Dedé no Estrangeiro. (cantando) “Se alguém pudesse ser um 
siboney boiando à flor do sol (...)”. Essa música é demais, cara, a melodia é linda. E a 
gente fez uma gravação bonita, mas um pouco dura. Tem também o Nelson Cavaquinho, 



que eu já cantei mas nunca gravei. E algumas músicas do Bob Dylan naquele disco ‘Blood 
on the Tracks’ que são muito boas e que eu adoro. É o disco do divórcio dele: (cantando) 
“If you see her, say hello (...)”.   
 
JM: - Eu lembro dessa música de uma gravação do Renato Russo.  
 
Arto: - Ele gravou essa música? É..., aquele disco [de Dylan] tem músicas incríveis. Mas 
eu já gravei Prince, já gravei Al Green, nunca gravei Marvin Gaye...  
 
JM: - O que você gravou de Prince?  
 
Arto: - Erotic City, em Mundo Civilizado. 
 
JM: - Verdade. Falando nisso, você tem disco favorito entre os seus?  
 
Arto: - Eu acho que Mundo Civilizado e Prize são os melhores, solo.  
 
JM: - E voltando outra vez ao disco novo, você disse que tá com déficit de composições, 
como é que vai resolver isso?  
 
Arto: - Eu tô tentando escrever letras de uma maneira meio aglutinadora, um pouquinho 
aqui, um pouquinho ali...  
 
JM: - E como é que você escolhe se vai escrever em português ou em inglês?  
 
Arto: - Depende da frase inicial, entendeu? Geralmente começa com uma frase, uma 
imagem, não começa com um tema. Mas, voltando ao disco, eu também comecei um 
projeto com Jun Miyake e estou devendo ainda letras para este projeto, e tivemos idéias 
muito boas para as letras, mas eu não executei essas idéias ainda, logo estou meio 
embolado.    
 
JM: - Uma declaração sua: “O Nirvana, por exemplo, é um Beatles vestido de zoeira. O 
que a gente fazia era bem mais sofisticado do que isso. A técnica era mais primitiva mas a 
ambição artística era muito maior”. Eu quero que você explique um pouco o que era a 
banda DNA e o que veio a se chamar de No Wave e onde você reconhece influências 
daquilo hoje em dia.  
 
Arto: - No Wave era um movimento sem medo de começar do início, sem medo do 
absoluto. Tínhamos um desejo de fazer da música uma arte fundadora de novas 
experiências, não de representar uma contemporaneidade. Queríamos conseguir estas 
proezas no meio da balada, louvar as mini saias e dominar os salões. Acho que a garotada 
tem saudade da ambição, da radicalidade.  
 
JM: - Sobre aqueles desfiles, como é que é isso exatamente?  Onde esses eventos se 
encontram com a sua música e vice-versa?  
 
Arto: - Posso entender um desfile como uma canção ou um livro apesar de ser mais 
parecido com um filme ou com uma peça de teatro.  
 
JM: - No filme Coração Vagabundo, de Fernando Grostein Andrade, vê-se uma acalorada 
discussão entre Caetano Veloso e Hermeto Paschoal a respeito da superioridade da música 
americana sobre a brasileira (ou o contrário). Você, que faz parte de ambos os 
cancioneiros, tem opinião sobre isso? Se mete em briga de baianos?   
 
Arto: - Hermeto é baiano? Vi o filme mas não lembro da cena. Caetano defendia a 
superioridade norte americana? Acho os dois cancioneiros riquíssimos. Canto samba, canto 
soul.  
 
JM: - Não, Hermeto não é baiano. Eu apenas brinquei com a declaração de Millôr 



Fernandes, na época da briga Caetano x Paulo Francis, que, consultado, respondeu: "Não 
me meto em briga de baianos". Sendo Francis também não-baiano e portador até de uma 
'baianofobia'. Usei pelo fato de você ser um baiano-não-baiano. E por fazer parte das duas 
musicografias. Sim, Caetano defende a superioridade da música popular norte americana 
sobre as demais (inclusive a brasileira). E Hermeto rebate. Perguntei a mesma coisa a Júlio 
Medaglia [Passo para Arto a resposta de Medaglia, que pode ser lida aqui].  
 
Arto: - Quem me dera responder do jeito que o Medaglia responde. Não que eu concorde 
com ele.  
 
JM: - Outra coisa, sobre a questão do sucesso popular. Entendo que você tenha escolhido 
"ter um impacto mais profundo ou intenso num número menor de pessoas". Mas estou 
falando das mídias eletrônicas (rádio, TV). Quero dizer que, independente de tudo o que 
você disse, várias das suas canções seriam sim cantadas por um monte de gente se 
tocassem no rádio ou saíssem na trilha da novela. O gosto do povo continua amplo, a 
programação é que ficou restrita. Quero saber sua opinião sobre isso.  
 
Arto: - Sim, seria bom ser tocado no rádio. Mas acho que a cultura popular procede de 
maneira cíclica: abre, fecha, abre e fecha de novo... Claro que prefiro períodos dum gosto 
popular mais abrangente. Acho, como você, que o povo gosta de graça e de prazer. São os 
homens de negócio que têm receio quanto a futuros próximos.  
 
JM: - Qual é o melhor lugar do mundo para se viver hoje em dia?   
 
Arto: - O Rio de Janeiro. 
  

JM: - Mas e quando você está em 
Salvador, o que é que gosta de 
fazer?  
 
Arto: - Olha, gosto de ver as 
pessoas, os amigos, gosto do 
carnaval. Eu não sou muito de 
praia, em lugar nenhum, entendeu? 
Aqui come-se muito bem, 
principalmente na casa das 
pessoas. Mas não tenho um lugar 
específico para citar. Seria muito 
clichê, Sorveteria da Ribeira. Eu tô 
achando que o que me fascina 
agora em Salvador é Cachoeira, 
que era desconhecida pra mim.  

 
JM: - Lembrei agora de uma vez que te acordei para perguntar sobre o seu disco 
brasileiro, saído nos anos 1980. Você falou Outras Palavras.  
 
Arto: - Não foi Velô?  
 
 
JM: - Não. Velô foi a escolha de Carlos Rennó. E eu fiquei, depois, me perguntando porque 
você não escolheu O Estrangeiro, que você mesmo produziu e é o meu favorito de Caetano 
nesse período.  
 
Arto: - Porque não é dos anos 80.  
 
JM: - É sim, de 1989.  
 
Arto: - É verdade. Ah, sei lá cara... Aquele disco Velô, por exemplo, as músicas são tão 



boas, mas o disco é meio...  
 
JM: - Eu acho que o som daquele disco é...  
 
Arto: - Ninguém gosta do som daquele disco, mas já não é necessário nem desgostar 
daquilo, sabe?  
 
JM: - Mas aí eu fiquei pensando, como você tem uma ligação com o Rock’n’Roll e no Brasil 
a década de 1980 foi o tempo do rock, o sucesso de Titãs, Legião Urbana, Paralamas, etc. 
Eu queria saber qual a sua ligação com esse pessoal do rock brasileiro dos anos 80.  
 
Arto: - Eu gostava de Paralamas, de Titãs... não tanto dos outros. Não era necessário pra 
mim gostar daquele rock, entendeu? Eu já tinha gostado de muito rock.  
 
JM: - Mas você gostava de Legião Urbana, por exemplo?  
 
Arto: - Não. As pessoas são queridas, mas... [faz cara incisiva de negação].  
 
JM: - Agora, conta aquele negócio da maconha do João Gilberto.  
 
Arto: - Eu já falei disso numa ocasião pública, quando o Carlinhos Nader lançou o DVD 
sobre Waly e eu participei de uma mesa com Caetano, Júnior do Afroreggae, Antonio 
Cícero. Eu contei essa história porque foi o dia em que eu conheci o Waly. E é o seguinte, 
um amigo que até já morreu estava morando no Chelsea Hotel e ouviu dois caras cantando 
e disse - “olha que lindo”! Eram uns pontos de umbanda e ele perguntou se eles queriam 
gravar. E os caras disseram que estavam saindo naquela hora, mas que podia ser no outro 
dia, e passou um endereço. Aí eu fui com esse meu amigo e era no apartamento do 
Fabiano Canosa, que é um cara bacana do mundo do cinema, um apartamento antigo, 
enorme, como não existem mais em Nova York, de oito quartos. Então, num desses 
quartos, com a porta fechada, estava João Gilberto, sentado na cama, gravando uma 
música. Estava o João Gilberto, em cima da cama com um gravadorzinho, estavam Zé 
Celso [Martinez Correa, diretor de teatro], que é o cara que o meu amigo tinha encontrado 
no Chelsea, o namorado dele, Waly Salomão, Fabiano, meu amigo e eu. Fabiano foi 
embora logo, meu amigo também cansou logo e foi embora e o João ficou gravando a 
mesma música 50 vezes e sempre apagando -“Ah, não tá bom não”. E todo mundo se 
derretendo, - “Ai, tava lindo!”. E eu não lembro se ele deixou o Zé Celso levar alguma coisa 
gravada ou não. Mas ficamos só o João, Waly, eu, Zé Celso e o namorado. Aí o João falou 
que queria queimar um baseado e perguntou quem queria fumar com ele. Todo mundo 
falou não, não quero não... Ninguém queria enfrentar aquele momento e eu falei eu quero. 
Aí tivemos que procurar outro quarto nesse apartamento enorme, entramos, trancamos a 
porta, fumamos o baseado, começamos a conversar sobre o exílio, o auto-exílio e 
começamos a chorar... chorar com saudades do Brasil e com saudades da gente mesmo, 
sabe, aquela coisa. Depois descemos e todo mundo foi embora pro metrô. E nesse dia o 
João ia para um lado, o Zé Celso e o namorado pra outro e só quem ia descer pro Village 
era o Waly e eu. E o Waly falou que tava procurando um lugar pra morar porque tinha 
acabado de sair de um apartamento, brigado com a menina e tinha ido pra rua, realmente 
sem ter onde morar e não tinha areia (risos)... Eu acabei dividindo um apartamento com 
ele durante quase um ano. Acabou a história.  
 
JM: - E qual foi a impressão desse contato pessoal com João Gilberto, já que ele é uma 
figura tão mitificada e inacessível?  
 
Arto: - Não... ele é um cara que é... olha (silêncio)... super doce e super maquiavélico.  
 
JM: - Em que sentido?  
 
Arto: - Porque ele controla as pessoas ao seu redor. Ele... mas ele é uma pessoa muito 
doce, sabe, muito carinhoso, sedutor, como no palco, na vida.  
 



JM: - Esse negócio foi em que década? Anos o quê?  
 
Arto: - 70.  
 
JM: - Ele já era um mito né?  
 
Arto: - Sim, era um mito. Então imagina, você entrar num quarto... eu sabia que ele 
morava em Nova York porque a gente tinha o mesmo fornecedor de maconha.  
 
JM: - Nessa época o Hélio Oiticica era um dos fornecedores de drogas. Não tinha essa 
história?  
 
Arto: - Tinha. Eu fiquei amigo do Hélio também, através de Waly. E fiquei amigo também 
do Julinho Bressane e do Neville de Almeida.  
 
JM: - E por falar em Nova York, das cidades em que você viveu, qual a que você gosta 
mais? 
 
Arto: - Não sei, gosto muito de Nova York, do Rio de Janeiro, gosto. Salvador. Foram só 
essas né? Depois da faculdade foram só essas.  
 
JM: - Mas você tem uma relação estreita com o Japão não é?  
 
Arto: - Mas nunca morei no Japão. Teve uma época em que eu ia bastante lá, mas faz 
tempo já. Devo voltar esse ano, vê se rola.  
 
JM: - É uma coisa que eu não entendo muito bem, essa coisa dos japoneses com a música 
do Brasil, eles que aparentemente são tão fechados culturalmente.  
 
Arto: - Não. Eles são fascinados por todas as culturas do mundo e são grandes estudantes 
de tudo o que não é japonês. Conhecem super bem, sabem de tudo o que você fez muito 
melhor do que você.  
 
JM: - Eles são apaixonados pelo nosso futebol e pela bossa nova. Bebel Gilberto é uma 
diva lá.  
 
Arto: - Eles têm um culto à bossa nova. Mas aí dá pra você entender um pouco, porque 
eles têm essa coisa de serem polidos, detalhistas, mas também cultivam a espontaneidade. 
É, faz sentido. Têm pontes entre a estética deles e a estética da bossa nova.  
 
JM: - E a sua entrada lá se deu porque você é bossa nova também?  
 
Arto: - Mas também eles adoram barulho. Têm a turma do barulho né? Tanto que a turma 
da gente, de Nova York, entre outras coisas, inspirou uma cena de barulho incrível no 
Japão. Gente de muito talento que foi pra esse mundo do barulho.  
 
JM: - Você ainda acompanha a música de carnaval aqui na Bahia?  
 
Arto: - Quando eu tô aqui acompanho. Todo mundo acaba acompanhando né? 
 
JM: - Sim, inevitavelmente. Mas e por escolha?  
 
Arto: - Teve uma época em que eu até me interessei um pouco, meus amigos eram 
interessados nas conseqüências dos acordes verdes.  

 
 
 
 



VEÍCULO TÍTULO 

enfoquecultural.blog Fundo de Cultura abrirá para inscrições depois de 
equacionados os pagamentos em atraso, diz Rubim 

 

 
 
Em contato mantido pelo Enfoque Cultural, com o secretário da Cultura do Estado da Bahia 
Albino Rubim (foto), fomos informados na tarde de terça-feira, 29/3, que o Fundo de 
Cultura do Estado da Bahia (FCBA) abrirá novas inscrições para o recebimento de projetos 
culturais somente quando forem equacionados os pagamentos em atraso, ou seja, aquelas 
propostas selecionadas em 2010, que ainda não foram creditadas todas as parcelas 
previstas em cronograma de execução financeira. Segundo o setor de atendimento do 
Fundo de Cultura, estima-se que as inscrições poderão ocorrer até o mês de junho, quando 
já teriam sido sanadas pendências com pagamentos das parcelas dos projetos em 
andamento.  
 
Principal mecanismo de fomento à Cultura no estado da Bahia, especialmente à realizada 
no interior, o Fundo de Cultura tem um grande papel na democratização do acesso aos 
meios públicos de financiamento. A Lei de incentivo oferece apoio financeiro à projetos 
culturais que, apesar de importantes para a cultura do Estado, teriam dificuldades para 
obter patrocínio, considerados de baixo apelo mercadológico. Dados da SecultBA, revelam 
que somente em 2010, ainda na gestão Márcio Meirelles, os instrumentos de fomento, 
juntos (Fazcultura e Fundo de Cultura), apoiaram perto de 450 projetos, com 
investimentos que totalizam R$ 33,3 milhões, um grande feito na gestão pública da cultura 
baiana durante o primeiro governo Jaques Wagner.  
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

enfoquecultural.blog Divulgado resultado da 1ª etapa do Calendário de Apoio 
2011 

 
A Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), unidade da Secretaria de Cultura do 
Estado (SecultBA), divulga resultado da 1ª etapa do Calendário de Apoio a Projetos 
Culturais 2011. Foram 22 selecionados que vão realizar atividades culturais a partir dos 
próximos meses de maio, junho e julho, em mais de 20 cidades baianas (Salvador, Bom 
Jesus dos Passos, Cachoeira, Conceição do Coité, Dário Meira, Euclides da Cunha, Feira de 
Santana, Itabuna, Itaparica, Itororó, Juazeiro, Monte Santo, Porto Seguro, Santo Amaro, 
São Félix, Saubara, Serrinha, Tanquinho, Teixeira de Freitas, Uauá, Vitória da Conquista e 
municípios da Bacia de Jacuípe). Os contemplados serão beneficiados com valores de até 
R$ 10 mil.  
 
Abrindo a edição 2011, a quarta desde sua criação, o Calendário tem o objetivo de 
organizar as solicitações de apoio e a distribuição de recursos ao longo do ano, como um 



mecanismo de incentivo a projetos e atividades artístico-culturais de interesse público. São 
priorizadas propostas realizadas no interior do estado, desenvolvidas em áreas de maior 
risco social, relacionadas à capacitação e formação na área cultural ou direcionadas ao 
público infanto-juvenil. 
Os 22 selecionados – que incluem projetos de artes visuais, dança, música, teatro, circo, 
audiovisual e transversais – foram escolhidos dentre um total de 232 inscritos, um recorde 
na história do Calendário de Apoio. Eles vão executar exposições, espetáculos, festivais, 
mostras e produções diversas, destacando atividades de formação que vão promover e 
fomentar a profissionalização e a economia da cultura em toda a Bahia. (SecultBA) 
 
O município de Jequié, não aparece na lista de projetos contemplados na primeira etapa  
de seleção do Calendário de Apoio 2011. 
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

enfoquecultural.blog Inscrições abertas para IX Festival de Música Educadora 
FM 

 
As inscrições para o IX Festival de Música Educadora FM estarão abertas a partir da 
próxima sexta-feira (25/03). A premiação, de R$ 56 mil reais, as categorias e as regras 
permanecem as mesmas da edição de 2010. Ou seja, para concorrer, o candidato precisa 
ser baiano ou residir na Bahia há pelo menos dois anos e apresentar até duas gravações 
inéditas. 
Os 14 finalistas (autores e intérpretes) que irão integrar o CD do Festival 2011 serão 
conhecidos em data anterior ao anúncio dos vencedores nas cinco categorias e suas 
músicas passarão por um período de veiculação na Educadora FM 107.5 até o dia da 
premiação final, programada para o segundo semestre. 
 
As inscrições poderão ser realizadas, das 14 horas às 17 horas, diretamente na Rádio 
Educadora – Rua Pedro Gama, 413e, Federação, Salvador, Bahia, CEP 40 231 000 – ou por 
meio de postagem via Correios para o mesmo endereço. 
 
Confira as categorias e os respectivos prêmios: 
 
Melhor Música Vocal: R$ 12.000,00; Melhor Música Instrumental: R$ 12.000,00; Melhor 
Intérprete Vocal: R$ 6.000,00; Melhor Intérprete Instrumental: R$ 6.000,00; Melhor 
Arranjo: R$ 6.000,00; 14 Finalistas do CD: R$ 1.000,00 cada um. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

enfoquecultural.blog Funceb adia divulgação da lista de pré-selecionados do 
Calendário de Apoio a Projetos 2011 

28 de março de 2011 
 
A Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), unidade vinculada à Secretaria de 
Cultura do Estado (SecultBA), comunica que, tendo em vista a grande quantidade de 
projetos inscritos na primeira etapa da edição 2011 do Calendário de Apoio a Projetos 
Culturais, e o tempo necessário para análise deste material, a divulgação da lista de pré-
selecionados, prevista para hoje (28), foi adiada. O resultado será publicado até o próximo 
dia 1º de abril. 



Calendário de apoio Funceb/2010 
Investimentos por área 

Fonte: Funceb 
 
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

2.uol.com.br/aregiao Itacaré tem Mostra de Cinema Cultural 

De 30 de abril a 29 de maio Itacaré receberá sua primeira Mostra de Cinema Cultural, com 
apresentação de 23 curtas e 10 longa metragens, distribuídos durante cinco finais de 
semana em vários pontos da cidade.  

Porto de Trás, Bairro Santo Antônio, Passagem, Praça da Mangueira e Taboquinhas vão 
receber um público interessado em descobrir, debater e curtir algumas das melhores 
produções brasileiras da atualidade.  

Todas as exibições da Mostra Cinemulti serão gratuitas e, ao final das projeções, haverá 
bate papo com diretores, produtores e atores. Serão oferecidas ainda 80 vagas para jovens 
da comunidade em cinco oficinas de capacitação em audiovisual.  

Com cerca de 25 mil habitantes, Itacaré é um destino turístico muito procurado por suas 
praias paradisíacas e ecoturismo. Localizada a 60 km de ilhéus, Itacaré possui praias de 
areia branca, ondas perfeitas, beleza natural e uma agitada vida noturna.  

Iniciado em maio de 2010, o projeto Mostra Cinemulti 2011 foi aprovado no Edital nº 
08/2010 da Secretaria de Cultural do Estado da Bahia (Secult-BA) e Instituto de 
Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb) com recursos do Fundo de Cultura da Bahia.  

VEÍCULO TÍTULO 

liciafabio.uol.com CARYBÉ: O CENTENÁRIO DO MESTRE 
Inteligência  

O centenário de Carybé será 
comemorado com uma exposição na 
Galeria Solar Ferrão, no Pelourinho. 

A mostra, que terá como cenário a 
reprodução do ambiente de trabalho do 
artista, vai ser aberta na próxima sexta-
feira. 

Ateliê: 1911-2011” exibirá 17 pinturas a 
óleo, inacabadas e nas quais Carybé 



trabalhava à época de sua morte em 1997. 

Além das pinturas, fazem parte da exposição peças do mobiliário do ateliê, muitos objetos 
de arte e livros que o pintor colecionava. “Essa exposição é um prestígio para ele, que 
colecionou tudo isso com tanto amor”, disse Nancy Bernabó, viúva do artista. 

VEÍCULO TÍTULO 

mundovipbahia.com O UNIVERSO CRIATIVO DE CARYBÉ 
25 março, 2011  

 

Exposição reproduz o ateliê e traz a público 17 obras inacabadas do artista. 

Se estivesse vivo, em 2011 Carybé se tornaria um homem centenário. Celebrando a 
ocasião, a exposição O Ateliê: Carybé 1911-2011 é uma oportunidade única de se 
confrontar com o universo criativo do artista. A partir do dia 1º de abril o Centro Cultural 
Solar Ferrão vai abrigar parte do ateliê e 17 pinturas a óleo que Carybé deixou inacabadas 
e nas quais trabalhava na época de sua morte. 

Além das pinturas, fazem parte da exposição peças do mobiliário do ateliê, muitos objetos 
de arte e livros que o pintor colecionava. “Essa exposição é um prestígio para ele, que 
colecionou tudo isso com tanto amor”, conta Nancy Bernabó, viúva do artista. 

O diretor de Museus do IPAC que assina a curadoria da exposição, Daniel Rangel, destaca a 
importância da ocasião: “Nesta exposição poderemos nos aproximar da intimidade do 
artista e de seu processo criativo. Ao observar o conjunto exposto damos visibilidade ao 
entorno de Carybé e podemos até imaginar possíveis caminhos pictóricos ou estéticos que 
ele poderia seguir para concluir cada um dos quadros”, avalia. 

O público poderá ver de perto itens que o artista colecionou ao longo da vida, que incluem 
arte popular das Américas e Ásia, arte africana, arte sacra entre outros objetos e souvenirs 
adquiridos em viagens e recebidos de presentes. Também fazem parte, trabalhos de outros 
artistas como Mestre Didi e Mario Cravo Jr – de quem foi amigo – e uma infinidade de 
peças de diferentes origens e valores, que tiveram como destino comum a casa do artista e 
a influência no seu imaginário. 

Além da coleção pessoal que Carybé reuniu em seu ateliê, e para a qual funcionou como 
um curador inspirado e deliciosamente anárquico, compõem o ambiente também diversas 
publicações nas quais o artista trabalhou e outras das quais foi tema. Para se ter uma idéia 
completa do espaço original de trabalho que o artista mantinha na sua casa em Brotas, 
quem for à exposição poderá ainda fazer uma visita virtual ao ateliê original, através de um 
tour 360°, em computadores instalados em uma das salas. 



Por: Estevão Terceiro 

 
VEÍCULO TÍTULO 

portalibahia.com Exposição mostra obra de Carybé em Salvador 
27 de março de 2011 

Além das pinturas, fazem parte da exposição peças do mobiliário do ateliê 

Se estivesse vivo, este ano, Carybé se tornaria um homem centenário. Celebrando a 
ocasião, a exposição O Ateliê: Carybé 1911-2011 é uma oportunidade única de se 
confrontar com o universo criativo do artista. A partir de 1º de abril, o Centro Cultural 
Solar Ferrão vai abrigar parte do ateliê e 17 pinturas a óleo que Carybé deixou inacabadas 
e nas quais trabalhava na época de sua morte. 

Além das pinturas, fazem parte da exposição peças do mobiliário do ateliê, muitos objetos 
de arte e livros que o pintor colecionava. “Essa exposição é um prestígio para ele, que 
colecionou tudo isso com tanto amor”, afirmou Nancy Bernabó, viúva do artista. 

O diretor de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), que assina a 
curadoria da exposição, Daniel Rangel, destaca a importância da ocasião: “Nesta 
exposição, poderemos nos aproximar da intimidade do artista e de seu processo criativo. 
Ao observar o conjunto exposto, damos visibilidade ao entorno de Carybé e podemos até 
imaginar possíveis caminhos pictóricos ou estéticos que ele poderia seguir para concluir 
cada um dos quadros”. 

O público poderá ver de perto itens que o artista colecionou ao longo da vida, que incluem 
arte popular das Américas e Ásia, arte africana, arte sacra, entre outros objetos e 
souvenirs adquiridos em viagens e recebidos (presentes). Também fazem parte da 
exposição trabalhos de outros artistas, como Mestre Didi e Mário Cravo Jr – de quem foi 
amigo – e muitas peças de diferentes origens e valores, que tiveram como destino comum 
a casa do artista e a influência no seu imaginário. 

Além da coleção pessoal que Carybé reuniu em seu ateliê, e para a qual funcionou como 
um curador inspirado e deliciosamente anárquico, compõem o ambiente diversas 
publicações nas quais o artista trabalhou e outras de que foi tema. 

Para se ter uma ideia completa do espaço original de trabalho que o artista mantinha na 
sua casa em Brotas, quem for à exposição poderá ainda fazer uma visita virtual ao ateliê 
original, através de um tour 360 graus em computadores instalados em uma das salas. 

Mito da baianidade 

Realizada pela Secretaria Estadual de Cultura (Secult), via Diretoria de Museus do Ipac, a 
exposição destaca o processo de produção do artista, ao expor 17 telas em diferentes 
estágios de desenvolvimento. 

No Solar Ferrão, será reproduzido o lugar onde Carybé realizou grande parte de sua obra – 
incluindo seu cavalete e sua mesa de trabalho, que ainda mantém as paletas de preparo de 
tintas, pincéis e espátulas, já que o lugar foi conservado da maneira como foi deixado pelo 
artista, quando da sua morte, em 1997. “Esta foi a razão pela qual o estúdio foi mantido. 
Queríamos torná-lo público, para um dia as pessoas visitarem, conhecerem”, explicou 
Solange Bernabó, filha de Carybé. 

Informações  da Agecom 



 
VEÍCULO TÍTULO 

salvadoracontece.com O ATELIÊ: CARYBÉ 1911 – 2011 
 
A Diretoria de Museus vai transpor para o Solar Ferrão o ateliê de Carybé. Na exposição, 
será possível conhecer a mesa de trabalho do artista, seus pincéis e tintas, seus livros e 
outros objetos que estavam presentes no seu dia-a-dia. O ateliê do artista misturava obras 
de artistas consagrados como Mestre Didi e Mario cravo com objetos de arte popular. 
Também integram a mostra, fotos, retratos de Carybé feitos por outras pessoas, além de 
trabalhos inéditos do próprio artista, que fazem parte do acervo da família. A exposição, 
aberta a partir do dia 01 de abril, faz parte das comemorações pelo centenário de 
nascimento de Carybé. 
 
Serviço: 
 
O que: Exposição do Ateliê de Carybé 
 
Onde: Galeria Solar Ferrão, Centro Cultural Solar Ferrão, Rua Gregório de Mattos, 45, 
Pelourinho – Salvador/Ba (71) 3116-6467 
 
Quando: Abertura: 01/04  
Visitação: terça a sexta, das 10h às 18h. Fins de semana e feriados, das 13h às 17h. 
 
Entrada Gratuita 
 
Realização: DIMUS/IPAC 


