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Portal. Ba. Gov Novas exposições serão abertas no Museu de Arte Moderna 

O Museu de Arte Moderna da Bahia dá continuidade à exposição Cuide de Você, sucesso da 
artista francesa Sophie Calle, e inaugura mais três exposições de artistas nacionais no mês 
de novembro. Na segunda-feira (09), a partir das 19h, acontece a abertura da inédita 
Olódòdó, da paulista Silvia Mecozzi, da mostra fotográfica Pérolas Imperfeitas, do artista 
carioca David Glat, e representando a Bahia, Lica Moniz chega com Tempo de Fundo. As 
mostras ficam em cartaz até o dia 09 de dezembro nas Galerias 3 e Subsolo do MAM. 

Olódòdó 

A artista paulista Silvia Mecozzi chega ao Museu de Arte Moderna da Bahia com a exposição 
inédita Olódòdó. Trata-se de uma vídeo-instalação que visa inserir o espectador em um 
percurso dentro do espaço composto por um corredor de fios de plástico que o irá conduzir 
a uma projeção de vídeo, onde pretende explorar o apelo sensorial, levando o visitante à 
sua condição de ser sensível. 

Pérolas imperfeitas 

Imagens com movimento, opulência das formas, efeitos ilusionistas, predomínio das curvas 
e do retorcido. É com essa abordagem visual que David Glat apresenta as 10 fotografias 
em grandes dimensões da exposição Pérolas Imperfeitas, na Galeria Subsolo do MAM. 
Carioca de nascimento, David Glat mora em Salvador desde 1976, onde se dedica à 
fotografia e ao design gráfico. Como fotógrafo publicitário, recebeu diversos prêmios 
nacionais e internacionais. 

Tempo de Fundo 



O mar como pano de fundo de uma exploração artística. Assim a artista baiana Lica Moniz 
define sua exposição Tempo de Fundo, que fica em cartaz nas Salas da Galeria Subsolo 
MAM. A mostra é composta por quatro trabalhos através dos quais a artista representa sua 
intensa relação com a água. São experiências independentes, mas conectadas entre si, 
estabelecendo relações entre a arte e a natureza. Três delas são instalações e ficarão em 
exposição durante todo o período da mostra. O quarto trabalho se trata de uma 
intervenção que Lica Moniz realizará com luzes e o mar, apenas na noite da abertura. 

Serviço 

O quê: Exposições Olódòló, Pérolas Imperfeitas e Tempo de Fundo 
Abertura: Dia 09 de novembro, às 19h 
Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia (Avenida Contorno, s/n, Solar do Unhão) 
Visitação: De terça a domingo, 13h às 19h e aos sábados das 13h às 21h 
Período: De 10 de novembro a 09 de dezembro de 2009 
Entrada Franca 

Informações: (71) 3117 6137 ou pelo site www.mam.ba.gov.br. 
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Portal. Ba. Gov Maestro Zeca Freitas e Cortejo Afro se apresentam no Pelô 
nesta segunda 

A programação do Pelourinho Cultural, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia 
(Secult), promete agitação no Centro Histórico de segunda a domingo. Desta vez subirão 
aos palcos dos Largos do Pelô o Cortejo Afro e a Orquestra do Maestro Zeca Freitas. Os 
shows acontecerão na segunda-feira (9). A orquestra fará apresentação no Largo Pedro 
Archanjo, às 20h, e o Cortejo realizará seu ensaio no Largo Tereza Batista, a partir das 
21h. 

A Orquestra Zeca Freitas vai contar com a participação especial do cantor Patinho, ex-
vocalista da banda Rumbaiana. O repertório vai apresentar as novas músicas e os novos 
arranjos da orquestra. O maestro Zeca Freitas promete também homenagear o inventor do 
samba-reggae, Neguinho do Samba, dedicando a ele a mais nova canção do grupo, 
Liberdade. 

Já o Cortejo Afro continua apresentando a sua música afrobaiana durante os ensaios de 
verão nas segundas-feiras do mês. Além do dia 9, o grupo se apresentará também nos dias 
16, 23 e 30, sempre às 21h. Os ensaios serão realizados até o Carnaval. 
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Portal. Ba. Gov Cordel infanto-juvenil discute racismo no Mês da Consciência 
Negra 

Em meio às atividades e ações da Fundação Pedro Calmon/Secult para o mês da 
Consciência Negra, a Biblioteca Infantil Monteiro Lobato promoverá, no domingo (8), às 
15h, a palestra e oficina literária com o tema Discutindo o Racismo na Literária de Cordel, 
com o professor e cordelista Antônio Barreto. Integrando a programação de domingo da 
Biblioteca, a palestra é direcionada para o público infanto-juvenil. 

Segundo Barreto, a atividade pretende ensinar como a garotada pode desenvolver seu 
potencial na criação de versos em cordel. “Faremos uma leitura coletiva, na qual 
poderemos compartilhar temas ligados à igualdade racial e à luta pelos direitos humanos”, 
destaca. 



Alguns temas publicados por Barreto farão parte das leituras, como Zumbi dos Palmares: 
herói da resistência, O patinho feio nas ondas da Internet, O Cravo brigou com a Rosa, 
Maria Felipa: uma heroína que a História esqueceu, dentre outros. 

Antonio Barreto 

Nascido no município de Santa Bárbara, é professor, poeta e cordelista. Graduado em 
Letras Vernáculas e pós graduado em Psicopedagogia e Literatura Brasileira, seu terceiro 
livro de poemas, Flores de Umburana, foi publicado em dezembro de 2006 pelo selo Letras 
da Bahia. 

Barreto tem vários trabalhos em jornais, revistas e antologias, tendo publicado 
aproximadamente 100 folhetos de cordel abordando temas ligados à educação, problemas 
sociais, futebol, humor e pesquisa, além de vários títulos ainda inéditos. 

Em novembro de 2008, o autor lançou um Cordel em homenagem à quase bicentenária 
Biblioteca Pública do Estado - 198 anos. Antonio Barreto também compõe músicas na 
temática regional, toadas, xotes e baiões. 
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A Tarde Filme de Glauber de 1970 será restaurado 

O filme O Dragão de Sete Cabeças( Der Leone Has Sept Cabezas, 1970), de Glauber 
Rocha, será restaurado graças a uma parceria firmada entre a Cinemateca Brasileira, o 
Tempo Glauber, a Associação Baiana de Cinema e Vídeo (ABCV) e a Secretaria de Cultura 
da Bahia. O projeto de restauração será anunciado oficialmente no 42º Festival de Brasília, 
queacontece de 17a24de novembro. Filmado no Zaire (atual Congo), o filme, que até hoje 
permanece inédito nos cinemas brasileiros, foi definido pelo próprio Glauber como “uma 
teoriasobre apossibilidade de um cinema político“. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Educadora FM premia vencedores 

O grupo Candice e Os Imorais, com a canção Reveleme , e o instrumentista Hugo 
San,comSinfonia Primeira de Pagode, foram os principais vencedores do VII Festival de 
Música Educadora FM. O primeiro levou o prêmio de Melhor Música comLetra e, o segundo, 
de MelhorMúsica Instrumental. 
 
A cerimônia de premiação aconteceu na noite de quarta, no Teatro do Irdeb. Cada um 
ganhou, entre outros prêmios, o valor de R$ 12 mil. Também foram premiados Suzana 
Bello (Melhor Intérprete Vocal), Junior Figuerêdo(Melhor Intérprete Instrumental) 
eThiagoRibeiro (Melhor Arranjo) 
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A Tarde Conferência de cultura na capital 

Salvador sedia, hoje e amanhã, a Conferência Territorial de Cultura da Região 
Metropolitana, às 19h, no casarão do antigo Liceu de Artes e Ofícios (Rua Guedes de Brito, 
14, Centro Histórico). Já foram realizadas no Estado 21 das 26 conferências territoriais de 
cultura previstas, até a III Conferência Estadual de Cultura , que será de 26 a 29 de 
novembro, em Ilhéus, e a II Conferência Nacional de Cultura, em março de 2010, em 
Brasília. A abertura, hoje, contará com a presença do secretário de Cultura baiano, Márcio 
Meirelles. 
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Correio da Bahia Encontro reúne grandes nomes do blues baiano no 
Pelourinho 

As batidas dos blocos afros vão dar espaço para o som eletrizante e expressivo do blues na 
programação musical do Pelourinho. Trata-se do Encontro de Blueseiros, que acontecerá no 
dia 18 de novembro, no Largo Pedro Archanjo, a partir das 21h.  

O evento reunirá os grandes nomes do blues baiano, a exemplo dos guitarristas Ícaro 
Brito, Hélio Rocha e Álvaro Assmar, da cantora Rosi Marback e de Pablício, líder da banda 
Clube de Patifes, de Feira de Santana, interior da Bahia. Uma das atrações mais esperadas 
é o guitarrista norte-americano radicado na Bahia, Lon Bové, que possui nove indicações 
ao Grammy pelo seu disco M.O.T.H.  
 
Conhecido por sua habilidade com as guitarras acústica e elétrica, Bové já se apresentou 
ao lado de ícones do blues como James Brown, Ray Charles, Michael McDonald e Bo 
Diddley. A banda anfitriã do encontro será a Água Suja, formada pelo baixista, diretor e 
idealizador do projeto, Jerry Marlon, pelo guitarrista Oyama Bittencourt, pelo gaitista Luiz 
Rocha, pelo baterista norte-americano Brian Knave e pelo pianista e tecladista Jelber 
Oliveira.  
 
O grupo vai acompanhar todas as atrações do encontro, inclusive o grande convidado da 
noite, o guitarrista paulista André Christovam, considerado o maior músico de blues do 
país.O gênero tem exercido enorme influência e conquistado fãs ao redor do mundo.  
 
O jazz, o rock’n roll e a música country são alguns exemplos de ritmos originários do blues. 
Grandes artistas da música mundial, como Eric Clapton, Led Zeppelin, Rolling Stones, B.B 
King e Aerosmith consolidaram suas carreiras sob forte influência blueseira.  

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Dicas 

1 BATIK - Uma técnica de tingimento em tecido artesanal, que consiste em desenhar com 
cera quente sobre o tecido e em seguida tingí-lo com cores variadas, é a proposta da 
exposição “O Batik de Nazaré”, da artista plástica Vânia Nazaré. A mostra estará de 9 a 30 
deste mês na Sala de Exposições da Biblioteca Pública do Estado da Bahia (Barris), das 
8h30 às 21h. 

3  TEATRO - As inscrições para o novo edital de Montagem do Núcleo de Teatro do Teatro 
Castro Alves (TCA.Núcleo), para o período 2009-2010, foram prorrogadas até o dia 16 
próximo. Entre as inovações apresentadas pelo edital, destacam-se a inclusão de um 
espetáculo com temática infanto-juvenil e a realização de temporada no Centro Cultural de 
Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. 
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Tribuna da Bahia Centro de música negra será implantado em Salvador 

Salvador foi a capital brasileira escolhida para acolher o Centro de Música Negra (CMN), 
uma iniciativa realizada em parceria entre o grupo de mídia francês Mondomix, Carlinhos 
Brown, através da Associação Pracatum Ação Social, e a Secretaria de Cultura do Estado da 
Bahia, com apoio do Ministério da Cultura. Como parte das atividades do França.Br 2009 - 
Ano da França no Brasil, o projeto será apresentado com um brunch para convidados no 
dia 12 de novembro, às 11h, no Museu du Ritmo, bairro do Comércio, local onde o CMN 
será instalado. Nesse dia, também será inaugurada uma exposição multimídia temporária, 
com patrocínio da Samsung, que poderá ser visitada de 13 a 15 de novembro, das 18h às 
22h. 



  
Com projeto cenográfico assinado pelo arquiteto paulista Pedro Mendes Rocha – também 
autor do projeto arquitetônico do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo− o Centro de 
Música Negra terá salas de exposição permanentes e temporárias, um centro de pesquisa e 
documentação online, café, restaurante, e espaço para shows, palestras e workshops. A 
Mondomix é a responsável pela concepção e produção do projeto, bem como pela pesquisa 
do conteúdo artístico realizada com a colaboração de um comitê de especialistas 
internacionais. A inauguração do espaço está prevista para o mês de dezembro de 2010. 
  
O CMN chega com a proposta de criar o primeiro centro cultural internacional multimídia, 
sensorial e interativo, sobre músicas negras, acessível a todo tipo de público. Além disto, 
pretende, também, valorizar e divulgar o patrimônio musical e cultural, bem como a 
história da população negra de Salvador e do mundo, dinamizar a atividade cultural e 
turística da cidade e, acima de tudo, consagrar Salvador como a capital cultural da Música 
Negra. 
  
Junto a esta manifestação, será realizado, de 13 a 15 de novembro, no próprio Museu du 
Ritmo, a primeira edição brasileira do Festival Músicas Mestiças, com a participação de 
artistas africanos, caribenhos e baianos, como BélO, Didier Awadi, Les Tambours de 
Brazza, Mounira Mitchala, Tcheka e Tiken Jah Fakoly, entre os estrangeiros, e Carlinhos 
Brown, Lazzo Matumbi, Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz, Margareth Menezes, Mariella 
Santiago, Mariene de Castro, e Percussivo Mundo Novo, na ala dos baianos. 
  
O lançamento do Centro de Música Negra e o Festival Músicas Mestiças fazem parte do 
encerramento das comemorações do França.Br 2009 - Ano da França no Brasil, que é 
organizado na França, pelo Comissariado geral francês, pelo Ministério das Relações 
Exteriores e Européias, pelo Ministério da Cultura e da Comunicação e por CulturesFrance. 
No Brasil, pelo Comissariado geral brasileiro, pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério 
das Relações Exteriores. 
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Terra Magazine – 
Blog das ruas 

BA: Mais de 40 países discutem como preservar a 
diversidade cultural do mundo 

Tags:Bahia, diversidade cultural, política cultural, Unesco - iurirubim às 17:00  

 

Desde a última quinta-feira, representantes de governos e da sociedade civil de mais de 40 
países estão reunidos em Salvador, com um único objetivo: encontrar soluções para 
preservar e promover a diversidade cultural no mundo. 

O Encontro Internacional pela Diversidade Cultural vai até domingo (8/11) e é 
promovido conjuntamente pela Coalizão Brasileira pela Diversidade Cultural e pela 
Federação Internacional das Coalizões pela Diversidade Cultural (FICDC). 



>> Veja também: 
Entrevista com Rasmané Oudraeogo, presidente da Federação Internacional das 
Coalizões pela Diversidade Cultural  

A principal missão dos participantes do Encontro é encontrar mecanismos de implementar 
a Convenção da Diversidade Cultural da UNESCO em seus respectivos países, seja 
através de da influência em políticas públicas, seja por iniciativas da sociedade civil. 

 

Moraes, da Coalizão Brasileira pela Diversidade Cultural, destaca bom momento da cultura 
no Brasil 

- Essa reunião é importantíssima porque é a oportunidade desses países se encontrarem e 
saírem com diretrizes que possam ajudar a contribuir com políticas públicas junto a 
governos - comenta Américo Córdula, secretário da diversidade do Ministério da Cultura. 

A luta pela preservação e promoção da diversidade cultural no mundo ganhou força quando 
governos e sociedade civil de várias regiões do planeta, por conta da globalização, 
começaram a temer pelo desaparecimento das suas indústrias culturais nacionais. 

Entretanto, com o passar do tempo e a criação de cada vez mais coalizões nacionais pela 
diversidade cultural - entidades civis que promovem a diversidade cultural dentro das 
nações -, ganhou força a preocupação com expressões da cultura fora do mercado, e ainda 
mais vulneráveis a processos de desagregação social. 

- Como falar em ameaças à indústria cultural do Equador, por exemplo, que é um país cujo 
problema é a diversidade das culturas indígenas? Como falar no Brasil em proteção da 
dversidade cultural, concentrando-se na indústria cultural, que está no centro-sul, quando 
o norte, o nordeste, o centro-oeste e mesmo regiões periféricas do centro-sul têm 
manifestações culturais diversificadas e riquíssimas? - questiona Geraldo Moraes, o 
presidente da Coalizão Brasileira pela Diversidade Cultural. 

Moraes faz questão de destacar o momento positivo vivido pela cultura brasileira, em que o 
governo federal desenvolve uma política consistente de promoção da diversidade, pactuada 
com Estados e, em alguns casos, também com municípios. 

- A partir do trabalho especialmente feito pelo Gil no Ministério da Cultura, começou um 
processo de descentralização, de regionalização e principalmente um trabalho de 
diversificação para atender a todas as áreas, todas as regiões e todos os tipos de 
manifestação - afirma Geraldo Moraes. 



 

Márcio Meirelles, secretário de Cultura da Bahia: "Trabalho começa a mostrar resultados" 

Em complemento à assertiva de Moraes, o secretário Américo Córdula destaca que a 
missão do Ministério agora é consolidar uma nova visão de cultura e diversidade cultural 
nos municípios. “Esse é o desafio”, diz. 

Córdula chama atenção para a realização de conferências municipais de cultura - mais de 
duas mil até agora - como ambientes propícios a essa interface com as administrações 
municipais. 

Nas rodas de conversa do encontro,destaque para o respeito que a política cultural da 
Bahia parece gozar entre os presentes. Elogiado tanto pelo governo federal quanto pela 
Coalizão Brasileira pela Diversidade Cultural, entidade civil, o secretário estadual de 
cultura, Márcio Meirelles, explica a admiração de seus interlocutores. 

- É mais que um elogio É a avaliação de um processo cujo resultado começa a aparecer. A 
cultura adotou imediatamente o conceito e a divisão do Estado em territórios de 
identidade, assumida pela Governo Estadual e originária do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário. Começamos a trabalhar nessa lógica e pensar em redes, sistemas. Começamos 
também definir qual é o papel do Estado, da sociedade, dos municípios e da união, 
tentando fazer com que esse pacto federativo se consolide na área da cultura - explica o 
secretário. 

(fotos: Thiago Fernandes/ COMUNIKA Press) 
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Terra Magazine – 
Blog das ruas 

“A propriedade intelectual talvez tenha sido um erro”, diz 
presidente da Federação Internacional pela Diversidade 

Cultural 

5 de novembro de 2009 

Tags:cooperação internacional, diversidade cultural, 
encontro internacional, propriedade intelectual - 
iurirubim às 14:56  

 

Começou hoje, em Salvador, o Encontro 
Internacional da Diversidade Cultural. Durante o 
evento, que se estende até o dia 8/11, organizações 
culturais, estudiosos e gestores públicos de mais de 40 
países debatem o futuro da diversidade cultural no mundo. 



O ponto de partida de todos os participantes para a discussão é a Convenção sobre a 
Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, adotada pela 
Conferência Geral da UNESCO em outubro de 2005, como resposta a tentativa de algumas 
nações de tratar bens e serviços culturais no âmbito da Organização Mundial do Comércio, 
como se fossem um produto qualquer. Atualmente, a Convenção já foi ratificada por mais 
de 103 países. 

Pouco após a solenidade de abertura do evento, o Blog das Ruas conversou com Rasmané 
Ouedraogo, presidente da Federação Internacional das Coalizões pela Diversidade 
Cultural (FICDC). 

Além de organizadora do evento, a FICDC é a única entidade civil em todo o mundo com 
assento na UNESCO, o que lhe dá direito a pronunciar-se em todas as reuniões da 
entidade, que é o braço da ONU voltado para a educação, a ciência e a cultura. 

Cidadão de Burkina Faso, Ouedraogo defende a participação ativa dos países em 
desenvolvimento na luta pela promoção da diversidade cultural. “A criatividade está nos 
países pobres, mas o mercado não está lá. Aqueles que criam precisam também se 
beneficiar dos lucros”, afirma. 

 

Rasmané Ouedraogo: "os países em desenvolvimento têm todo interesse em defender a 
diversidade cultural" 

Segundo o presidente da FICDC, os países adotaram uma lógica econômica que faz com 
que ajam contra a sua própria população. “A última crise econômica no mundo nos 
mostrou que os Estados estão errados”, diz. 

Rasmané Ouedraogo chega até a questionar a utilidade das legislações de respeito à 
propriedade intelectual: 

- No seio da população não existe propriedade intelectual. Há uma partilha natural da 
herança comum. A noção de propriedade intelectual brotou quando se começou a falar de 
dinheiro. Será que este não é um erro que estamos pagando hoje? Eu mesmo me faço essa 
pergunta - argumenta. 

Veja abaixo a íntegra da entrevista. 

O senhor considera que a diversidade cultura hoje seja um valor compartilhado 
pela humanidade ou esse ainda é um esforço a ser feito? 

A diversidade cultural é compartilhada pelo mundo. Mas o nosso grande esforço deve ser 
de preservar essa diversidade, porque essa riqueza está sendo ameaça atualmente. 



Quais são os principais obstáculos à implantação, via políticas públicas nacionais, 
da convenção sobre a diversidade cultural? 

Primeiro, é preciso que em cada país haja uma vontade política definida e assumida de 
promover a cultura. 

Segundo, é preciso mobilizar a população em torno dessa convenção; explicá-la à 
população. Para que, em um certo ela mesma possa apreender e assumir a convenção pela 
diversidade cultural. Porque esta é a primeira convenção que vai ser implementada não 
pelos Estados nacionais, mas pelos agentes culturais na base. 

Muitas vezes, trata-se da questão da diversidade considerando apenas as 
questões nacionais. O Brasil é um dos poucos países onde mais de dois terços da 
música consumida é produção nacional. Ainda assim, nós, brasileiros, reclamamos 
da falta de diversidade no consumo musical. O senhor considera que os países 
estão preparados para tratar do tema com este nível de complexidade? 

Na realidade, o problema não é complexo. O problema é simples porque o povo vive sua 
própria cultura. O problema são os Estados haverem se inserido numa lógica econômica 
que faz com que acabem combatendo a sua própria população. 

A última crise econômica no mundo nos mostrou que os Estados estão errados. E depois, 
como por milagre, cada um volta a se refugiar nos seus valores culturais próprios. 

Eu acho que o Brasil não deveria temer nada, mas de qualquer jeito é importante exigir 
que o Estado respeite as convenções que ele assinou. 

Como proteger e promover expressões culturais do mundo em rede, que não tem 
fronteiras nacionais e questiona a forma tradicional de se conceber os direitos 
autorais? 

Quando nos falamos de rede, imediatamente falamos de superestrutura. Ora, a cultura se 
vive desde a base. E na base não existem fronteiras. A realidade econômica leva a um tipo 
de institucionalização que provoca o problema. 

Nossa federação tem esse embate com a questão da economia. No seio da população não 
existe propriedade intelectual. Há uma partilha natural da herança comum. A noção de 
propriedade intelectual brotou quando se começou a falar de dinheiro. Será que este não é 
um erro que estamos pagando hoje? Eu mesmo me faço essa pergunta. 

Em que medida o protagonismo político recente dos países em desenvolvimento 
pode contribuir para a promoção da diversidade cultural no mundo? 

Os países em desenvolvimento hoje têm interesse a se engajar na luta pela promoção da 
diversidade cultural. Porque quando vemos o que acontece em nosso entorno, no mundo, 
percebemos que a riqueza cultural acaba sendo embolsada por um pequeno número de 
privilegiados. 

Quando nós falamos de indústrias culturais, falamos da conjunção entre criatividade, 
inventividade, novas tecnologias e o mercado. A criatividade está nos países pobres, mas o 
mercado não está lá. Afirmamos, portanto, que há uma injustiça. Aqueles que criam 
precisam também se beneficiar dos lucros. Logo, países em desenvolvimento têm interesse 
em proteger a diversidade, a fim de poder partilhar as vantagens. 

(fotos: Thiago Fernandes/ COMUNIKA Press) 



VEÍCULO TÍTULO 

Bahia Já A OBRA DE HÉLIO OITICICA E A PRESERVAÇÃO DA ARTE, 
POR LIGIA AGUIAR 

 
  Lamentável o incêndio que destruiu grande parte do 
acervo deixado pelo artista plástico Hélio Oiticica, morto em 
1980, aos 43 anos de idade.  

Eram mais de mil obras mantidas na reserva técnica, 
localizada em um dos andares da casa no Rio de Janeiro, 
onde mora César Oiticica, irmão do artista e guardião das 
obras, que eram avaliadas em R$100 milhões.  

É sem dúvidas a maior tragédia envolvendo as artes 
plásticas no Brasil.  

Os Parangolés, espécie de capa confeccionada em algodão, foram totalmente destruídos. 
Os Bólides, objetos que marcam o início das grandes instalações desenvolvidas pelo artista, 
como Tropicália e os Penetráveis, podem ser restaurados. 

As pinturas, pouco conhecidas do público, foram também totalmente destruídas, mas cerca 
de 500 desenhos, como a série Metaesquemas foram salvos. 

Como Hélio era muito cuidadoso com tudo que ele produzia, deixou muitos manuscritos e 
esquemas de todos os seus projetos, podendo ser facilmente reproduzidos. 

Hélio Oiticica, um dos artistas mais inventivos e audaciosos é um personagem 
importantíssimo para se entender a arte contemporânea, e um dos expoentes do 
movimento Neoconcreto, juntamente com Ferreira Gullar, Lygia Clark, Lygia Pape, Cildo 
Meireles, Amílcar de Castro, Franz Weissmann, Aloísio Carvão, entre outros.  

Hoje, o Neoconcretismo, importante movimento de vanguarda surgido no Rio de Janeiro 
em 1959, como reação ao Concretismo ortodoxo, rompeu fronteiras e é reconhecido 
internacionalmente. 

É uma pena que o legado de um artista desse porte, tão significativo para a história da 
arte, seja objeto de disputa. Com esse incidente levanta-se a discussão sobre como 
preservar a memória cultural de um país, e fica bem claro o problema que envolve o direito 
autoral e a difícil relação entre o público e o privado. 

Apesar de existir desde 1996, o Centro Municipal Hélio Oiticica, no Rio de Janeiro, com 
cerca de dois mil metros quadrados, realiza somente algumas exposições temporárias, mas 
poderia abrigar todo o conjunto artístico, caso o impasse entre os herdeiros de Hélio e a 
Prefeitura encontrem a melhor forma de resolver essa questão. O município está disposto a 
receber o acervo em comodato, e de arcar com toda a responsabilidade pela sua 
preservação, pesquisa e divulgação.  

Os herdeiros de Oiticica interromperam, em abril deste ano, a exposição do artista no 
Centro de Arte Hélio Oiticica, que ficaria em cartaz até junho, e retiraram todas obras 
mantidas na reserva técnica do espaço. Alegaram que deveriam receber em janeiro a 
segunda parcela de R$ 276 mil, como haviam acordado com os responsáveis pelo Centro. 

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, que coordena o Centro, o atraso do pagamento 
se deu pela mudança de gestão, que de início gerou uma auditoria interna. 

No entanto, as obras estão sendo vendidas para o exterior, como por exemplo a instalação 
Tropicália, que inspirou o movimento Tropicalista (1960/70), está no Tate Modern, em 

Caetano na época da 
Tropicália usando um dos 
parangolés de Oiticica 



Londres, assim como mais sete trabalhos do artista. Em Nova York o MOMA, Museu de Arte 
Moderna, adquiriu 12 trabalhos 

Essas atitudes sempre acontecem quando envolve, entre as partes, interesse financeiro. 

Recentemente tivemos um caso bem parecido como este, aqui em Salvador: a família do 
escritor Jorge Amado não conseguiu se  entender com o Estado, e com isso a Bahia, 
perdeu o direito de deter todo o acervo, que foi leiloado  pela família. 

Assim foi com outros artistas, como o baiano  Rubem Valentim que viveu maior parte da 
sua vida  em Brasília, e ao desaparecer, os herdeiros também não conseguiram entrar em 
acordo com o governo de Brasília, deixando o acervo dividido entre várias cidades. 

Assim está sendo com o legado da artista Lygia Clark e de Lygia Pape, de posse das 
famílias, sem nenhum resultado concreto para a preservação da suas histórias artísticas. 

Um fato curioso se deu com os herdeiros de Carlos Drumond de Andrade. Após a morte de 
Drumond, qualquer citação da obra do escritor, a família exigia que se pagasse direito 
autoral, com isso, principalmente os canais de comunicação deixaram de mencionar 
qualquer fato que tivesse relação com Drumond. Quando eles sentiram que as portas 
fecharam, e que o nome do grande poeta tendia a desaparecer, rapidamente decidiram 
entrar em acordo.  

Abre-se novamente a ferida que afeta o público e o privado, sem solução, para manter viva 
a história recente da arte brasileira, hoje revista pelo tradicional e hermético eixo Europa-
Estados Unidos, abrindo espaço para vários movimentos e artistas individuais, antes 
ignorados.  

Com isso, outras questões começam a aparecer, como a fragmentação desses acervos, tão 
essenciais para contar a história da arte brasileira, em seu local de origem. 

Sábios foram os escultores Rodin e Franz kracjberg, que ainda em vida doaram toda sua 
obra para o Estado. Um ano após a morte de Rodin, o governo Francês abriu o  Museu 
Rodin, em Paris, para o público, onde é mantido até os dias de hoje. 

Franz kracjberg, amarga, ainda em vida, os trâmites da burocracia estatal, mas sairá de 
cena com a certeza que a sua contribuição para a arte contemporânea e o meio ambiente, 
será recompensada pelo entendimento das suas obras, pelas gerações futuras. Acredito. 

Para acabar com esses tipos de polêmicas e disputas os artistas notáveis deveriam, ainda 
em vida, decidir o melhor local para abrigar o seu acervo e deixar já acordados os 
processos legais para a sua segurança, preservação e divulgação. Assim impedirá que o 
seu legado seja objeto de especulação, como se fosse uma mera mercadoria.  

Hélio Oiticica - Biografia 

Hélio Oiticica (Rio de Janeiro 1937-1980). Artista performático, pintor e escultor. Inicia, 
com o irmão César Oiticica, estudos de pintura e desenho com Ivan Serpa no Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro - MAM/RJ, em 1954. Nesse ano, escreve seu primeiro texto 
sobre artes plásticas; a partir daí o registro escrito de reflexões sobre arte e sua produção 
torna-se um hábito. Participa do Grupo Frente em 1955 e 1956 e, em 1959, passa a 
integrar o Grupo Neoconcreto.  

Abandona os trabalhos bidimensionais e cria relevos espaciais, bólides, capas, estandartes, 
tendas e penetráveis. Em 1964, começa a fazer as chamadas Manifestações Ambientais. Na 
abertura da mostra Opinião 65, no MAM/RJ, protesta quando seus amigos integrantes da 
escola de samba Mangueira são impedidos de entrar, e é expulso do museu. Realiza, 



então, uma manifestação coletiva em frente ao museu, na qual os Parangolés são vestidos 
pelos amigos sambistas. 

Participa das mostras Opinião 66 e Nova Objetividade Brasileira, apresentando, nesta 
última, a manifestação ambiental Tropicália. Em 1968, realiza no Aterro do Flamengo a 
manifestação coletiva Apocalipopótese, da qual fazem parte seus Parangolés e os Ovos, de 
Lygia Pape.  

Em 1969, realiza na Whitechapel Gallery, em Londres, o que chama de Whitechapel 
Experience, apresentando o projeto Éden. Vive em Nova York na maior parte da década de 
1970, período no qual é bolsista da Fundação Guggenheim e participa da mostra 
Information, no Museum of Modern Art - MoMA. 

Retorna ao Brasil em 1978. Após seu falecimento, é criado, em 1981, no Rio de Janeiro o 
Projeto Hélio Oiticica, destinado a preservar, analisar e divulgar sua obra, dirigido por Lygia 
Pape, Luciano Figueiredo e Waly Salomão.  

Entre 1992 e 1997, o Projeto HO realiza grande mostra retrospectiva, que é apresentada 
nas cidades de Roterdã, Paris, Barcelona, Lisboa, Mineápolis e Rio de Janeiro. Em 1996, a 
Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro funda o Centro de Artes Hélio 
Oiticica, para abrigar todo o acervo do artista e colocá-lo à disposição do público. 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia Já BAHIA SEDIA ENCONTRO DAS RELAÇÕES "ANO DA FRANÇA 
NO BRASIL" 

Como parte das atividades do "Ano da França no Brasil", a Bahia irá sediar seminário 
internacional que debaterá mecanismos de financiamento às atividades culturais e 
estratégias de desenvolvimento da Economia da Cultura.  
 
Entre os dias 9 e 10 de novembro, gestores públicos, profissionais e universitários se 
reunirão durante os "Encontros Malraux" ,  idealizado pelo governo francês, que acontecerá 
no auditório do Sebrae (Aflitos), em Salvador, com o tema Economia da Cultura e as 
Políticas de Apoio às Indústrias Culturais. 

Por iniciativa dos parceiros locais - Secretaria da Cultura, Desenbahia e Sebrae -, Bahia e 
França buscam também soluções para a rede audiovisual baiana. Entre os temas que serão 
debatidos estão as políticas de fomento ao audiovisual na França, o desenvolvimento das 
indústrias culturais face às novas tendências de consumo cultural e as políticas econômicas 
das industrias culturais francesas na era digital. 

O evento reforça a importância do intercâmbio do conhecimento para enfrentar as 
demandas contemporâneas da cadeia produtiva cultural.  

 

 

 

 

 

 



VEÍCULO TÍTULO 

Bahia Já A ESCOLA OLODUM PROTESTA POR NEGUINHO DO SAMBA, 
POR CRISTINA CALACIO 

 
  "Naqueles tempos em que o Pelourinho era degredado" 
(naqueles tempos?) "lembro-me de um jovem determinado 
em fazer a diferença em um mundo imerso em ninharias". 
Lá ia mais um neguinho. "Caminhando lentamente, com seu 
repique, sua baqueta e um gravador pelas ruas de pedra do 
Pelourinho" (quantas pedras no meio do caminho!). 

 
  Penso que as notas musicais do samba reggae flutuavam, 
dançavam, brincavam com o Mestre dos ritmos, que em sua 
elegância ia regendo, transformando notas dispersas em 
poesia, desenhando convenções percussivas únicas no 
mundo.  

A Escola Olodum protesta pela perda prematura da pessoa e do músico Neguinho do 
Samba. Obrigado! Pela sua determinação, sua genialidade e pelo legado deixado ao 
Olodum.  Fico a pensar que na década de 1980 nossa sociedade preconceituosa não 
poderia imaginar que um neguinho do Maciel Pelourinho poderia emergir para os quatro 
cantos do mundo no seu estado mais puro de arte e cultura. 

O toque do repique convocou os surdos e juntos revelaram talentos, chamaram a atenção 
de artistas nacionais e internacionais para os ritmos baianos. Divulgou centenas de 
trabalhos musicais de autores populares, divulgou e popularizou a cultura baiana e de 
vários países africanos, até então desconhecidos nas salas de aula.  
 

Sim, foi através de sua genialidade que o ritmo do samba reggae possibilitou ao Olodum 
promover o nome da cidade do Salvador e da Bahia em vários países mundo. 

Quem era esse neguinho? Um menino de personalidade forte e polemica que acreditou em 
seu talento individual, que evitou as ladeiras e becos tortuosos que ainda hoje muitos dos 
nossos meninos pretos se escondem. Foi Neguinho do Samba uma das estrelas Sírius que 
irradiou seu brilho na vida de centenas de pessoas? Talvez fosse ele o povo das estrelas? 

No dia da sua partida teve de tudo. Sentimentos sinceros e muitos os discursos vazios, 
lágrimas de demagogia e muita hipocrisia.  Aqueles que sempre dificultam, atrasam, 
atropelam e renegam a cultura do povo, estavam lá com suas promessas vazias e caras de 
tristeza para melhor aparecerem nas fotos.  

Muitos foram os carnavais, ensaios, projetos, ações sociais. Muitas foram às dificuldades, 
os não, os pedidos negados, as portas fechadas e agendas dos responsáveis pela cultura 
dessa ‘Roma Negra" indisponível.   
Ninguém ligou de Brasília para ajudar. Ninguém de Salvador ligou para dizer que uma 
empresa privada poderia patrocinar. Não. Nesses momentos todos se escondem. Os 
telefones ficam mudos, o celular não atende ou não existem.  

O artigo vinculado em um impresso de Salvador interrogava "O que será feito de sua 
criação?" "Será que o samba reggae será relegado ao esquecimento?"  Também afirmou 
"Com o tempo, porém, o samba-reggae foi sendo esquecido na axé music", "exploraram o 
poder de sedução que os tambores podem ter". 

Neguinho do Samba deixou verdadeiros discípulos, muitos seriam os nomes para citar e o 
Olodum enquanto organização jamais deixara o samba reggae cair no esquecimento. 

Foto: fcbparasempreolodum 

Neguinho do Samba uma 
lembrança eterna no 
Olodum 



  
No dia 22 de setembro foi encaminhado requerimento ao Ministério da Cultura, por meio do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que instaure processo de 
registro e reconhecimento do SAMBA REGGAE como bem imaterial e integrante do 
Patrimônio Cultural brasileiro.  
 
Assim o gênero musical, o toque dos tambores que tanto agrega expressões de vida e 
tradições do afro-baiano continuarão transmitindo de geração em geração sua arte e 
musicalidade, gerando assim um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo 
para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. 

Os homens pretos da cultura Soteropolitana, os "dinossauros" que já partiram e os que 
ainda por aqui circulam, vivem por seus ideais, e com certeza lutarão para que "a batida do 
samba reggae não fique no limbo". 
"Morrem pobres todos eles" Porque aqueles que exploraram e fizeram "sucesso a partir do 
que eles criaram?" não vão buscar atendimento médico na madrugada em posto de saúde 
do Pernambués, ou aguardar pacientemente a SAMU (graças a Deus que existe).  

Quando para essa turma a derradeira hora chegar não será necessário GRANDES 
"articulações para os procedimentos do enterro e velório". Seus familiares não estarão 
expostos a desconfortável negociação de quem pagara as despesas funerárias. Isso é coisa 
para os negros homens da cultura. O Olodum protesta! 

Cristina Calacio   Coordenadora Escola Olodum 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia Já CENTRO DE CULTURA DE ALAGOINHAS APRESENTA "PRETAS 
POR TER", HOJE 

 
O Centro de Cultura de Alagoinhas recebe neste sábado, 7 
de novembro, o espetáculo da Cia. Baiana de Risos, Pretas 
Por Ter - Dois atores, um texto e um monte de 
gargalhadas.  

          
Com os atores Sandro Fonseca, Everton Frank e Felipe 
Belmont e direção de Marco Antônio Lucas, a peça aborda 
assuntos polêmicos como preconceito e descriminação, 
usando a comédia como mediadora.  

          
Em cena os atores vivenciam duas mulheres negras de classes sociais diferentes, que 
dividem o mesmo ambiente de trabalho. As duas personagens são professoras e disputam 
o poder na sala de aula. O espetáculo estreou no Festival de Curitiba em 2008 e teve 
platéia lotada nos seis dias de apresentação.  

          
Segundo os atores, a boa aceitação do público se deve muito ao humor marcado pelo teor 
"cítrico" do grupo e a sua irreverência. O texto de Alberto Damit, recheado de referências 
aos costumes e tipos baianos, foi construído a partir de pesquisas sobre o comportamento 
preconceituoso do negro para com o próprio negro.  

 

 

 

Foto: Divulgação 

Em cartaz no Centro de 
Cultura de Alagoinhas 



VEÍCULO TÍTULO 

IBahia Museu de Arte Moderna abre novas exposições 

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) dá continuidade à exposição Cuide de Você, 
sucesso da artista francesa Sophie Calle, e inaugura mais três exposições de artistas 
nacionais no mês de novembro. 

Nesta segunda-feira (9), a partir das 19h, acontece a abertura da inédita Olódòdó, da 
paulista Silvia Mecozzi, e da mostra fotográfica Pérolas Imperfeitas, do artista carioca 
David Glat. Representando a Bahia, Lica Moniz chega com Tempo de Fundo. 
 
As mostras ficam em cartaz até o dia 09 de dezembro. A entrada é franca. Mais 
informações pelo telefone (71) 3117-6137 ou no site do MAM. 

VEÍCULO TÍTULO 

Folha OnLine Governo baiano usa iluminação para reerguer Pelourinho 

MATHEUS MAGENTA - da Agência Folha, em Salvador   

Para tentar reverter o aumento da criminalidade e a queda no número de turistas no 
Pelourinho, um dos principais cartões-postais de Salvador, o governo da Bahia e a 
prefeitura decidiram gastar R$ 3 milhões em pontos de luz.  

Priscila Pastre-Rossi/Folha Imagem  

 
Pelourinho tem atrações culturais como o Museu da Cidade e Fundação Casa de Jorge 
Amado  

O objetivo é aumentar a sensação de segurança na área, afastando pedintes e criminosos. 
O número de policiais local, entretanto, foi mantido em 30% do ideal, segundo o governo 
Jaques Wagner (PT).  

Tombado pela Unesco, braço cultural da ONU, como patrimônio da humanidade, o centro 
histórico da cidade chegou ao "fundo do poço", nas palavras do prefeito de Salvador, João 
Henrique (PMDB).  

Nos últimos cinco anos, a região registrou queda de 50% no fluxo de turistas, de acordo 
com estimativas de empresários, guias turísticos e taxistas.  



Os investimentos do governo estadual e da prefeitura em 200 pontos de luz são elogiados 
por especialistas em segurança, que, contudo, veem a medida como "pontual e isolada".  

"Defendo a iluminação como um item de segurança, mas a presença do policial não pode 
ser descartada. Ela incentiva a ocupação social e cultural da região", diz a professora Ivone 
Costa, que coordena um grupo de estudos sobre segurança na Universidade Federal da 
Bahia.  

Para comerciantes e taxistas do Pelourinho consultados pela reportagem, a iluminação não 
reduziu o número de pedintes e assaltos na região, sobretudo em uma área ocupada por 
usuários de crack. O governo diz não ter estatísticas criminais para a região.  

Turistas preocupados  

Apesar da decadência, o Pelourinho é o ponto mais visitado da cidade, mas preocupa quem 
chega a Salvador. O atacadista paulistano Robson Alves, 24, conta que, no caminho do 
aeroporto até a região, foi alertado por quatro pessoas sobre a insegurança no lugar. Ao 
lado da namorada, disse estar "apreensivo".  

Pesquisa de 2007 apontou que 60% de moradores de Salvador só visitam a região para 
levar turistas. Os turistas reclamam da falta de policiais e de abordagens agressivas de 
pedintes e vendedores.  

A violência não é um problema restrito ao centro histórico. A capital baiana registrou 
aumento de 31% no número de homicídios no primeiro semestre de 2009, em relação ao 
mesmo período de 2007.  

Funcionário de um hotel no Pelourinho, o argentino Gustavo Domingues, 40, relata que 
turistas que planejam permanecer até cinco dias na região "vão embora assustados em, no 
máximo, dois dias".  

Sem turistas, cerca de 90 dos 450 estabelecimentos, como restaurantes e lojas, estão à 
venda ou fechados. Comerciantes pedem ao governo o perdão de R$ 5,4 milhões em 
dívidas. Lenner Cunha, presidente da Associação dos Comerciantes do Pelourinho, pede a 
conclusão da revitalização do local.  

Atualmente, o governo executa a sétima etapa do projeto, que prevê a construção de mais 
de cem habitações para funcionários públicos.  

Outro lado  

Responsável pela gestão cultural e patrimonial do Pelourinho, o secretário da Cultura da 
Bahia, Márcio Meirelles, nega a decadência do local e contesta a queda de 50% no 
movimento estimada pelos comerciantes do local. "Trabalho aqui todos os dias e não vejo 
nada disso de que tanto reclamam. Os turistas continuam vindo como sempre vieram", 
afirma.  

A agenda cultural e a preservação do patrimônio histórico do Pelourinho são 
responsabilidade de órgãos ligados à pasta, como o Ipac (Instituto do Patrimônio Artístico e 
Cultural da Bahia) e a Fundação Cultural do Estado da Bahia, sediados no centro histórico.  

Questionado sobre a falta de policiamento e a incidência de assaltos na região, Meirelles 
afirma que os crimes do tipo não ocorrem só no Pelourinho, mas "em todo lugar da 
cidade".  



O secretário também criticou os comerciantes que, segundo ele, "não se movimentam para 
atrair turistas". "O cara não pode ficar ali esperando algo do governo. Ele tem de repensar 
o negócio dele, que às vezes não tem o que acrescentar ao lugar."  

Sobre a nova iluminação, Meirelles disse que o governo trata o Pelourinho como uma parte 
da cidade, e "não com lógica de shopping center, para atrair clientes a um oásis".  

"Nosso objetivo é recompor o tecido urbano, e não realizar medidas pra turista achar 
bonito." Segundo o governo, o projeto "Tô no Pelô" fará até abril de 2010 cerca de 130 
shows e ações de cidadania na região.  

 
VEÍCULO TÍTULO 

O Globo Exposição na Bahia reúne moldes originais feitos por 
Auguste Rodin 

Publicada em 31/10/2009 às 10h34m 
José Meirelles Passos 

 

SALVADOR - Na infância, quando ele era apenas o pequeno Auguste, roubava nacos da 
massa que a mãe utilizava para fazer pães e com eles criava pequenas figuras de animais e 
rostos humanos. A habilidade do menino, nutrida pelo talento nato, desenvolveu-se de 
uma forma tão revolucionária que por volta dos seus 40 anos de idade ele passou a ser 
mais conhecido pelo seu sobrenome - Rodin -, que logo passaria a ser usado como 
sinônimo de "pai da escultura moderna".  

Veja imagens da exposição  

Sessenta e duas obras desse mestre francês, todas em gesso, podem ser vistas agora por 
quem visitar a capital baiana nos próximos três anos. "Auguste Rodin, homem e gênio" é o 
nome dessa exposição inédita no país, uma vez que cada uma daquelas peças é original. É 
a matriz que serviu de molde para cópias que foram feitas em bronze, mármore e também 
em gesso, algumas das quais já estiveram por aqui.  

A emoção de se apreciar tais peças raras a curta distância é enlevada pelo fato de que em 
algumas se veem claramente as marcas de dedos de Rodin fazendo o seu trabalho:  

- Através dessas marcas é possível compreender o processo de criação do artista - disse a 
museóloga Heloísa Helena Costa, responsável pelo Projeto Rodin Bahia.  
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Lançado oficialmente para todo o país, o Edital do Concurso Público Nacional vai selecionar 
um projeto arquitetônico para requalificar e ampliar o Complexo Teatro Castro Alves (TCA). 
Elaborado pela Secretaria de Cultura do Estado (Secult), em parceria com o Instituto dos 
Arquitetos do Brasil (IAB), o edital estará disponível a partir de hoje (5), no site www.iab-
ba.org.br e em versão impressa obtida no teatro, das 14 às 18h.  
 
 
Os interessados têm até o dia 7 de dezembro para se inscreverem. O prazo máximo para 
entrega dos projetos é 22 de dezembro e o resultado final do concurso será divulgado em 
12 de janeiro de 2010. Os cinco primeiros colocados receberão, em ordem de classificação, 
as seguintes premiações: R$ 60 mil, R$ 30 mil, R$ 20 mil, R$ 15 mil e R$ 10 mil. Os 
projetos devem se ater ao custo máximo total estabelecido para a execução das obras, 
estimado em R$ 22,5 milhões.  
 
Para o diretor do TCA, Moacyr Gramacho, a realização de um concurso público é a 
modalidade mais adequada para uma reforma deste porte. “Você legitima o processo, 
criando um ambiente de discussão”. Gramacho afirma que as obras se fazem necessárias 
na medida em que o teatro está aumentando suas funções.  
 
 
“Nós não só ampliamos as funções do TCA, por meio da Fundação Cultural do Estado, como 
trabalhamos para transformá-lo num complexo cultural. A Orquestra Sinfônica da Bahia 
(OSBA), por exemplo, duplicou com a formação da orquestra juvenil Neojibá. O Balé do 
teatro assumiu novas funções e também ampliou suas atividades”, afirmou.  
 
A Comissão Julgadora será composta por arquitetos de reconhecida capacidade e integrada 
por cinco membros titulares, sendo três indicados pelo IAB-BA, dois indicados pelo TCA e 
um membro suplente indicado por ambos.  
 
As obras serão feitas em três etapas, iniciando-se pela Concha Acústica, a partir de junho 
de 2010, com término em 2012. A Sala Principal, Sala do Coro, Foyer, Centro Técnico, 
Jardim Suspenso e Vão Livre também serão contemplados com intervenções.  

 


