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Portal. Ba. Gov Exposição Oferenda ao Pelourinho começa na terça 
 
 “Um dia peguei uma das rendas e imprimi na argila. Deu certo e encontrei meu caminho”. 
Após esta primeira experiência, muitas ideias surgiram na arte de Caroline Harari, até 
chegar o momento de montar uma Oferenda ao Pelourinho, mostra que será aberta na 
terça-feira (10), às 19h, no Museu da Cerâmica Udo Knoff (Pelourinho). A exposição, 
promovida pela Diretoria de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia 
(Dimus/IPAC), reúne 15 peças – todas em barro – recheadas de representações que 
conduzem ao sagrado. 
Inspirado nas tradições nordestinas da cerâmica - em especial do Recôncavo e de 
Maragogipinho, considerado o maior polo de produção cerâmica da América Latina –, o 
trabalho da historiadora e ceramista apresenta técnicas de pressão manual utilizadas pelos 
índios e por africanos. No processo de construção, acontece também a ‘monoqueima’, em 
forno elétrico a 1.250 graus C, o que confere resistência às peças, moldadas, muitas vezes, 
sobre rendas e bordados. São moringas, potes, cumbucas, bilhas, cântaros e pratos que 
ganham um intenso ar de sacralidade e ritual na proposta expográfica de Oferenda ao 
Pelourinho. 
A artista 
Filha de egípcio com brasileira, Caroline Harari é formada em História pela Universidade de 
São Paulo e especializada em Arqueologia e Recuperação Patrimonial. No trabalho com 
cerâmica, busca as formas tradicionais da casa brasileira, influenciada pelas mulheres 
rendeiras do nordeste. Profissionalizou-se como ceramista em 1999. De lá pra cá, já 
montou exposições em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Amsterdã (Holanda) e 
Paris (França). 
Sobre o Museu Udo 
Administrado pela Diretoria de Museus do Ipac, desde 2003, o Museu da Cerâmica Udo 
Knoff foi montado a partir de acervo reunido pelo ceramista alemão Horst Udo Knoff 

Assessoria de Comunicação 



(20/05/1912 – 07/06/1994). Neste ano, o espaço passou por uma readequação 
expográfica e foi reaberto com a proposta de possibilitar uma leitura mais completa da 
produção da cerâmica, nas suas diferentes vertentes, investigando as diversas 
possibilidades plásticas. Dessa forma, o primeiro andar passou a apresentar a coleção de 
Udo, com renovações de recortes expositivos do próprio acervo e o andar térreo destinou-
se a exposições temporárias, com produções contemporâneas, como no caso de Oferenda 
ao Pelourinho, que fica em cartaz até o dia 10 de janeiro. 
Serviço 
O quê: Exposição Oferendas ao Pelourinho 
Quando: Dia 10 de novembro (abertura) – visitação, até o dia 10 de janeiro: de terça a 
sexta, de 10h às 18h. Finais de semana e feriados, das 13h às 17h.  
Onde: Museu da Cerâmica Udo Knoff – Rua Frei Vicente, 03, Pelourinho, Salvador. 
Realização: DIMUS/Ipac 
GRATUITO 
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Portal. Ba. Gov Biblioteca Pública do Estado expõe arte em batik 
Uma técnica de tingimento em tecido artesanal, que consiste em desenhar com cera 
quente sobre o tecido e, em seguida, tingi-lo com cores variadas, é a proposta da 
exposição “O Batik de Nazaré”, da artista plástica Vânia Nazaré. A mostra estará na Sala 
de Exposições da Biblioteca Pública do Estado (Barris) de segunda-feira (9) ao dia 30 deste 
mês, das 8h30 às 21h. A entrada é gratuita. 
Conhecido como batique ou batik, a técnica praticada pela artista desde a infância é uma 
forma de expressão artística, nos modelos africanos e javanês, feito à mão, que trabalha 
na construção de telas dentro de um processo que exige uma grande concentração e 
capacidade de imaginar. 
Vânia Nazaré explica que “a proposta da exposição é trazer uma arte praticada na Ásia e 
na África e que consiste na técnica de tintura em tecidos, usando materiais como cera de 
abelha e parafina”. A artista já participou de grandes eventos culturais, representando o 
Brasil em exposições internacionais a exemplo do Caribe. 
A arte milenar pode ser transformada em quadros, cangas, lenços e tudo que tenha como 
suporte o tecido, além do papel, couro e casca de ovo. Mais informações pelos telefones 
(71) 3116-6918/6919. 
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Portal. Ba. Gov Neta de Lampião ajuda a construir Roteiro do Cangaço em 
Paulo Afonso 

 
Conhecer o Sítio Malhada da Caiçara, onde Maria Bonita nasceu, e os principais pontos de 
parada do mais temido cangaceiro nordestino, Lampião, são alguns dos principais atrativos 
do Roteiro do Cangaço, que será construído com a participação da neta de Lampião e Maria 
Bonita, Vera Ferreira, entre a Bahia, Alagoas e Sergipe. O Roteiro Integrado entres os três 
estados promete diminuir as desigualdades na árida região, por meio do fluxo de 
visitantes. 
A construção do roteiro será feita durante a Oficina de Roteirização Turística da Região 
Lagos e Cânions do São Francisco, entre segunda (9) e quinta-feira (12), em Paulo Afonso, 
Bahia. O seminário, coordenado pela Bahiatursa e Secretaria do Turismo (Setur), junto 
com a prefeitura do município, faz parte do Programa de Regionalização do Turismo – 
Roteiros do Brasil, que visa a diversificação da oferta turística. 
Vera Ferreira, que fará uma palestra no dia 10 de novembro, destaca a importância dessa 
oficina para a criação do   Roteiro do Cangaço. “O roteiro inclui visitas ao lugar em que 
minha avó nasceu, locais em que eles ficavam, à Fazenda Mundo Novo, um lugar lindíssimo 
onde meu avô ficou por um tempo”, destaca Vera, que tem uma Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (Oscip), a Sociedade do Cangaço. 
O seminário abordará conceitos e informações sobre a roteirização turística, organizando e 
integrando a oferta turística brasileira a partir dos princípios da participação, flexibilidade e 
sustentabilidade. O diretor de Serviços Turísticos da Bahiatursa, Weslen Moreira, estará 



presente no evento, onde serão mostrados vídeos institucionais sobre o destino Bahia e 
seus roteiros. 
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A Tarde Nego D´Água inspira projeto junto a jovens da periferia de 
Juazeiro 

 
Figura do folclore do Rio São Francisco dá nome a ONG que atua em prol da reparação 
racial 
A Resistência do Povo Negro no Brasil é o tema do Projeto de Arte e Educação Nego 
D’Águaque está sendo desenvolvido em Juazeiro (500 km de Salvador) e teve como local 
de lançamento o terreiro de candomblé do Ilê Axé Omi Kaiodé no bairro Quidé.Onome da 
ONG Naenda foi inspirado no Nego D´Água, uma figura do folclore ligado ao Rio São 
Francisco. 
 
O projeto leva arte e cultura negras a pelo menos 200 crianças e adolescentes de cinco 
comunidades da periferia com a intenção de abrir o leque das discussões sobre diferenças 
raciais estendendo o assunto e ampliando o debate nas comunidades.“Estão sendo 
oferecidas oficinas de hip hop, reggae, dança afro, teatro, percussão, samba de velho, 
capoeira e maculelê com temáticas a serem discutidas com a sociedade”, explica 
Adegivaldo Mota, coordenador da ONG Núcleo de Arte e Educação Nêgo D’Água ( Naenda). 
 
Além das oficinas acontecem seminários no auditório do Campus IIIda Uneb. O projeto do 
Naenda é financiado pelo governo do Estado através da Secretaria de Promoção de 
Igualdade Racial (Sepromi) em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Igualdade 
Social de Juazeiro (Sedis) com apoio das secretarias de Cultura e Educação. 
 
O orçamento aprovado, mas ainda não enviado ao Naenda foi de R$ 20 mil e terá ainda R$ 
7 mil da Sedis e R$ 3 mil da Secretaria de Cultura. 
 
A ideia é movimentar os bairros Quidé, João Paulo II, Malhada da Areia, Itaberaba e 
Tabuleiro, que foram escolhidos por terem unidades do O Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras), onde acontecem as oficinas. 
 
“Estamos trabalhando com a sistematização e organização dos espetáculos em várias 
linguagens artísticas com a intenção de construir uma nova visão sobre a cultura do povo 
negro”, esclarece o articulador do projeto Élson Campos que também é ogan do Terreiro Ilê 
Axé Omi Kaiodé. 
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A Tarde Terreiro de candomblé tem afinidade com projeto 
 
A escolha do Terreiro Ilê Axé Omi Kaiodé como local do lançamento do projeto foi 
considerada de grande importância pela coordenadora de dança do Naenda e ekede do 
terreiro, Ioná Pereira. “Importante porque os terreiros de candomblé foram um dos pontos 
de resistência do povo negro. O fato é inédito e deve servir para firmar a consciência do 
negro”. 
 
Élson Campos diz que é importante divulgar para que a discussão sobre o tema de 
Resistência do Povo Negro no Brasil possa chegar a toda a sociedade. 
 
Na sua avaliação, houve noPaís o quechama de abolição irresponsável, “que não 
possibilitou boas moradias, bons empregos e agora está dificultando até a definiçãodaetnia. 
 
O projeto vai ajudar as pessoas a se reconhecerem como negras”. 
 
Segundo a gerente municipal de Proteção e Cidadania, Marly Carvalho , “para um município 
que já tem 131 anos de emancipação, é fundamental a promoção de políticas públicas de 



reparação e reconhecimento da contribuição das lutas do povo negro”. 
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A Tarde - Opinião - Coluna Espaço do Leitor 
 
Estranhei a declaração atribuída ao presidente da Fundação Palmares, Zulu Araújo, na 
página 5 do Caderno 2 + na última quinta-feira, 05/11. A Semana do Benin, a se realizar 
de 19 a 23 deste mês, promovida pela Fundação Cultural Palmares, “conseguiria até abrir a 
Casa do Benin, que andava fechada”, e, mais adiante, respondendo ao repórter “como 
poderia influenciar na retomada de atividade da casa”. 
 
Teria o senhor Zulu Araújo respondido “ser necessário que o poder público municipal se 
sensibilize e aponte as ações necessárias”. 
 
Ora,não posso atribuir o equívoco do senhor Zulu a desinformação. Por quanto, ele próprio 
acompanhado do embaixador da República do Benin, Isidore Benjamin Amédée Monsi, 
participou com membros das fundações Palmares e Gregório de Mattos da reunião no mês 
de maio para tratarmos da preparação da Semana do Benin que deveria ter acontecido no 
mês de julho, quando pôde constatar seu pleno funcionamento, e, mais tarde,no mês 
agosto no gabinete da presidência da Fundação Gregório de Mattos, com presença também 
do presidente da Associação dos Amigos da Cultura Afro-brasileira (Amafro), poeta José 
Carlos Capinam. Todo o trabalho foi realizado pela Fundação Palmares, através de sua 
gerente de projetos, Maria Auxiliadora Régis Dias e o subgerente de Museus da Fundação 
Gregório de Mattos, Sr. Luiz Carlos de Oliveira, na Casa do Benin. Como desconheço a 
possibilidade de se abrir o aberto, repudio o texto da matéria referida que indignou os 
servidores municipais, trabalhadores abnegados, da Casa do Benin, que tiveram sua 
dedicação desconsiderada, e que não medirão esforços para que, em nome de nossos laços 
culturais e diplomáticos, o brilhantismo da Semana do Benin não sofra qualquer prejuízo. 
 
A política que elegemos para gerir a coisa pública é tão somente a cultural. ELÍSIO 
MEDRADO BRASILEIRO, GERENTEDO ARQUIVO HISTÓRICOMUNICIPAL, MUSEUS E 
BIBLIOTECASDA FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS 
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A Tarde Bahia é destino preferido 
 
Uma pesquisa divulgada no início deste mês pelo Ministério do Turismo revela que a Bahia 
é o destino preferido dos turistas brasileiros. Dos 2.500 entrevistados em todo o País, a 
Bahia foi lembrada por 11,6%. Atrás da Bahia, estão São Paulo, com 10,9%, e em seguida 
o Rio de Janeiro, com 9,4% da preferência. 
 
Questionados para onde pretendem viajar nos próximos dois anos, 21,4% dos 
entrevistados pelo Ministério do Turismo lembraram, em primeiro lugar, da Bahia. 
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A Tarde Turismo irá crescer 60% 
 
A Secretaria de Turismo do Estado (Setur) estima que com as festas populares o 
movimento de turistas cresça em 60% comparado a outros meses do ano. Segundo a 
secretaria, a principal motivação dos turistas que escolhem a Bahia como destino das suas 
viagens é o lazer e as praias, aliados à diversidade cultural. “O turista que escolhe a Bahia 
busca mais que uma visita. Ele quer aliar lazer e cultura, quer viver e conviver com o povo 
da Bahia, que no imaginário nacional e internacional é alegre, hospitaleiro e inclusivo”, lê-
se em nota da Setur. 
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Correio da Bahia Inscrições para o Núcleo de Teatro do TCA são prorrogadas 
até dia 16 

 
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 de novembro. 
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, além da Sala do Coro do TCA.  
Os diretores e produtores interessados podem inscrever os seus projetos no Núcleo de 
Produção do TCA, de segunda a sexta, das 14h às 18h. O edital está disponível no site do 
TCA. Os candidatos poderão inscrever dois projetos, um em cada categoria, mas poderão 
ser contemplados somente em uma delas. Os projetos selecionados contarão com 
orçamento de R$ 200 mil para a montagem dos espetáculos. 
O TCA.Núcleo é reconhecido por produzir espetáculos de alto nível, a exemplo da peça 
“Jeremias, Profeta da Chuva” da diretora Adelice Souza, que participou do Festival 
Internacional de Artes Cênicas da Bahia (FIAC), que aconteceu na última semana de 
outubro. 
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Correio da Bahia Maestro Zeca Freitas e Cortejo Afro se apresentam no 
Pelorinho 

 
A programação do Pelourinho Cultural 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. 
 
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. 
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Bahia Já EXPO ARQUITETOS ARTISTAS ABRE NO MUSEU DE ARTE 
SACRA NA QUARTA-FEIRA 

Tem inicio no dia 11 de novembro a Exposição ARQUITETOS ARTISTAS, no Museu de Arte 
Sacra da Universidade Federal da Bahia, onde permanece aberta à visitação pública até o 
dia 30 desse mês. 

A mostra é um dos eventos realizados em comemoração aos 50 anos da Faculdade de 
Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, fundada em 1959, como um curso autônomo 
em relação à Academia de Belas Artes, na qual estava inserido desde a sua criação em 
1877.  

A proposta de uma exposição de arte constituída de obras produzidas por arquitetos visa 
estender esse momento comemorativo à sociedade soteropolitana, e se insere em uma 
perspectiva mais ampla de formação cultural do aluno, enfatizando a estreita relação 
histórica entre arquitetura e arte. 

Acreditamos que essa mostra, ao reunir vários estilos, com o uso de distintas técnicas 
como fotografia, escultura, gravuras, pintura, além de proporcionar um panorama rico 



quanto às potencialidades da expressão artística, pode contribuir a uma visão 
enriquecedora e menos restritiva dos limites disciplinares. 

 

O evento reúne obras de 18 arquitetos formados nessa instituição de ensino, que estão 
vinculados ao circuito da produção artística contemporânea em Salvador e/ou no país: 
Adriana Diniz, Almandrade, Ana Teresa Kauark, Aruane Garzedin, Cássio Ribeiro, Xico 
Diniz, Chico Mazzoni, Eliezer Nobre, Eneida Sanches, Gilberbert Chaves, Jamison Pedra, 
Juracy Dórea, Lourenço Mueller, Luiz Humberto, Marcelo Silva, Paulo Canuto, Pasqualino 
Magnavitta e Waldo Robatto.  

Serão expostas também telas de Diógenes Rebouças, Sílvio Robatto e Nilton Silva, artistas 
e arquitetos já falecidos, como forma de homenagear e divulgar a obra desses artistas e 
arquitetos que, além de tudo foram professores da UFBA. 

CONTATO: 

Aruane Garzedin  

Arquiteta, artista plástica e organizadora do evento como professora da FAUFBA 

(71) 3354-0515 e (71) 99464657  aruanegarzedin@gmail.com 

 SERVIÇO 
Abertura: quarta-feira, 11 de novembro de 2009, às 19h 
Visitação: 12 a 30.11, das segundas as sextas, das 11h30min às 18h.  Entrada franca. 

Local: Museu de Arte Sacra, Rua do Sodré, 276- Centro - Salvador 

 


