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VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde África, França e Bahia 

Jaime Sodré Professor universitário, mestre em História da Arte, doutorando em História 
Social 
 
I nspirado no antigo brocardo “Europa, França e Bahia”, para efeito destas notas refaço-
oem “África,FrançaeBahia”, apropósito do momento vivido por Salvador neste final de ano 
no campo expositivo e qualitativo das artes vindas da França e do Benin. Se de um lado 
temos o privilégio de contemplar Rodin, magistral escultor francês, de outro temos 
privilégio igual, ao contemplar a exposição “O Benin Está Vivo Ainda Lá, Ancestralidade e 
Contemporaneidade”. Fruto do empenho da Amafro, capitaneada pelo poeta Capinan e 
equipe, com a curadoria do diretor doMuseu Afro Brasil, Emanoel Araújo, o evento ocorre 
dentro do Projeto Museu em Processo, que significa a realização de atividades, anteriores à 
inauguração oficial do Museu Nacional da Cultura Afro-brasileira-Muncab, previsto para 
2010. 
 
A Bahia tem tudo a ver com a “área GBE”, utilizada para designar a região setentrional do 
atual Togo, República do Benin e o sudeste da Nigéria, onde habitam os tradicionais povos 
identificados como adja, ewe, fon, região onde o termo vodum é utilizado para designar as 
divindades espirituais, que vibram também aqui, nos transes entusiásticosemalguns dos 
nossos terreiros. E se o Benin está vivo ainda lá, imagine-o aqui, vivo e ativo. 
 
EmanoelvoltouàÁfrica, pisouemterrasdo antigo Daomé, laços da nossa nobre 
ancestralidade, no Golfo do Benin lembrou a partida de muitos africanos vindos na 
condição de escravos, pediu bênção curvando-se a Terra Mãe das nossas tradições 
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religiosas e viu a Bahia no Benin, nos espaços com sobrados construídos pelo agudás-
retornardos, brasileiros livres, construtores de mesquitas “neogóticas” de inspiração 
brasileira, ouviu sobrenomes brasileiros, Oliveira, Souza, etc, que fazem lá a “Lavagem 
doSenhor do Bonfim”, dançama “burrinha” e vestem-se à brasileira.Andoupela cidade de 
Ouidah, com o seu forte português defronte à casa de Francisco Félix de Souza, o Chachá, 
baiano e maior traficante de escravos do seu tempo. Contemplou o Benin, a terra das mais 
espetaculares esculturas em bronze, o mesmo material de Rodin, vide a “idade do bronze” 
deste em Berlin. Benin dos “apliques”. 
 
Passou pela Árvore do Esquecimento, chegando à Porta do Não-Retorno, de nada 
esqueceu. 
 
Emanoel trouxe a arte, nobre como sempre nos presenteia. No período que vai de 19 de 
novembro até 3 de janeiro de 2010, no prédio do antigo Tesouro na rua do mesmo nome, 
vislumbraremos obras de Cyprien Tokoudagba, clássico em suas pinturas e esculturas 
monumentais, ocupando a cidade sagrada do Abomé com figuras gráficas, da realeza 
daomeana e deuses Fon. Dominique Zinkpè, pintor, escultor e instalador, unindo o 
arcaísmo à critica social atravésdos seus famosos“Táxis Zinkpè, suas esculturas em forma 
de cruzes construídas com pequenos ídolos, sincrético, flutuando entre o catolicismo e o 
Vodum. Tchif cria paisagens imaginárias, pinta com sucessivas camadas de tintas, onde 
extraia os excessos dos relevos e nos conduz às escritas ou depressões de antigas 
civilizações. Aston é fantástico, vive em uma casa-escultura, sendo um reciclador, 
construindo com grande inventividade novas formas artísticas, recria e transforma o lixo 
em arte. Gérard Quenum, um pintor de característica expressionista, narrando os conflitos 
do ódio e do amor entre os seres humanos, unindo tradição e contemporaneidade. 
 
Edwige Aplogan é a única mulher da delegação, suas pinturas são fragmentos, onde resulta 
em uma configuração expressionista e gráfica. 
 
Ladis, na sua juventude, atende a dimensão da sua idade no caminho da consolidação do 
seu estilo. 
 
Como expressão do que há de variedade da arte beniense temosaindao fotógrafo Charles 
Placide, com um olharparticular, Euloge Glèlè e sua esculturas em máscaras tradicionais 
Gélédés; Kifouli Dossou com roupas rituais dos Eguns, similares as que sobreviveram aqui 
e Gélédés, Pascal Adjinakou pintor de placas de publicidade; Lambustagor e Alphonse 
Yémadjé, patriarca da família dos realizadores dos “apliques” da história dos Reis do 
Abomé, oficina de costuras e bordados de Abduol Ramane Bah-Liman. 
 
Em um esforço desíntese, Emanoel, com sucesso, mostra o que hádemais significativos e 
“vivo ainda lá” no Benin, tentando vivificar a nossa sensibilidade aqui. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Música Mestiça no Museu 

PEDRO FERNANDES - A segunda noite do Festival de Músicas Mestiças aconteceu no 
sábado e começou por volta das 18h30 com a atração local Percussivo Mundo Novo, do 
músico Mikael Mutti, que também toca com Carlinhos Brown. O grupo mistura percussão, 
teclado, guitarra do jogo Guitar Hero adaptada, samplers e programações. 
 
Os tambores são colocados sobre estruturas de carrinhos de mão. 
 
Numa aparicão-relâmpago, o ator Jackson Costa fez participação performática na 
apresentação do grupo recitando um trecho do poema Navio Negreiro, de Castro Alves. Até 
então a maior parte do público ainda não havia chegado. OMuseu du Ritmo abrigava menos 
da metade de sua capacidade. Talvez por conta da concorrência acirrada da já tradicional 
Jam no Mam que acontecia ali perto. 
 



Depois foi a vez do músico haitiano BéLO, único representante do Caribe e única atração 
estrangeira que não veio da África francófona para o festival. Simpático, arriscou alguns 
“obrigado” para a platéia. Sua apresentação começou com jazz e seguiu rumos inesperados 
para um público que acabava de tomar conhecimento de sua existência e música. 
 
A surpresa veio com a quantidade de gêneros que ele e sua banda tocam. Teve também 
reggae, soul e música haitiana. Tudo isso resultando no ragga ganga, ritmo por ele 
inventado que mistura todos esses gêneros de uma forma bastante original. 
 
Mais mestiço impossível. 
 
O público que esperava a participação de Margareth Menezes ficou um pouco frustrado com 
sua rápida aparição. Cantou apenas duas músicas. Uma delas foi Me Abraça e Me Beija. 
 
Didier Awadi O destaque da noite foi mesmo o rapper senegalês Didier Awadi, que colocou 
a platéia para pular e dançar com sua música. Mesmo sem entender uma palavra do que 
ele dizia as pessoas pareceram se divertir bastante. 
 
Apesar de se filiar à música rap de uma maneira muito próxima à americana, tanto no som 
quanto no modo como ele e seus músicos se vestem, Didier privilegia o uso de 
instrumentos musicais em detrimento de programações eletrônicas. 
 
A esta altura, por volta das 21 horas, a Jam no Mam já tinha acabado e a casacomeçava a 
encher. 
 
O show teve a participação da cantora baiana Mariela Santiago. 
 
Ao final, ainda puxou um coro de I Like To Move It. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Três mulheres no Pelô 

BRENO FERNANDES - A sexta-feira foi das novíssimas vozes femininas da MPB na Praça 
Pedro Arcanjo, Pelourinho, com os shows de Márcia Castro, Mariana Aydar e Maria Gadú, 
pelo projeto Novembro – Música em Todos os Ouvidos. 
 
Abaiana MárciaCastrouabriu a noite, com suas letras descontraídas e arranjos de frevo, 
jazz e samba-rock. Além de músicas do CD Peca dinho, trouxe clássicos como Preta 
Pretinha e Jorge Maravilha , e lados B, como Foi Ela, de Sérgio Sampaio. 
 
A paulista Mariana Aydar fez um show mediano. Talvez tivesse sido melhor sem o 
desconforto da chuva. Ainda assim, ouviuse o coro em Tá?, Zé do Caroço, Vai Vadiar 
eDeixa o Verão. 
 
Meia hora de pausa, clamores ansiosos e, por fim, eis que entra Maria Gadú, para a histeria 
dos fãs. Surpreendida, Gadu respondeu ao frisson com sorrisos largos e palavras tímidas 
durante a apresentação, única a ter bis. 
 
Nada mal para sua primeira vez na cidade. 
 
No repertório, embora Shimbalaiê (música de Taís Araújo na novela das oito) tenha 
ganhado repeteco e Ne Me Quitte Pas ter sido exigência da plateia, o melhormomento 
deGadu foiquando abandonou a fofura das letrinhas neoparnasianas e ousou umcover de 
Who Knew, da Pink. 
 
O pop lhe cai muito bem. 

 



VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Diálogos de humor dentro do ônibus 
 
O palco do Pedro Arcanjo recebe hoje, às 20 horas, o espetáculo Nú Buzú. Estrelado 
porTâniaTôko, a peça ainda traz outros atores da série Ó PaíÓ: Meire Margarete (a cristã 
Márcia Regina) e Lyu Árison (a travesti Yolanda). 
Na história, duas mulheres travam um diálogo no ônibus, para abordar, de maneira 
cômica, a solidão dos que buscamo apoio e o conselho de desconhecidos. 
Hoje, 20h / Largo Pedro Archanjo, Pelourinho / Gratuito 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Tom Wolfe faz palestra em SSA 
 
O jornalista e escritor norteamericano Tom Wolfe estará amanhã, às 20 horas, no 
Fronteiras Braskem do Pensamento. 
Um dos expoentes doNovo Jornalismo, movimento nascido nos anos 60, Wolfe apresenta 
ao público baiano o tema O espírito de nossa época, sobre a relação entre jornalismo e 
literatura no mundo contemporâneo. Amanhã, 20h /Teatro Castro Alves / Praça Dois de 
Julho, s/n, Campo Grande (33110131) / R$ 40 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio Semana do Benin reafirma laços entre o país africano e a 
Bahia 

Ana Cristina Pereira | Redação CORREIO | Fotos: Angeluci Figueiredo  

Esta semana, os eventos relacionados ao Dia da Consciência Negra (sexta-feira) pululam 
por todos os bairros da cidade. Mas um deles chama a atenção, a Semana da Cultura do 
Benin na Bahia, pela atitude diferenciada de colocar uma lente de aumento no pequeno 
país da África Ocidental, sempre citado como referencial para entender a nossa 
africanidade.  

Iniciativa da Fundação Cultural Palmares/MinC, o projeto promove uma série de atividades 
(palestras, shows, oficinas e mostras) de quinta a domingo no Pelourinho e arredores. O 
maior destaque é a exposição Benin está vivo ainda lá - Ancestralidade e 
contemporaneidade, a primeira atividade do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, na 
Rua do Tesouro.  

 
Fachada da Casa do Benin, no Pelourinho  

Toda a programação está alicerçada na relação Bahia-Benin, que historicamente vem 
interessando os estudiosos. Um dos mais empenhados em chamar a atenção para os 
vínculos entre os dois povos foi o etnólogo francês-baiano Pierre Verger (1902-1996), que 
passou 20 anos esmiuçando o assunto e defendeu tese em 1966 na Sorbonne.  



Lançada em livro em 1987 pela Currupio, Fluxo e refluxo do tráfico de escravos entre o 
Golfo do Benin e a Baía de Todos os Santos inspirou outros estudos e iniciativas. Em 
Salvador, a mais importante foi a Casa do Benin, no Pelourinho, que tem projeto da 
arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992). “As pessoas chegam aqui e perguntam sempre por 
que o Benin?”, conta a pedagoga Iray Galrão, responsável pela parte de intercâmbio, 
educação e divulgação do espaço. E Iray, que também é professora de história da África, 
tem prazer em explicar. “O Benin fica na costa da Àfrica Ocidental, de onde veio a maioria 
dos escravos para Salvador e recôncavo baiano”, contextualiza.  

Ela lembra, no entanto, que a região era muito maior, formada pelos reinos do Benin (atual 
Nigéria), Oyó e Daomé (atual Benin): “Com o fim do tráfico e a abolição, muitos 
resolveram voltar”.  

Agudas 
Os retornados, que “não eram mais nem africanos nem brasileiros”, como destaca Iray, se 
estabeleceram na cidade de Porto Novo e são chamados de agudas. A viagem de volta, 
descrita por alguns estudiosos, ganhou até uma versão ficcional no livro A casa da água 
(Bertrand Brasil), do mineiro Antonio Olinto, que conta a saga de uma dessas famílias.  

Os agudas levaram para o Benin traços da afro-baianidade como a Lavagem do Bonfim, a 
burrinha, o culto a Cosme e Damião e o Carnaval, até hoje festejados lá. E também 
influenciaram na arquitetura local, com casas de inspiração luso-baianas.  

 
Emanoel Araújo posa ao lado da foto de Meste Didi  

Os agudas já foram alvo de estudo do fotógrafo e antropólogo Milton Guran, publicado no 
livro Agudas: Os brasileiros do Benin ( Nova Fronteira). Guran participa da conferência de 
abertura da Semana do Benin, quinta-feira, às 9h, no Centro de Estudos Afro-Orientais da 
Ufba.  

Cópias das fotos feitas por Guran foram doadas à Casa do Benin e podem ser vistas numa 
exposição que será montada no primeiro piso. Lá também os visitantes podem conferir 
exemplos do artesanato beninense, feito em pedra, palha, ferro e madeira. E, também, 
belos tecidos. “Nossa expectativa é que este evento divulgue melhor e dê mais visibilidade 
a nosso trabalho”, torce Luís Carlos Martins de Oliveira, subgerente da Casa do Benin.  

Ele acrescenta que a instituição tem dois tipos básicos de público: turistas e estudantes de 
arquitetura - por conta do trabalho primoroso de Lina. Mas os baianos em geral, lamenta 
Luís Carlos, desconhecem o espaço, que promove palestras, cursos e lançamentos. 
“Funcionamos como um espaço cultural”, resume, anunciando a assinatura de um acordo 
com o Senac- BA para realizar um curso de culinária.  



 
O fotógrafo Charles Placide ao lado dos seus trabalhos:  

visão contemporânea sobre o vodu  

Laços 
Curador da mostra Benin está vivo ainda lá, o artista plástico baiano Emanoel Araújo 
esteve no Benin em 2007 para selecionar as peças e conhecer seus autores pessoalmente. 
“Foi a mais sentimental das viagens da minha vida”, anotou no texto de apresentação do 
conjunto, acrescentando que fez uma ponte interminável entre passado e presente. 
Emanoel diz que reconheceu a Bahia muitas vezes no Benin: “Belas gentes com a mesma 
doçura de pele de veludo tingida de diferentes matizes de negros. Cidades de casas 
desarrumadas, de ruas desalinhadas, de arquitetura prestes a se transformar”.  

Para ele, a movimentação frenética do povo nas ruas, nos mercados, nas esquinas e nos 
cruzamentos ruidosos, além de mulheres vendedoras de todo tipo de coisa é pura cidade 
Salvador. “ Tudo é muito parecido com a Bahia, mas sem aqueles estereótipos ruins que o 
baiano foi adquirindo”, cutuca.  

Museu da cultura afro-brasileira abre suas portas  
O ritmo é frenético no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), localizado na 
Rua do Tesouro, Centro Histórico. Dezenas de operários trabalham no casarão para deixá-
lo pronto para receber os visitantes da exposição Benin está vivo ainda lá - Ancestralidade 
e Contemporaneidade, que será aberta quinta, às 19h, para convidados.  

Deixar pronto é maneira de falar, pois o museu só tem previsão de inauguração mesmo em 
2010. “A ideia é chamar a atenção da comunidade para que ela possa apoiar a instalação 
do Muncab”, afirma o escritor José Carlos Capinan, presidente da Sociedade Amigos da 
Cultura Afro-Brasileira (Amafro), instituição que administrará o espaço. “Este é o primeiro 
grande museu nacional da cultura afro-brasileira”, pontua.  

No total, informa Capinan, o projeto ocupará três prédios. Por enquanto, o primeiro, ainda 
bastante cru, recebe a rica exposição, que teve custo de R$715 milhões. No total, são 11 
artistas do Benin, que representam da arte tradicional à contemporânea. Há ainda fotos 
atuais do Benin, feitas pelo curador Emanoel Araújo, e da década de 1960, de Pierre 
Verger. Completa o conjunto uma obra do artista- sacerdote baiano Mestre Didi, 92 anos, 
homenageado na exposição. A visitação, gratuita, começa sexta-feira e segue até 3 de 
janeiro, de terça a domingo, das 10h às 17h.  

Uma semana cultural rica em atividades  
Com programação gratuita, a Semana de Cultura do Benin na Bahia movimenta a cidade 
com várias atividades, de quinta a domingo. A primeira delas é o seminário Identificando o 



Benin na Bahia, que começa às 9h no Centro de Estudos Afro-Orientais da Ufba, no Largo 
Dois de Julho, e reune estudiosos sobre o país africano.  

Na sexta, acontece uma missa especial às 11h na Igreja do Bonfim, com participação do 
Coro do TCA. Neste dia também têm início as oficinas de culinária (Casa do Benin) e dança 
das Guèlèdès (Espaço Cultural da Barroquinha). Ambas, com profissionais do Benin. À 
noite, o destaque é o Circuito Benin na Bahia, no Largo do Pelourinho, a partir das 18h. A 
primeira atração é o Balé Nacional do Benin, seguido por shows dos grupos Gêge Nagô e 
Afrobatá, do cantor Jau e de Margareth Menezes, que fará uma homenagem a Neguinho do 
Samba, falecido há duas semanas.  

No sábado, o Balé Nacional do Benin ministra workshop apenas para companhias de dança, 
no Teatro Miguel Santana. Na segunda noite do Circuito Benin na Bahia, no mesmo local e 
horário, temos Bourian (Benin), Barlavento, Juliana Ribeiro. E ainda a Rave Benin - 
Eletrocooperativa, no Teatro Miguel Santana.  

Domingo, último dia da programação, há uma conferência para iniciados no Terreiro no 
Bogum e uma visita ao Ilê Axé Ôpô Afonjá. Na parte festiva, tem o show Olodum recebe o 
Benin no pôr-do-sol, congraçamento entre todos os artistas baianos e o Balé do Benin no 
palco. Para se inscrever nas oficinas os interessados devem acessar o site da fundação 
Palmares a partir desta segunda-feira (16) (www.palmares.gov.br). 

(Notícia publicada na edição impressa do dia 16/11/2009 do CORREIO) 
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Correio  Uma semana cultural rica em atividades 

Com programação gratuita, a Semana de Cultura do Benin na Bahia movimenta a cidade 
com várias atividades, de quinta a domingo. A primeira delas é o seminário Identificando o 
Benin na Bahia, que começa às 9h no Centro de Estudos Afro-Orientais da Ufba, no Largo 
Dois de Julho, e reune estudiosos sobre o país africano. 
 
Na sexta, acontece uma missa especial às 11h na Igreja do Bonfim, com participação do 
Coro do TCA. Neste dia também têm início as oficinas de culinária (Casa do Benin) e dança 
das Guèlèdès (Espaço Cultural da Barroquinha). Ambas, com profissionais do Benin. À 
noite, o destaque é o Circuito Benin na Bahia, no Largo do Pelourinho, a partir das 18h. A 
primeira atração é o Balé Nacional do Benin, seguido por shows dos grupos Gêge Nagô e 
Afrobatá, do cantor Jau e de Margareth Menezes, que fará uma homenagem a Neguinho do 
Samba, falecido há duas semanas. 
 
No sábado, o Balé Nacional do Benin ministra workshop apenas para companhias de dança, 
no Teatro Miguel Santana. Na segunda noite do Circuito Benin na Bahia, no mesmo local e 
horário, temos Bourian (Benin), Barlavento, Juliana Ribeiro. E ainda a Rave Benin - 
Eletrocooperativa, no Teatro Miguel Santana. 
 
Domingo, último dia da programação, há uma conferência para iniciados no Terreiro no 
Bogum e uma visita ao Ilê Axé Ôpô Afonjá. Na parte festiva, tem o show Olodum recebe o 
Benin no pôr-do-sol, congraçamento entre todos os artistas baianos e o Balé do Benin no 
palco. Para se inscrever nas oficinas os interessados devem acessar o site da fundação 
Palmares a partir desta segunda-feira (16) (www.palmares.gov.br). 
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Correio Museu da cultura afro-brasileira abre suas portas 

O ritmo é frenético no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), localizado na 
Rua do Tesouro, Centro Histórico. Dezenas de operários trabalham no casarão para deixá-
lo pronto para receber os visitantes da exposição Benin está vivo ainda lá - Ancestralidade 
e Contemporaneidade, que será aberta quinta, às 19h, para convidados. 
 
Deixar pronto é maneira de falar, pois o museu só tem previsão de inauguração mesmo em 
2010. “A ideia é chamar a atenção da comunidade para que ela possa apoiar a instalação 
do Muncab”, afirma o escritor José Carlos Capinan, presidente da Sociedade Amigos da 
Cultura Afro-Brasileira (Amafro), instituição que administrará o espaço. “Este é o primeiro 
grande museu nacional da cultura afro-brasileira”, pontua. 
 
No total, informa Capinan, o projeto ocupará três prédios. Por enquanto, o primeiro, ainda 
bastante cru, recebe a rica exposição, que teve custo de R$715 milhões. No total, são 11 
artistas do Benin, que representam da arte tradicional à contemporânea. Há ainda fotos 
atuais do Benin, feitas pelo curador Emanoel Araújo, e da década de 1960, de Pierre 
Verger. Completa o conjunto uma obra do artista- sacerdote baiano Mestre Didi, 92 anos, 
homenageado na exposição. A visitação, gratuita, começa sexta-feira e segue até 3 de 
janeiro, de terça a domingo, das 10h às 17h. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Correio  Capital baiana sedia a Terceira Conferência Estadual de 
Cultura 

A Bahia se prepara para mais uma etapa da pré-conferência setorial de cultura, em 
Salvador, no próximo sábado (21), na qual estarão reunidos representantes de 13 
segmentos culturais: música, teatro, dança, circo, artes visuais, audiovisual, culturas 
digitais, museus, arquivos, patrimônio, bibliotecas, livro e leitura e literatura.  

O encontro, que antecede a III Conferência Estadual de Cultura, a ser realizada de 26 a 29 
de novembro, em Ilhéus, contará com uma série de debates sobre cada um desses 
segmentos, através de eixos temáticos. 

A Bahia é o primeiro Estado do país a realizar pré-conferências setoriais, em atenção à 
diversidade cultural. De acordo com Ângela Andrade, superintendente de cultura do Estado, 
a idéia é promover discussões, com ampla participação popular. “O principal objetivo das 
pré-conferências setoriais é estimular a criação de fóruns e colegiados para um diálogo 
permanente com o Estado”, diz 

As pré-conferências setoriais têm caráter mobilizador, propositivo e eletivo. As propostas 
apresentadas nesses encontroas serão levadas à III Conferência Estadual que acontece de 
26 a 29 de novembro em Ilhéus. Culturas afrobrasileiras foi o tema da primeira pré-
conferência setorial, em 6 de novembro deste ano, na Biblioteca Pública dos Barris, seguida 
pela de Cultura Popular nos dias 14 e 15 de novembro. 

A metodologia das setoriais é composta por eixos temáticos. Eixos que se articulam 
transversalmente agregando necessidades comuns, sem deixar de considerar as diferenças 
que os referenciam na sociedade. 

Ao todo, serão realizadas 17 pré-setoriais, cada uma tratando de uma área específica das 
artes ou da cultura. Quatorze delas somente no próximo sábado, englobando a cultura 
negra, as culturas populares e a cultura indígena. O evento vai acontecer na Faculdade de 
Arquitetura da Universidade Federal da Bahia – UFBA (Av. Cardeal da Silva, bairro da 
Federação). 



A pré-conferência de sábado (21) terá como tema central Cadeia Produtiva da 
Cultura/Sistemas de Cultura. O credenciamento começa às 8h e se encerra às 10h Para 
recepcionar os participantes, haverá apresentação das Cameratas da OSBA “Opus Lúmen” 
e “Quadro Solar”. 

A abertura oficial, da qual participará o secretário de cultura Márcio Meirelles, será às 8h30. 
Logo em seguida, a superintendente Ângela Andrade fará a apresentação da agenda do 
dia. Um das presenças mais esperadas é a de Heloísa Buarque de Holanda, que irá falar 
sobre “Redes produtivas de cultura”. 

Serão formados seis grupos de trabalho a partir dos elos das cadeias produtiva compostos 
por participantes dos segmentos de música, teatro, dança, circo, artes visuais, audiovisual 
e culturas digitais. A discussão será subsidiada pelo material desenvolvido durante os 
encontros setoriais. 

Os segmentos de livro, leitura e literatura, museus, arquivos, bibliotecas, arquitetura e 
urbanismo, patrimônio e estudiosos e pesquisadores formarão grupos específicos que irão 
dialogar sobre a organização e implantação de seus respectivos sistemas e formas de 
interlocução com o Estado. 

No período da tarde, haverá eleição de delgados, apresentação do monólogo “As lagartixas 
na parede” (Reniclessia Miranda – Barreiras) e plenária de compartilhamento dos 
resultados e apresentação dos delegados eleitos. Serão eleitos delegados para cada um dos 
segmentos culturais. Assim como os delegados eleitos nas conferências municiais e 
territoriais de cultura, eles vão participar da III Conferência Estadual de Cultura, em Ilhéus.  

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Começa a Semana da Consciência Negra 

Hélio Rocha - Começa hoje, com uma vasta programação cultural preparada pela 
Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secult), a Semana da Consciência Negra. Ontem, 
dezenas de pessoas se reuniram na Rua das Palmeiras, no Engenho Velho da Federação, 
onde está localizado o busto da falecida “Mãe Runhó”, conhecida líder do terreiro de 
candomblé Bogun, para antecipar as comemorações através da “Quinta Caminhada Contra 
a Intolerância Religiosa e Pela Paz”. Ao som de muito samba e pagode, moradores e 
adeptos de religiões de matriz africana se reuniram para celebrar a liberdade e protestar 
contra a violência que tomou conta do bairro nos últimos anos. 
 
A matriarca Ordeia Seixas de Castro, 92 anos, nascida e criada no Engenho Velho, 
demonstrou muita animação e lucidez. “Qualquer movimento contra a violência e a favor 
da paz é bem-vindo para a sociedade, ainda mais aqui na Federação, onde um módulo 
policial foi destruído pela bandidagem”, disse. De fato, o carro de som da Caminhada se 
preparava para sair do lado oposto ao módulo desativado depois de ataques realizados pelo 
crime organizado, durante o mês de setembro. 
O autônomo Adson Luís da Silva, 50 anos, disse que a comunidade está “a ver navios” 
depois dos ataques. “Esse protesto é mais que bem-vindo, já que a violência é uma 
realidade nos bairros mais pobres, que são também os de maior concentração da 
população negra”, completou. “Não se pode separar a questão racial e religiosa da 
realidade social enfrentada pelo negro na sociedade baiana”, concluiu. 
 
A frase foi extraída do pronunciamento do advogado Carlos Barral, durante o fórum “O 
Povo de Santo e O Turismo Étnico de Águas Claras e Cajazeiras”, realizado sexta-feira no 
Colégio Estadual Renan Baleeiro. “Ouvi essa frase de Mãe Filhinha, durante a festa de 
Nossa Senhora da Boa Morte, em Cachoeira, no ano passado. Aquelas palavras, que nunca 
mais vão sair de meu coração, ficaram me martelando a cabeça e acabaram por me levar a 
uma imersão profunda sobre o que representa o negro para a Bahia, e o crédito que esta 
cultura tem com tudo que nossa terra é hoje”, declarou. 



 
Barral classifica os patrimônios da cidade em três níveis de importância. “O primeiro bem, 
de valor inestimável e o mais importante de todos, é a cultura negra. Em segundo lugar, 
vem a Baía de Todos Os Santos, com suas 58 ilhas e águas translúcidas e tépidas. O 
terceiro é o parque histórico, com sua exuberante arquitetura colonial, cores vivas e suas 
igrejas de refinada riqueza artística”, afirmou. 
 
O advogado declarou que esses são os interesses dos baianos e também dos turistas. 
“Quem vem a Salvador, vem para ver, ouvir, comer, sentir tudo que diz respeito a esta 
cultura rica, forte, alegre e vigorosa que vem atravessando os séculos, e não para 
reverenciar a transitória cultura de shopping ou para beber nos barzinhos da Pituba”, 
declarou, finalizando de forma enfática: 
 
“O Olodum vale mais do que a fábrica da Ford. O Olodum vale mais do que dez fábricas da 
Ford. O Olodum não tem preço. Carlinhos Brown Vale mais do que o Polo Petroquímico. 
Carlinhos Brown vale mais que 10 Polos Petroquímicos, Carlinhos Brown não tem preço. E 
assim são todos: Ilê Ayê, Araketu, Filhos de Gandhy, Mãe Menininha, Mãe Estela e todas as 
mães e pais de santo de todos os terreiros desta cidade”, declarou. 
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Tribuna da Bahia Último mês para inscrição no Salão de Artesanato da Bahia 
 
Promovido pelo Instituto Mauá, autarquia da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, 
Renda e Esporte – Setre, o Salão de Artesanato e Arte Popular da Bahia inscreve até o dia 
30 de novembro. Trata-se do primeiro projeto de artesanato contemplado pela Lei Rouanet 
no estado. 

Aberto a artesãos, mestre artesão e artista populares residentes na Bahia há pelo menos 1 
ano, o Salão pretende reunir cerca de 300 peças no Museu de Arte da Bahia em 2010, com 
visitação gratuita. Além de abranger 16 tipologias artesanais - Cerâmica, Madeira, 
Tecelagem, Couro, Cestaria e Trançado, Renda, Bordado, Metal e Fundição, Lapidação e 
Fundição de Vidros, Prataria e Ourivesaria, Papel Marchê e Papietagem, Instrumentos 
Musicais, Aproveitamento de Retalhos, Artesanato Indígena, Adereços de Origem Afro-
Baiana e Reciclagem de Materiais -, a exposição irá contemplar peças contemporâneas e 
obras representativas de renomados artesãos baianos. 

Em paralelo, uma mostra remonta à história e trajetória do artesanato na Bahia através de 
fotos, ferramentas, matérias-primas e mapas geográficos. O evento ainda conta com 
exibição de vídeos explicativos das técnicas artesanais em exposição, demonstrações ao 
vivo, performances artísticas e apresentações de grupos folclóricos e artistas da cultura 
popular, divulgando as raízes culturais do interior do estado a exemplo do samba de roda, 
capoeira, marujada e chula. 

As inscrições podem ser feitas no site oficial do evento 
(http://www.salaodeartesanatodabahia.com.br/), via correios ou na própria sede do Mauá, 
na Barra, durante horário comercial. As peças selecionadas concorrem, automaticamente, 
ao prêmio de R$ 2 mil, por tipologia, e mais um especial no valor de R$ 4 mil para a 
melhor obra do Salão. 

“O Salão é mais uma ação do Instituto Mauá no fomento, preservação e promoção do 
artesanato baiano em todo território nacional. É um projeto que reconhece a importância 
do artesão enquanto protagonista da cultura do estado e eleva a sua arte ao mesmo 
patamar das demais formas de manifestações artísticas”, afirmou a diretora do órgão, 
Emília Almeida. 
A partir do Salão, será produzido um catálogo de divulgação das peças para dar visibilidade 
e acessibilidade ao mercado, assegurando, aos artesãos, a comercialização da sua 
produção dentro e fora do estado. 
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Tribuna da Bahia Parceria garante melhorias para o Parque de Pituaçu 

Atividades acadêmicas de cunho sócio ambiental destinadas à proteção e conservação da 
área do Parque Metropolitano de Pituaçu serão implantadas por meio de um protocolo de 
intenções firmado entre a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) e a Fundação de 
Fomento à Tecnologia e à Ciência. A parceria prevê também ações sociais que vão 
beneficiar a comunidade do entorno do parque. Entre as principais atividades a serem 
desenvolvidas por estudantes de Biologia, Enfermagem, Nutrição, Engenharia Ambiental e 
Educação Física da fundação estão ações na lagoa do parque, de identificação da trilha 
ecológica da área e de lazer e recreação, educação ambiental e saúde, visando a qualidade 
de vida e o bem-estar da população e a preservação dos recursos naturais. 

A partir do protocolo de intenções, será feito um diagnóstico das condições de 
balneabilidade da lagoa, bem como identificação das espécies de peixe e outros organismos 
aquáticos existentes nas águas. A iniciativa vai elaborar um banco de dados e determinar a 
qualidade ambiental da lagoa, que se assemelha a um trevo e tem quatro quilômetros de 
extensão e 200 mil metros quadrados de espelho d’água. Será feita ainda a identificação da 
trilha ecológica do Parque de Pituaçu, que abrange uma área de 15 quilômetros, com o 
objetivo de incentivar práticas de educação ambiental aos visitantes e moradores do 
entorno. 

Atividades de educação física e orientações acerca dos benefícios da alimentação saudável, 
do   aproveitamento integral dos alimentos e cultivo de horta comunitária estão entre as 
ações previstas pelos universitários.  Segundo o secretário estadual do Meio Ambiente, 
Juliano Matos, a ideia é sensibilizar a população para preservar os patrimônios ambientais 
existentes no local, assegurando os usos múltiplos, como recreação, lazer, recursos 
hídricos e conservação da fauna e flora. “Não vamos vencer o desafio da sustentabilidade 
sem conhecimento e pesquisa”, disse. 
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Tribuna da Bahia Marco luque em Tamo Junto 

DIMAS NOVAIS - As alegrias, os constrangimentos, as curiosidades e até as tristezas do 
cotidiano transformam-se em risadas no stand up comedy, vertente do humor que 
dispensa cenários, figurinos e grandes estruturas. Um microfone, um banco e uma garrafa 
de água já dão suporte suficiente para um ator ou humorista fazer a comédia em pé - 
tradução literal da expressão inglesa.  
Um dos repórteres do programa CQC (Custe o Que Custar)¸ator e representante do 
gênero, Marco Luque vem a Salvador na próxima sexta-feira, 20, para contar seus casos e 
acasos durante única apresentação no Teatro Castro Alves, a partir das 21h. Os ingressos 
estão à venda nas bilheterias do local e postos SAC dos shoppings Barra e Iguatemi, por 
R$60 (inteira) e R$30 (meia-entrada). Mais informações: (71) 3532-2323 e 3117-4899. 
O paulista de 35 anos já levou mais de 100 mil pessoas às suas apresentações pelo país na 
turnê de “Tamo Junto”, que estreou em março deste ano. Depois de Danilo Gentili, Rafinha 
Bastos e Oscar Filho, essa semana é o homem de preto do CQC Marco Luque quem vem à 
Bahia mostrar seu talento solo no humor por 75 minutos. Ele já foi locutor, dublou filmes, 
fez campanhas publicitárias e participou do seriado “Carga Pesada”, da Rede Globo.  
Ator desde criança, Marco Luque, atualmente possui um quadro na rádio Mix e é um dos 
integrantes do Custe o que Custar, da Band, a ocupar a bancada do programa. Sua 
experiência na dramaturgia inclui os espetáculos “Tudo Pela Fama”, “Quando as Máquinas 
Param”, “O Auto da Barca do Inferno”, “Inês” e na seara do humor: “Grupo Terça Insana”, 
“Companhia dos Ícones”, “Quarteto em ri maior” e “Comédia ao Cubo”. Além disso, ele 
estará nas telonas ainda este ano. O ator participa das películas “Bellini e o Demônio” e 
“Rinha”, de Marcelo Galvão. Sobre o formato que explora no humor, Marco Luque bateu um 
papo com a Tribuna da Bahia. 



Tribuna da Bahia - Quais são as diferenças mais marcantes do stand up para outros estilos 
de comédia que o levou a se dedicar a ele? 

Marco Luque - A diferença do stand up é que as piadas não são prontas, o comediante faz 
humor com o improviso. Gosto muito dessa característica e talvez seja este o motivo de 
minha dedicação. 
  
TB - Qual é a sua avaliação sobre a aceitação da stand up comedy no Brasil? 

ML - O stand up no Brasil é um formato novo que veio pra ficar, o público aceitou de 
imediato e abriu oportunidades para novos talentos. 

TB - Para você isso é resultado de uma carência que o país tinha (ou talvez ainda tenha) de 
modelos novos de se fazer comédia? 

ML - Nosso trabalho não pode parar em qualquer atividade profissional, temos que está 
sempre em renovação. O momento atual é o stand, amanhã iremos nos atualizar. 

TB - Você se inspira ou se deixa influenciar por alguém do teatro, da literatura ou de 
alguma outra área para criar seus textos e se apresentar? 

ML - Sempre admirei muito o trabalho do Chico Anysio e Jô Soares pela diversidade entre 
os personagens criados por eles. Quando crio textos ou novos personagens procuro sempre 
um diferencial. No stand up minha inspiração é o cotidiano. 
  
TB - Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas para seguir com o estilo no país? 
ML - Enfrentamos dificuldades por estarmos vivos, não me apego a elas, encaro como um 
novo desafio. 

TB - Qual será a duração do espetáculo que você vai apresentar em Salvador? E o que ele 
abordará? 

ML - O espetáculo tem 75 minutos de duração, falo sobre a relação homem e mulher, 
animal de estimação, filmes... Conheço o povo da Bahia como muito caloroso e receptivo, 
isso me tranquiliza para termos um espetáculo com muita energia. 
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Bahia Noticias EXPOSIÇÃO REVERENCIA BELEZA DA MULHER NEGRA 

Foto: Divulgação 

 



No mês da Consciência Negra, a cidade mais negra do Brasil vai receber uma exposição 
fotográfica a céu aberto como forma de homenagear a beleza das afro descendentes 
baianas. As peças serão expostas no Campo Grande e na Praça Castro Alves. Essa é uma 
iniciativa do fotógrafo Gajé, que pretende reverenciar as mulheres negras, “essa beleza tão 
marcante na nossa cidade e que muitas vezes passa despercebida em nosso cotidiano 
urbano”. O lançamento será na quinta-feira, dia 19, às 20h, no Espaço Unibanco, na Praça 
Castro Alves. A exposição vai até o início de dezembro, com 100 banners de 1,20 m.  
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açãoilheus.org Bahia realiza III Conferência Estadual de Cultura em Ilhéus 
 
Escrito por Fonte: FUNDACI     

 
Exibir Álbum Completo 

De 26 a 29 de novembro, Ilhéus vai se transformar na capital da cultura da Bahia. Em 
quatro dias, a cidade vai conhecer manifestações culturais dos 26 territórios de identidade 
do Estado e participar de debates em que serão apresentadas propostas, novas políticas e 
ações para os diversos setores de cultura do estado e do país.  
As propostas serão levadas para a II Conferência Nacional de Cultura, que acontece de 11 
a 14 de março do próximo ano, em Brasília.  

 
Sob o tema Cultura, Diversidade, Cidadania e Desenvolvimento, o mesmo da conferência 
nacional, o encontro em Ilhéus acontece após a realização das conferências municipais, 
territoriais e setoriais de cultura no Estado.  
Segundo o secretário estadual de cultura, Márcio Meirelles, o objetivo da Conferência é 
envolver toda a Bahia nas discussões e aprofundar o debate sobre as políticas públicas 
para a cultura. “Qual política queremos para as artes, para os museus, para os centros de 
cultura? As conferências são espaços em que essas discussões acontecem, são espaços de 
decisão e participação popular democrática”, afirma Meirelles.  
Os resultados da conferência serão sistematizados e divulgados em um documento final 
que servirá como subsídio para a elaboração dos planos municipal, estadual e nacional de 
cultura.  
Um dos pontos positivos, diz Ângela Andrade, superintendente de Cultura do Estado, é que 
as conferências permitem a reavaliação das políticas públicas existentes. “É a partir dessas 
discussões que vamos atrair mais recursos para a promoção da cultura. E a etapa final é o 
coroamento do processo de debate. Agora não se fala o que deve ser feito, mas, sim, como 
deve ser feito”, diz.  
Durante o encontro, a cidade de Ilhéus vai receber representantes e delegados culturais, 
além de artistas, estudantes e a sociedade civil. “A Praça da Catedral, o Centro de 
Convenções e o Teatro Municipal de Ilhéus vão abrigar shows, performances e 
manifestações culturais de todo o Estado”, comemora o presidente da Fundação Cultural de 
Ilhéus, Maurício Corso.  
O Centro de Convenções Luís Eduardo Magalhães será transformado em um centro cultural. 
O lugar estará dividido em espaços para que diferentes atividades possam ser realizadas 
simultaneamente.  
Haverá tenda digital por onde a conferência será transmitida via TV, rádio e web, exposição 
de obras de artes no Espaço de Convivência com artistas dos 26 territórios e produção de 
desenhos no Espaço Interativo, onde o visitante poderá, através de imagens, retratar o 
território de identidade em que vive.   
*Programação da II Conferência Estadual de Cultura  



DIA 26  
Centro de Convenções  
14h  
Encontros de Redes  
Fórum de Dirigentes Municipais de Cultura da Bahia  
Fórum de Pró-Reitores das Universidades Públicas da Bahia  
Fórum da Rede de Pontos de Cultura da Bahia  
Comunicação e Cultura Digital  
19h  
Abertura oficial com presença de Jaques Wagner – Governador da Bahia, Márcio Meirelles – 
secretário de Cultura do Estado, representantes do Ministério da Cultura, dentre outras 
autoridades.  
Apresentação da Orquestra Juvenil 2 de Julho (Neojibá) com direção de Ricardo Castro.  
Avenida Soares Lopes  
22h  
Artes visuais: instalação inspirada na diversidade Cultural dos 26 territórios de identidade 
da Bahia, com a curadoria de Solange Farkas.  
DIA 27  
Centro de Convenções de Ilhéus  
9h – Discussão sobre a Lei Orgânica da Cultura.  
19h – BTCA – Balé Teatro Castro Alves apresenta a coreografia “Áfrikas”.  
Catedral de São Sebastião  
21h – Orquestra juvenil 2 julho (Neojibá)  
Avenida Soares Lopes  
22h  
Artistas locais  
O Quadro (Hip-hop)  
Improviso Nordestino (forró)  
DIA 28  
Centro de Convenções de Ilhéus  
9h – Discussão: Grupos de Trabalho dos Eixos e Sub-Eixos Temáticos da II Conferência 
Nacional de Cultura.  
21h – BTCA Coreografia “Isadora”.  
DIA 29  
Centro de Convenções de Ilhéus  
9h – Apresentação dos delegados para a Plenária Nacional da II Conferência Nacional de 
Cultura.  
*Sujeita a alterações  
 
Perguntas e respostas sobre as conferências 

O que é a conferência de cultura?  
A conferência é um espaço destinado ao encontro entre cidadãos e representantes do 
governo, com o objetivo de debater e propor políticas, programas e ações para serem 
desenvolvidos nos próximos anos. Está dividida em quatro etapas: conferências municipais, 
conferências territoriais, conferências setoriais e conferência estadual.  
Quem participa?  
Com poder de voto, participam delegados eleitos nas conferências municipais, territoriais e 
setoriais, além de representantes do governo, agentes, gestores e produtores culturais, 
professores e estudiosos da cultura.  
Quem organiza?  
A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult) e o Ministério da Cultura. O poder 
público de cada município é responsável pela convocação, regulamentação e realização da 
conferência municipal. Cada município tem autonomia para elaborar seu regulamento. O 
importante é contemplar as diretrizes e estar atento aos critérios estabelecidos no 
Regulamento da III Conferência Estadual de Cultura da Bahia e no Regimento Interno da II 
Conferência Nacional de Cultura.  
Qual o resultado?  
Os resultados da conferência são sistematizados e divulgados em um documento final que 



serve como subsídio para a elaboração do Plano Estadual de Cultura.   
O que são conferências municipais?  
A Conferência Municipal aborda temas pertinentes à realidade de cada município. O 
objetivo é que as propostas apresentadas sejam levadas às Conferências Estadual e 
Nacional de Cultura. As conferências municipais são realizadas nos 417 municípios baianos, 
entre agosto e outubro de 2009: 90% dos municípios realizaram Conferências, sendo 
42.800 participantes.  
O que são conferências territoriais?  
As conferências territoriais têm por finalidade fomentar discussões de temas comuns a 
todos os municípios dos 26 Territórios de Identidade da Bahia. Os resultados obtidos são 
sistematizados e formam o documento-base para os trabalhos da Conferência Estadual. As 
conferências territoriais aconteceram em cidades estratégicas de cada um dos Territórios 
de Identidade, de 4 de outubro a 8 de novembro de 2009. Todos os 26 territórios 
realizaram Conferências.  
O que são as Conferências Setoriais?  
As conferências setoriais são realizadas na região Nordeste, reunindo representantes das 
áreas de teatro, dança, música, artes visuais, livro e leitura, circo, culturas populares e 
cultura de povos indígenas. O objetivo é debater e elaborar propostas para encaminhar à 
III Conferência Estadual de Cultura. Na Bahia, são realizadas ainda conferências divididas 
pelos seguintes setores: audiovisual, museus, bibliotecas, arquivos, culturas afro-
brasileiras, pesquisadores e estudiosos. As conferências setoriais acontecem no dia 21 de 
novembro de 2009.  
O que é Conferência Estadual?  
A Conferência Estadual é um espaço para discussão e alinhamento das propostas que vão 
compor o Plano Estadual de Cultura. As discussões seguem a mesma divisão temática 
estabelecida para o Encontro Territorial e as propostas dos grupos de trabalho são levadas 
para priorização na Plenária Final. A Conferência Estadual será realizada em Ilhéus, de 26 a 
29 de novembro de 2009.  
O que é Conferência Nacional?  
A segunda edição da Conferência Nacional de Cultura, que acontece de 11 a 14 de março 
do próximo ano, em Brasília, é o momento de se discutirem as propostas apresentadas nas 
conferências estaduais. Durante o encontro, serão abordados os seguintes eixos temáticos  
discutidos em todas as conferências: Produção Simbólica e Diversidade Cultural; Cultura, 
Cidade e Cidadania; Cultura e Desenvolvimento Sustentável; Cultura e Economia Criativa; 
e Gestão e Institucionalidade da Cultura. A conferência terá a coordenação da Secretaria de 
Articulação Institucional do Ministério da Cultura (SAI/MinC) e contará com apoio de uma 
Comissão Organizadora Nacional e um Comitê Executivo, que serão instituídos e terão 
como membros representantes das secretarias e vinculadas do MinC, CNPC, órgãos e 
instituições parceiros convidados. 
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