ExprimentÉvora. Uma surpresa Baiana?
No final de Maio, Feliciano de Mira abordou-me enquanto Directora do Museu Nacional Frei
Manuel do Cenáculo com uma proposta aliciante e promissora para quem deseja manter um
ritmo de Exposições Temporárias em que circulam mostras de carácter internacional, nacional
e local. Qual era sumariamente a ideia que trazia consigo? A Oficina do Espírito, um colectivo
de artistas, em co-produção com a Câmara Municipal de Évora, iriam realizar a 2ª edição do
Festival EV.EX. - Évora Experimental. Entre múltiplas actividades que decorreriam em diversos
espaços da Cidade, propunha a realização de uma Exposição no Museu.
Por aquilo que me apresentou por escrito e também de viva voz, dava para imaginar que seria
uma mostra onde mais uma vez perpassaria filtrado o actual ar do tempo, tal como sucedeu, de
resto, na Exposição Un Ballo in Maschera, que quase lhe antecedeu. O sufoco do confinamento,
a sensação de estarmos em suspenso, o isolamento vivido, mas também a Esperança num Futuro
em que a religação entre povos, e de cada um do nós com a Natureza e com alguns valores como
o da Liberdade e o da Compaixão, eram propostos, sugeridos e adivinhados.
Cabe, assim, esta concretização no registo internacional que nos é tão caro. A Arte é uma linguagem Universal, pode ter origem num espaço e manifestá-lo, mas não tem fronteiras além
qualidade do que se cria. Será uma surpresa baiana ou algo que se prevê e há muito aguardado?

Sandra Leandro
Directora do Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo

Évora e Bahia abraçadas sobre um oceano, que nestes tempos incertos se apresenta encapelado
e povoado de piratas que nos fazem por momentos duvidar da bondade da natureza humana.
É um óptimo mote para uma exposição de obras de nove artistas cuja pátria é a Cultura com
as suas múltiplas linguagens e o seu idioma único, que pode ser percebido pelos sentidos de
que somos dotados, plantando a esperança que contraria a força dos ventos que insiste em nos
empurrar para longe de um horizonte de plena liberdade.
A presença em Évora de tão ilustres representantes das artes visuais baianas constitui um
factor de afirmação das profundas ligações culturais entre as duas cidades e os dois povos.
Évora, a cidade candidata a capital europeia da cultura, afirma-se na multiculturalidade e na
proposta de visão poliédrica que recusa dogmatismos e caminhos únicos.
Também nós, como Óscar Niemeyer, não nos sentimos atraídos pelo ângulo recto ou pela “linha
reta, dura, inflexível, criada pelo homem”, mas antes pelo “Universo curvo de Einstein”.
Sintam-se abraçados pela Cidade das Culturas.

Carlos Pinto de Sá
Presidente da Câmara Municipal de Évora

BAHIA FOR EVÓRA
Com a exposição BAHIA FOR ÉVORA de curadoria do artista visual Zivé Giudice, que também
participa da exposição, nove artistas integram essa mostra da Bahia (Brasil) em Évora (Portugal) que vai, sem dúvida, fortalecer a candidatura dessa cidade a Capital Cultural da Europa
em 2027. É uma iniciativa que estimula o intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal, em
particular Salvador / Évora. Oito brasileiros e um português que vive entre Salvador e Évora.
Trata-se de uma exposição que transita por linguagens múltiplas inseridas na contemporaneidade. Os baianos, com destaque para a singularidade de cada artista, têm a característica
comum de terem iniciado suas atividades artísticas nos anos de 1970 e 1980, responsáveis
pela transformação das artes visuais na Bahia estagnadas nas demandas da década anterior.
Na Bahia os artistas surgidos na década de 70 são os pioneiros na renovação na visualidade e
agora retomam o contato cultural entre dois países emcontinentes separados pelo Atlântico.
Esses artistas reintegraram as artes visuais baiana no circuito nacional, na maioria representantes da conhecida geração 70 que resistiu e enfrentou a censura e as dificuldades daquele
momento político. O artista português também faz parte desta geração em Portugal, critério
que foi levando em conta pela curadoria para nortear e manter uma coerência e firmar intercâmbios mais duradouros. Que esta iniciativa seja a primeira de outras possíveis porque é
através da cultura que vamos conquistar horizontes e um ambiente marcado pela cidadania,
principalmente entre dois países que falam a mesma língua. Os artistas brasileiros (baianos)
Almandrade, Bel Borba, Caetano Dias, Florival Oliveira, Guache Marques, Sergio Rabinovitz,
Vauluizo Bezerra, Zive Giudice e o português Feliciano de Mira são representantes de opções
estéticas que marcam a produção pictórica da atualidade na arte visual (baiana) brasileira e
portuguesa.

Juca Ferreira
Ex-Ministro da Cultura do Brasil

BAHIA FOR EVÓRA
Esta mostra surgiu da visita que fizera a mim o alentejano Feliciano de Mira, quando à época,
dirigia o Museu de Arte Moderna da Bahia. Conversávamos então, sobre as possibilidade de
intercâmbio entre o MAM e a cidade de Évora. Sabendo da candidatura de Évora à capital
Europeia da Cultura em 2027, pensámos poder realizar uma mostra coletiva de artistas baianos em apoio ao pleito de Évora e trazer à Bahia, uma mostra do Alentejo. A crise sanitária no
mundo, restringiu-nos a todos. O mundo ficou distante do mundo. Instalou-se uma insuportável
sensação de que tudo parecia estar suspenso; e esteve. Aprendemos a devorar os vazios. Das
nossas clausuras, resistimos, inventando lugares. Évora continuava presente ainda que fosse
numa ação (mostra) virtual. Évora continuava candidata a Capital da Cultura da Europa.
Isso é grandioso. A despeito da crise humanitária, não abdicamos da crença e da disposição de
pensarmos e construirmos um mundo, até então, negligenciado pelas cobiças e ganancias dos
projetos insustentáveis. Cumprirá à humanidade, por-se de frente para ela e para o mundo,
com compaixão e grandeza. Com esse ânimo, nós, artistas visuais da Bahia e mais o alentejano
Feliciano, ligados por laços de sangue, de afetos e de história, estamos a revelar nessa mostra, feita em parceria com o coletivo de criação Invencionarium - Oficina do Espírito, Museu
Nacional Frei Manuel do Cenáculo e prefeitura de Évora, a quantas andam os nossos espíritos.

Zivé Giudice
Curador

Almandrade
(S. Filipe,1953)

Almandrade, 2021.
S/ título. Nanquim s/ papel, 40x40 cm.

Almandrade (S. Filipe,1953) Artista plástico e
arquiteto. Participou de várias mostras coletivas,
entre elas: XII, XIII e XVI Bienal de São Paulo;
Realizou mais de trinta exposições individuais em
Salvador, Recife, Rio de Janeiro, Brasília e São
Paulo entre 1975 e 2020. Participou de feiras de
arte nacionais e internacionais, como SP-Arte, Art-Rio, VOLTA NY e Basel, EXPO Chicago, India Art
Fair, entre outras.

Almandrade, 2021.
S/ título. Nanquim s/ papel, 40x40 cm.

Bel Borba

Escultor, pintor, desenhista, gravador, muralista,
performer/tradicional, intervencionista urbano e
vídeo. Participou em diversas exposições coletivas e individuais em galerias e museus no Brasil e
exterior. Destaque para o monumento em bronze,
em defesa dos refugiados em Madrid. Intervenção
com esculturas de reciclados na Times Square,
NYC. Diversas esculturas e monumentos de médio
e grande porte em Salvador, em espaços públicos
e privados. Murais em mosaico e em pintura de
porcelana sobre azulejo de grande dimensão, por
diversos pontos de Salvador, sua cidade natal.
Uma das suas principais características é travar
um estreito relacionamento com a comunidade e
fazer com que a sua obra estabeleça um diálogo
com a cidade e os seus cidadãos.

Bel Borba, 2021.
S/ título. Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

(Salvador,1957)

Bel Borba,2021.
S/ título. Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

Caetano Dias
(Feira de Santana, 1959)

Caetano Dias, 2021.
S/ título. Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

O seu trabalho visual inicia-se no final da década
de 1980 através da realização de performances,
intervenções urbanas e pinturas murais, após o seu
ingresso no curso de letras vernáculas na UCSAL
entre 1985 e 1987. Sua pesquisa articula o sagrado
e o erótico através da realização de vídeos, pinturas, obras tridimensionais, instalação multimídia
e fotografia digital. Entre 1995 e 2008, ministrou
cursos nas oficinas do MAM Bahia.

Caetano Dias, 2021.
S/ título. Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

Artista multimédia, poeta e investigador. Tem
vivido por diferentes períodos em Salvador. A sua
trajetória dá ênfase à intersecção entre as linguagens verbal, visual e sonora, expressas em diferentes suportes. A sua obra assenta na arte experimental, como fonte de pesquisa e criação. Desde
1980 que participa em exposições individuais e
colectivas em Portugal e no exterior. Tem realizado videos, performances e livros de artista. Entre
as publicações destaca os livros Quaternu d’Aisthetiké 1 (1999), Benediction (2005), Hotel Siesta
(2007), Camponesa com a Cabeça de Deus ao Colo
(2007) e Ao Correr do Olhar - Contributos para
uma Epistemologia Poética (2019), para além de
participar em antologias, revistas e intervenções
públicas em várias partes do mundo.

Feliciano de Mira, 2021.
S/ título. Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

Feliciano de Mira
(Arraiolos, 1957)

Feliciano de Mira, 2021.
S/ título. Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

Florival Oliveira
(Riachão do Jacuípe, 1953)

Florival Oliveira, 2021.
S/ título. Gravura, 40x40 cm.

Cursou a Escola de Belas Artes. Exposições coletivas: Em 1981 “35 Anos da Gravura” EBA/UFBA.
IV Salão Nacional de Artes, Rio de Janeiro/RJ.
Encontro de Artistas do Nordeste, Museu de Arte
Moderna da Bahia. Geração 70, 1985 Museu de
Arte da Bahia. Desenho Brasileiro, Parque Lage,
Rio de Janeiro/RJ. Em 2002, “Pintura Bahia”,
Museu de Artes Moderna da Bahia. Em 2005 a
Bienal de Buenos Aires da Argentina. A Arte da
Madeira, Museu de Arte da Bahia, Salvador/BA,
Prémio FUNARTE Xilogravura 1980 5º Salão Universitário, Salvador-Ba.

Florival Oliveira, 2021.
S/ título. Gravura, 40x40 cm.

Desde o início de sua carreira foi professor de gravura nas Oficinas do Museu de Arte Moderna da
Bahia na década de 1980. Ganhou o 1.º Prémio de
aquisição no I Salão Universitário de Artes Visuais
em 1979, TCA – Salvador, Ba. Obteve em 1991 na
II Bienal do Recôncavo uma Menção Honrosa com
uma instalação, em co-autoria. Ganhou em 2003
o Prémio de Fomento às Artes da UNESCO, no V
Mercado Cultural, com Sala Especial no Conjunto
Cultural da Caixa – Salvador, Ba. Participou de
inúmeras mostras coletivas em Salvador, Buenos
Aires, Curitiba, Rio de Janeiro, Macau (China),
Porto (Portugal), Londres e Paris. As exposições
individuais: Galeria ACBEU/BA em 1998 e 2002,
Projeto Arte/Sofitel da Galeria Prova do Artista em
2004/Salvador, 2005/Rio de Janeiro, 2006/Costa do
Sauípe e no MAC em Feira de Santana em 2008.

Guache Marques, 2021. O Sentido das Coisas é não fazerem Sentido I.
Acrílico, nanquim e caneta Poska s/ papel Fabrino, 40x40 cm.

Guache Marques
(Feira de Santana, 1954)

Guache Marques, 2021. A Geometria dos Sentidos II.
Acrílico, nanquim e caneta Poska s/ papel Fabrino, 40x40 cm.

Sérgio Rabnovitz
(Salvador, 1955)

Sérgio Rabinowitz, 2021.
S/ título. Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

Iniciou-se nos ateliers de Calazans Neto e Mário
Cravo jr., concluindo a sua formação na Wesleyan
University, Conn. e na Cooper Union, New York
City. Está representado em coleções públicas e
privadas no Brasil, Estados Unidos da América e
Europa. Entre as mostras individuais destacamos:
MAM/ Bahia (1976/1979/1996); Houghton Gallery
(New York,1978); MASP (São Paulo,1980); Museu
de Arte do Estado da Bahia (1980); Paulo Figueiredo Galeria de Arte (São Paulo1981/1986/2019);
Museu Metropolitano de Arte de Curitiba, Paraná
(1996); Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
(1997); Paulo Darzé Galeria de Arte (1998,2003);
Museu de Arte Contemporânea do Paraná, Curitiba, Pr. (2000); Centro Cultural Correios,Salvador,
Ba. (2004); Galeria Por Amor à arte, Porto, Portugal (2007); Brazilian Contemporary Arts, London
(2007), W&S Art Consultants, Chicago, (2012),
Reitoria da UFVSF, Juazeiro, PE (2015).

Sérgio Rabinowitz, 2021.
S/ título. Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

Radicado na Bahia a partir de 1956, morou em São
Paulo em diversos períodos. Artista que se expressa
em mídias tradicionais e multimeios. Possui uma
longa trajetória que sempre se caracterizou por
experimentalismos, buscando um diálogo entre
tradição e ruptura, estabelecendo poéticas que
buscam tratar das relações da história da arte em
conjunção com bordas diversificadas como a pintura e o desenho em diálogo com vídeo, literatura
e filosofia buscando um entrelaçamento de tempo
espaço entre os discursos que buscam um entendimento das novas subjetividades dos tempos de
hoje. Realizou inúmeras exposições individuais em
vários Estados do Brasil, assim como diversos países da Europa além de mostras em Nova Yorque.

Vauluizo Bezerra, 2021.
S/ título ou Piano e Cabeça de Urso, aguarela e Acrilico s/ papel 40x40 cm.

Vauluizzo Bezerra
(Aracajú,1952)

Vauluizo Bezerra, 2021.
Trompa de Caça Toca fado? Acrílico e Fotografia pintados, 40x40 cm.

Zivé Giudice
(Jitaúna,1952)

Zivé Giudice, 2021.
Os sentidos III. Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

Cursou a Escola de Belas Artes da Universidade
Federal da Bahia. Fez várias exposições individuais
e coletivas no Brasil e exterior. Foi premiado em
salões nacionais de artes visuais. Foi um dos articuladores e artista da Geração 70. Movimento
responsável por difundir na Bahia a produção da
arte atual. Diretor na Fundação Cultura da Bahia.
Diretor por três vezes do MAM - BA. Idealizou os
Salões Bahiano de Artes Visuais, de âmbito nacional, responsáveis pela reinserção da Bahia no circuito nacional de artes visuais.

Zivé Giudice, 2021.
Os sentidos IV. Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

OBRAS EM
EXPOSIÇÃO
Almandrade, 2021.
S/ título.
Nanquim s/ papel, 40x40 cm.

Bel Borba, 2021.
S/ título.
Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

Feliciano de Mira, 2021.
S/ título.
Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

Almandrade, 2021.
S/ título.
Nanquim s/ papel, 40x40 cm.

Caetano Dias, 2021.
S/ título.
Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

Feliciano de Mira, 2021.
Cortina.
Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

Almandrade, 2021.
S/ título.
Nanquim s/ papel, 40x40 cm.

Caetano Dias, 2021.
S/ título.
Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

Florival Oliveira, 2021.
S/ título.
Gravura, 40x40 cm.

Almandrade, 2021.
S/ título.
Nanquim s/ papel, 40x40 cm.

Caetano Dias 2021.
S/ título.
Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

Florival Oliveira, 2021.
S/ título.
Gravura, 40x40 cm.

Bel Borba, 2021.
S/ título.
Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

Caetano Dias 2021.
S/ título.
Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

Florival Oliveira, 2021.
S/ título.
Gravura, 40x40 cm.

Bel Borba, 2021.
S/ título.
Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

Feliciano de Mira, 2021.
Bahiana Passeia por Évora.
Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

Florival Oliveira, 2021.
S/ título.
Gravura, 40x40 cm.

Bel Borba,2021.
S/ título.
Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

Feliciano de Mira, 2021.
S/ título.
Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

Guache Marques, 2021.
A Geometria dos Sentidos I.
Acrílico, nanquim e caneta Poska s/ papel
Fabrino, 40x40 cm.

Guache Marques, 2021.
O Sentido das Coisas é não fazerem
Sentido I.
Acrílico, nanquim e caneta Poska s/
papel Fabrino, 40x40 cm.
Guache Marques, 2021.
A Geometria dos Sentidos II.
Acrílico, nanquim e caneta Poska s/
papel Fabrino, 40x40 cm.
Guache Marques, 2021.
A Geometria dos Sentidos III.
Acrílico, nanquim e caneta Poska s/
papel Fabrino, 40x40 cm.
Sérgio Rabinowitz, 2021.
S/ título.
Acrílico s/ papel, 40x40 cm.
Sérgio Rabinowitz, 2021.
S/ título.
Acrílico s/ papel, 40x40 cm.
Sérgio Rabinowitz, 2021.
S/ título.
Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

Sérgio Rabinowitz, 2021.
S/ título.
Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

Zivé Giudice, 2021.
Os sentidos III.
Acrílico s/ papel, 40x40 cm.

Vauluizo Bezerra, 2021.
Trompa de Caça Toca fado?
Acrílico e Fotografia pintados, 40x40 cm.

Zivé Giudice, 2021.
Os sentidos IV.
Acrílico s/ papel, 40x40 cm

Vauluizo Bezerra, 2021.
S/ título ou Piano e Cabeça de Urso.
Aguarela e Acrilico s/ papel 40x40 cm.
Vauluizo Bezerra, 2018-2021.
S/ título. Instantâneos – narrativas sobre
meus bipolares.
Técnica mista, 40x40 cm.
Vauluizo Bezerra, 2021.
S/ título.
Técnica mista, 40x40 cm.
Zivé Giudice, 2021.
Os sentidos I.
Acrílico s/ papel, 40x40 cm
Zivé Giudice, 2021.
Os sentidos II.
Acrílico s/ papel, 40x40 cm.
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