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Exposição Ìyèfun sai de cartaz neste sábado (16) com visita guiada com o autor 

Fotografias de Tacun Lecy que contam o universo em torno da farinha de mandioca no Sertão da Bahia e no 
Recôncavo Baiano podem ser vistas em visita virtual no site www.tacunlecy.com.br  

 
Entre raízes escuras e utensílios afiados, Luísa tira com a ponta da faca um pedaço de casca 

que de teimosa estacionou no interior de sua unha durante a raspagem da mandioca. A cena acontece 

uma vez ao ano, mas não passa despercebida no videodocumentário da exposição Ìyèfun - Farinha dos 

Humanos, Alimento dos Deuses, que sai de cartaz no próximo sábado (16), depois de quase 60 dias 

instalada no Centro Cultural Correios (Pelourinho). 

Para encerrar essa temporada, o fotógrafo Tacun Lecy realiza às 10h, do sábado (16), uma 

visita guiada para os visitantes, quando contará histórias e impressões em torno do processo criativo da 

exposição. A mostra fotográfica que tem patrocínio dos Correios e realização do Ministério da Cultura, 

por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, foi vista por mais de 1.200 pessoas e já pode 

ser visitada virtualmente, através do site do artista www.tacunlecy.com.br. 

Foi no espaço cultural localizado no Pelourinho que o artista pousou seu olhar fotográfico que 

percorreu os caminhos da farinha de mandioca em Euclides da Cunha, mais precisamente em uma casa 

de farinha enraizada na comunidade quilombola Pai João, seguidos por um encontro marcado pelas 

mitologias das divindades africanas no Recôncavo Baiano. 

Segundo o historiador e Xicarangoma Jaime Sodré, o modo de fazer fotográfico de Tacun Lecy 

se assemelha ao do fotógrafo, etnógrafo e Babalaô Pierre Fatumbi Verger. “Não apenas pela qualidade 

da sua fotografia e da captura em preto e branco, mas pelo olhar que documenta e reflete nossa cultura 

e nossa religiosidade afro-brasileiras com dignidade”, disse a autoridade religiosa. 

"Fiquei muito feliz com a receptividade do público à obra. Recebemos visitantes de diversas 

regiões do Brasil e do mundo que levaram um pouco dessa oferenda imagética para compartilhar essas 

histórias com os seus próximos. Os que não vieram por algum motivo, podem acessar nosso site, fazer 

uma visita virtual e baixar o catálogo da exposição", conta Tacun Lecy. 

SERVIÇO: 

Exposição Ìyèfun - Farinha dos Humanos, Alimento dos Deuses 

 Em cartaz até o dia 16 (segunda a sexta, 10h às 18h e sábados, 9h às 13h). 

 Visita guiada com o fotógrafo: sábado (16), às 10h. 

 Local: Centro Cultural Correios - Largo do Cruzeiro de São Francisco, 20 - Pelourinho, Salvador. 

 Entrada Gratuita 
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