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Los Angeles, CA — Axé Bahia: The Power of Art in an Afro-Brazilian Metropolis explora a identidade 
cultural distintiva da cidade de Salvador, a capital costeira do estado brasileiro da Bahia e uma cidade 
irmã de Los Angeles. Fundada em 1549, é a terceira maior metrópole do Brasil, com uma população 
de mais de três milhões, a maioria de quem tem ascendência africana. Esta exposição — a 
apresentação mais abrangente da arte afro-brasileira já realizada nos EUA — examina como as práticas 
artísticas expressam e moldam aspectos cruciais de identidade e experiência na Bahia e além. Com 
base principalmente em meados do século XX até o início do século XXI, incluindo escultura, pintura, 
fotografia, vídeo e arte de instalação, as obras selecionadas ilustram as formas em que os artistas 
seminais (brasileiros e estrangeiros residentes) expandiram o visual e a riqueza da cultura baiana. Eles 
também demonstram respostas potentes e muitas vezes provocativas ao legado da escravidão e 
formas de desigualdade em curso. 

Em Salvador, a palavra derivada de iorubá axé (pronunciada "ah-sheh") serve como um conselho 
baiano, variando em significados de "bênçãos" ou "paz" para "deixá-lo ser assim!" Ou "certo!" Como 
se entendeu na teologia da religião afro-brasileira Candomblé, axé é a energia intangível ou a força 
vital que infunde a vida e traz o potencial de mudanças positivas no mundo — um poder que se 
manifesta mais visivelmente no ritual e na arte. 

"Esta exposição se baseia em décadas de pesquisa coletiva por muitos estudiosos que vivem em todo 
o mundo", disse a Diretora do Museu Fowler, Marla C. Berns. "O forte apoio que o Getty forneceu 
para a fase exploratória deste projeto deu à equipe curatorial acesso significativo aos muitos artistas 
familiares que trabalham hoje na Bahia, além de identificar aqueles que merecem reconhecimento. A 
Axé Bahia oferece uma oportunidade bem-sucedida e sem precedentes para examinar a importância 



 
 
 

cultural da cidade de Salvador, a ampla gama de práticas artísticas afro-brasileiras e os domínios mais 
amplos da diáspora africana e da história da arte latino-americana ". 

De acordo com o co-curador da exposição, Patrick A. Polk, "a essência de Axé Bahia é revelação. Como 
a arte ajuda a revelar o que significa ser negro ou Afrodescendente (de descendência africana) no 
Brasil? Na seleção de obras, buscamos artistas que falam diretamente de realidades cruciais e muitas 
vezes caras de herança racial e cultural. A exposição também depende de maneiras específicas pelas 
quais as tradições afro-brasileiras, como o Candomblé e o Carnaval, podem expressar noções de auto 
e comunidade; atos que podem ser intrinsecamente transformadores ". 

Visão geral da exposição 

A exposição abre em um encontro dramático com o Divisor (Divider, 2017), o trabalho escultural de 
Ayrson Heráclito. Para Heráclito, a cor vermelha do óleo de palma (dendê) representa a África, o 
sangue e a nova vida. O óleo forma uma camada acima da água salgada quando os dois elementos são 
espalhados, evocando a experiência transformacional da Passagem do meio. Em seguida, uma série de 
panos de seda suspensa de seda de Goya Lopes, encomendada para a exposição e intitulada Sentidos 
afros-baianos (Afro-Bahian Senses, 2016), desenha os sentidos humanos dominantes — visão, cheiro, 
toque, audição e gosto — traçar a essência da cultura afro-baiana e sugerir a profunda influência da 
estética e da espiritualidade africanas na cultura brasileira. 

Um quadro assustador de Caetano Dias, Delírios de Catarina (The Ravings of Catherine, 2017), está 
ancorado por duas mesas unidas, mas distintamente diferentes, lembrando aquelas em que os servos 
de escravos jaziam e aqueles em que os escravos trabalhavam. Dezenas de cabeças humanas 
desencarnadas lançadas no açúcar testemunham o consumo de moagem dos corpos pelas plantações 
coloniais. Delírios é o ponto focal de uma seção de exposição chamada Malungos (Shipmates), uma 
referência às dificuldades experimentadas por africanos escravizados trazidos para o Brasil pelo 
começo português no início do século XVI. Gravuras de madeira por Hansen Bahia (1958) e o dítico de 
vídeo de Heráclito em 2015 O sacudimento da Casa dos Esclavetas em Gorée: Diptico I (The Cleansing 
of the House of Slaves in Gorée: Diptych I) e O sacudimento da Casa da Torre: Díptico I (O Cleansing of 
the Tower House: Diptych I), evocam o legado desumano da economia dos escravos transatlânticos. 

Três galerias circulares dominam o centro do espaço expositivo, cada uma destinada a proporcionar 
oportunidade aos visitantes de conhecer as facetas emblemáticas do cotidiano em Salvador. O 
primeiro aborda a baiana, um arquétipo familiar, se não estereotipado, de mulheres baianas negras e 
simultaneamente, uma expressão crucial da autodeterminação. A baiana pode ser reconhecida por 
seu colorido envoltório de cabeça de turbante, saia de aro branca, blusa de renda e joias de crioula, 
uma fantasia derivada de estilos de vestimenta de inspiração africana usados por mulheres livres e 
escravizadas durante o período colonial em Salvador. Retratos de baianas de Voltaire Fraga (1940) e 
Helemozão (2015) expõem atitudes em evolução em relação aos seus sujeitos, assim como o projeto 
de ativismo artístico de Thaís Muniz Turbante-se (Turban Yourself, 2012-2016). 

A segunda galeria apresenta o público às artes do Candomblé - praticadas em todo o Brasil, mas 
historicamente centradas na Bahia, sendo Salvador o lar dos seus mais famosos terreiros (templos). 
Enraizada nas tradições da África Ocidental, a religião ilustra o processo de "construção mundial", pelo 
qual os africanos escravizados e livres estabeleceram novas comunidades de fé baseadas em teologias 
ancestrais. Além da força vital do axé, os crentes do Candomblé reconhecem várias categorias de seres 
divinos, acima de tudo, os orixás humanos, que intervêm beneficamente na vida de seus adoradores, 
interagindo com eles através da oração, música e dança, peregrinação e ofertas de comida. Fotografias 
de Adenor Gondim (1994), Tacun Lecy (2014) e Pierre Verger (1946) capturam aspectos íntimos da 
prática ritual. Em uma série mais recente a partir de 2016, Tauan Carmo começa com fotografias 
criadas por amigos e colegas, e transforma digitalmente assuntos em orixás virtuais, adicionando linhas 



 
 
 

traçadas com carga de símbolos. A instalação também possui ferramentas emblemáticas ou 
implementos rituais: esculturas de ferro forjadas por José Adário dos Santos, conhecido como Zé 
Diabo; bonecas feitas por Valdete Ribeiro da Silva, conhecida como Detinha de Xangô; e aquarelas de 
Carybé. 

A terceira galeria circular destaca a popular capoeira exportadora brasileira, baseada em coreografias 
africanas de celebração e combate, e emblemática de noções desafiantes de identidade afro-brasileira. 
Associado por alguns com violência de rua, sua prática foi ilegal no Brasil antes de 1937. Embora a 
forma de dança/arte marcial seja agora ministrada por mestres (professores mestres) em todo o 
mundo, sua fonte permanece na Bahia, o que atrai especialistas e novatos de todo o mundo. O filme 
de Vadiação (Delinquência) de 1954 por Alexandre Robatto Filho foi seminal nos esforços em curso 
para reconhecer a capoeira como uma valiosa tradição cultural. 

A próxima seção da exposição apresenta Candomblé como inspiração artística, destacando artistas 
que traduziram a simbologia da religião para um público mais amplo. Rubem Valentim criou sua 
própria linguagem visual baseada em formas e símbolos espirituais por meio do construtivismo. A 
obra-prima monumental Códice de Círculo de vinte e um painéis de J. Cunha (Codex, 2010-2015) 
retrata um sistema expansivo de iconografia religiosa de inspiração africana. Uma instalação de teto 
de 2009 por Oscar Dourado traduz sua experiência de isolamento inicial em uma pequena sala sem 
janelas em fotografias de luz clara que passam por fendas entre telhas. Fotografias dramáticas de 
Bauer Sá e Mário Cravo Neto também se envolvem com a cosmologia do Candomblé. Um poderoso 
trabalho de Ayrson Heráclito apresenta uma parede de doze fotografias em grande escala, 
denominadas Bori (Feeding the Head, 2008-2011), nas quais doze orixás são representados por 
cabeças de artistas ungidas com alimentos sagrados. 

Na seção final, Cidade do Salvador (City of Salvador), os artistas capturam as realidades cotidianas e 
as tensões críticas que afetam a vida dos moradores de Salvador, especialmente os Afrodescendentes. 
O artista visionário autodidata Aurelino dos Santos parece traduzir sua experiência no design urbano 
de Salvador — ou talvez em alguma outra metrópole da mente — em paisagens urbanas de cores vivas 
e geométricas. A intervenção de arte de rua de Àlex Ìgbó Jexus (2014-2015) combina 
provocativamente os nomes de Jesus e o orixá Exu. O vídeo de Tiago Sant'ana Apagamento # 1 - Cabula 
(Elimination # 1 - Cabula, 2017) comenta sobre jovens assassinados no bairro de Cabula, em Salvador. 

Uma varredura final de obras inclui a barricada escultural de Rommulo Vieira Conceição A Fragilidade 
dos Assuntos Humanos pode ser um limite espacial incontestável, 2015 (The Fragility of Human Affairs 
Can Be an Incontestable Spatial Boundary, 2015) e uma seleção da Série Mata de Pedro Marighella 
Série Mata (Mata Series, 2014), evocando um momento durante o Carnaval quando a multidão 
turbulenta atinge a massa crítica, reivindicando o espaço público. O oitavo vídeo de Caetano Dias O 
Mundo de Janiele (Janiele's World, 2007) traz os espectadores para a periferia da favela de Dom Avelar, 
um bairro de baixa renda em Salvador. A câmera circundante de Dias revela uma jovem em um espaço 
aberto e ensolarado, dando hula ao som de uma caixa de música. A ginga (estilo pessoal de movimento 
ou ritmo criativo) determinada e graciosa de Janiele torna-se o eixo em torno do qual a favela e o 
mundo giram. 

ARTISTAS PARTICIPANTES 

Gil Abelha, José Adario dos Santos (Zé Diabo), Jorge Amado, Tauan Carmo, Carybé, Dorival Caymmi, 
Lita Cerqueira, Christian Cravo, Mário Cravo Neto, José Antônio Cunha (J. Cunha), Marco Aurélio 
Damaceno, Caetano Dias, Oscar Dourado, Voltaire Fraga, Adenor Gondim, Karl Heinz Hansen (Hansen 
Bahia), Ayrson Heráclito, Àlex Ìgbó, Tacun Lecy, Goya Lopes, Pedro Marighella, Deoscóredes 
Maximiliano dos Santos (Mestre Didi), Eder Muniz, Thaís Muniz, Valdete Ribeiro da Silva (Detinha De 



 
 
 

Xangô), Alexandre Robatto Filho, Bauer Sá, Tiago Sant'ana, Agnaldo dos Santos, Aurelino dos Santos, 
Arlete Soares, Nadia Taquary, Rubem Valentim, Pierre Verger e Rommulo Vieira Conceição. 

PUBLICAÇÃO 

Axé Bahia: The Power of Art in an Afro-Brazilian Metropolis será acompanhado por uma publicação 
ilustrada. Este volume inclui ensaios dos quatro curadores e contribuições de catorze estudiosos, 
incluindo Scott Alves Barton, Sarah K. Chenault, Kimberly L. Cleveland, Christopher Dunn, Cécile 
Fromont, Ana Paula Höfling, Vanda Machado, Lucas Marques, J. Lorand Matory, Paulo Miguez, 
Anadelia Romo, Roger Sansi, Heather Shirey e Jeri Bernadette Williams. 

CRÉDITO 

A equipe de curadores da Axé Bahia é liderada por Patrick A. Polk, curador de artes populares da 
América Latina e do Caribe, com co-curadores convidados Roberto Conduru (Professor Associado de 
História da Arte e Teoria do Instituto de Arte da Universidade Estadual do Rio de Janeiro); Sabrina 
Gledhill (estudiosa brasileira da cultura e história baiana); e Randal Johnson (Distinguished Professor, 
UCLA Departamento de espanhol e português). 

Apresentado como parte do Horário Padrão do Pacífico: LA / LA, esta exposição ancora um programa 
de três partes explorando a história e o patrimônio cultural africano do Brasil, que inclui Lineage 
Through Landscape: Tracing Egun no Brasil por Fran Siegel (até 10 de dezembro de 2017) e 
África/Americas: Retratos fotográficos de Pierre Verger (10 de setembro de 2017 - 21 de janeiro de 
2018). 

O apoio principal é fornecido por bolsas da Fundação Getty. 

A FUNDAÇÃO GETTY 

Suporte adicional é fornecido pela Fundação Andy Warhol para as Artes Visuais e o National 
Endowment for the Arts. Os programas públicos e as atividades de divulgação educacional são 
possíveis, em parte, pela Fundação Ralph M. Parsons. O apoio ao turismo é fornecido em parte pelo 
Ministério das Relações Exteriores do Brasil através do Consulado Geral em Los Angeles. 

SOBRE O TEMPO PADRÃO PACÍFICO: LA / LA 

Horário padrão do Pacífico: LA / LA é uma vasta e ambiciosa exploração da arte latino-americana e 
latina em diálogo com Los Angeles. Apoiado por subsídios da Fundação Getty, Horário Padrão do 
Pacífico: LA / LA ocorre de setembro de 2017 a janeiro de 2018 em mais de 70 instituições culturais do 
sul da Califórnia, de Los Angeles a Palm Springs e de San Diego a Santa Barbara. O horário padrão do 
Pacífico é uma iniciativa do Getty. O patrocinador da apresentação é o Bank of America. 

Sobre o Museu Fowler 

O Museu Fowler da UCLA explora artes e culturas globais com ênfase em obras de África, Ásia, Pacífico 
e América — passado e presente. O Fowler melhora a compreensão das culturas mundiais através de 
exposições dinâmicas, publicações e programas públicos, informados por abordagens 
interdisciplinares e as perspectivas das culturas representadas. Também é apresentado o trabalho de 
artistas internacionais contemporâneos apresentados dentro dos complexos quadros de política, 
cultura e ação social. 

Fowler Museum at UCLA 
308 Charles E Young Dr N | Los Angeles, CA 90024 | fowler.ucla.edu 



 
 
 

A entrada para o Fowler é gratuita. 
Horário: Qua 12-8pm e Thu-Sun 12-5pm 
Estacionamento disponível no UCLA Lot 4, 221 Westwood Plaza at Sunset Blvd. ($ 12 / dia) 
 
@fowlermuseum #pstlala #axebahiapstlala 
 
Legenda: Tacun Lecy (1977, Salvador, Bahia, Brasil) 
Festa de Yemonjá, 2014 
Fotografia 
Cortesia Tacun Lecy 
Artwork © Tacun Lecy 


