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Fotógrafo Tacun Lecy realiza visita guiada da exposição Ìyèfun neste sábado 

 
Neste sábado (12), às 10h, acontece a segunda visita guiada da exposição fotográfica de Ìyèfun 

- Farinha dos Humanos, Alimento dos Deuses, no Centro Cultural Correios, com entrada gratuita e para 

todos os públicos. O fotógrafo Tacun Lecy acompanhará os visitantes pelo universo de 25 fotografias em 

preto e branco, que contam o enredo por trás da manipulação da farinha de mandioca em processos 

humanos e sagrados.  A exposição fica em cartaz até o dia 16 de janeiro de 2016. 

A visita tem como acompanhante, além do fotógrafo, a trilha sonora do músico Cassius 

Cardozo composta exclusivamente para a mostra e culmina com a projeção do videodocumentário que 

conta em silêncio todo o percurso da mandioca até a sua transformação em farinha. Os visitantes que 

forem à exposição neste sábado receberão o catálogo da mostra lançado no último dia 03. A exposição 

tem patrocínio dos Correios e realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura 

do Governo Federal, e curadoria de Denise Camargo.   

Trajetória − A carreira de fotógrafo começou em 2009 e desde então Tacun Lecy tem 

conquistado notoriedade por suas fotografias com forte expressão das identidades afro-brasileiras, 

campo no qual desenvolve pesquisas e documentações fotográficas com enfoques nos Candomblés Jeje-

Nagô do Recôncavo Baiano e nas Comunidades Remanescentes de Quilombos da Bahia. O artista, além 

de apresentar um rico trabalho na arte da fotografia, também é músico, Diretor Executivo da Ọmọ Erinl   

Comunicação Social; Idealizador e Coordenador Geral do Projeto Quilombo em Foco e Diretor Artístico 

do Projeto Música na Comunidade. Tacun Lecy, que no registro civil chama-se Daniel Santiago da Silva 

Oliveira, tem 38 anos e é pai de dois filhos (Dener e Larissa). O nome Tacun Lecy foi dado no candomblé, 

pelo Orixá Odé (Oxóssi) – de quem é filho – durante sua confirmação como Ogã no Terreiro Raiz de Ayrá 

(São Félix, Bahia), Casa de Axé onde exerce o cargo de Axogun. 

 

SERVIÇO: 

Exposição Ìyèfun - Farinha dos Humanos, Alimento dos Deuses 

 Visita guiada com o fotógrafo: 12 de dezembro, às 10h. 

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

 Entrada Gratuita. 
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