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Fotografias de Tacun Lecy compõem acervo do novo site da Casa de Oxumarê 

 
Um dos mais antigos e tradicionais terreiros de candomblé da Bahia, o Ilé Òsùmàrè Aràká Àse 

Ògòdó, conhecido como Casa de Oxumarê, localizado na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, lançou 

recentemente seu novo site, repleto de informações e dados tão veneráveis quanto a história desta 

importante Casa Sagrada. Quem ganha o presente com esta nova ferramenta sem dúvida é o povo de 

santo, que tem nela a preservação da memória e da importância histórica do terreiro para a Bahia e 

para o Brasil.  

Outra pessoa que ficou feliz com o lançamento foi o fotógrafo baiano Tacun Lecy. O artista, 

que também contribui com o acervo fotográfico do Terreiro do Gantois, assina algumas das fotografias 

que compõem o novo site e que registram momentos e eventos marcantes da Casa de Oxumarê. Entre 

elas estão os registros da visita da Majestade Imperial, o Alàáfín de Oyo. 

Os candomblés são o norte das pesquisas fotográficas de Tacun Lecy, que também é Axogun 

do Terreiro Raiz de Ayrá (São Félix, Bahia). Através deles, o artista registra e contribui para a 

preservação da memória do povo de santo da Bahia. "É uma alegria enorme ver os terreiros de 

candomblé da Bahia organizando os seus acervos. Especialmente porque a fotografia não era bem vista 

dentro desses espaços sagrados por conta da profanação imagética que sofreram ao longo dos tempos. 

Eu me sinto honrado por ter a permissão dos Orixás, Ìyálorixás e Babalorixás para poder ajudar a contar 

suas histórias.", conta o fotógrafo. 

Outro enfoque das documentações fotográficas de Tacun Lecy são as Comunidades 

Remanescentes de Quilombo da Bahia, que pode ser conferido de perto na exposição Ìyèfun - Farinha 

dos Humanos, Alimento dos Deuses, em cartaz até o dia 16 de janeiro de 2016, no Centro Cultural 

Correios (Pelourinho). Na mostra, o fotógrafo reuniu em 25 fotografias, o universo da farinha de 

mandioca em processos humanos e sagrados, entre eles a Casa de Farinha da comunidade Pai João, 

localizada em Euclides da Cunha (Sertão da Bahia). A exposição tem patrocínio dos Correios e realização 

do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. 
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