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Resumo: Este trabalho é o resultado de pesquisas que envolvem as mediações artísticas, educacionais
e culturais do Museu Regional de Feira de Santana, na Bahia, que contribuíram para a difusão do
conhecimento e formação de artistas visuais feirenses, entre 1967, data de criação do museu por
Assis Chateaubriand, e 1995, quando o acervo foi transferido para um novo espaço. A articulação
textual baseia-se principalmente em trechos de entrevistas semiestruturadas para apontar tais
influências na formação dos seguintes artistas visuais: Caetano Dias, Carlo Barbosa, César Romero,
Graça Ramos, Guache Marques e Juraci Dórea. O texto mostra ainda o significado da obra artística
para a construção do conhecimento e analisa os conteúdos e as motivações estéticas proporcionadas
ao grupo estudado pelo ambiente cultural criado, na cidade, a partir da instalação do Museu
Regional.

Abstract: This work is the result of research involving the artistic, educational and cultural
mediations of the Regional Museum of Feira de Santana, in Bahia, which contributed to the diffusion
of knowledge and training of Feirense visual artists between 1967, when the museum was created by
Assis Chateaubriand, and 1995, at the moment that the collection was transferred to a new space.
The textual articulation is based mainly on excerpts from semi-structured interviews to point out
such influences in the formation of the following visual artists: Caetano Dias, Carlo Barbosa, César
Romero, Graça Ramos, Guache Marques and Juraci Dórea. The text also shows the meaning of the
artistic work for the construction of knowledge and analyzes the contents and aesthetic motivations
provided to the group studied by the cultural environment created in the city, from the installation of
the Regional Museum.

Resumen: Este trabajo es el resultado de una investigación que involucra las mediaciones artísticas,
educativas y culturales del Museo Regional de Feira de Santana, en Bahía, que contribuyó a la
difusión del conocimiento y la formación de los artistas visuales de Feirense entre 1967, cuando el
museo fue creado por Assis Chateaubriand, y 1995, cuando la colección fue transferida a un nuevo
espacio. La articulación textual se basa principalmente en extractos de entrevistas semiestructuradas
para señalar tales influencias en la formación de los siguientes artistas visuales: Caetano Dias, Carlo
Barbosa, César Romero, Graça Ramos, Guache Marques y Juraci Dórea. El texto también muestra el
significado del trabajo artístico para la construcción del conocimiento y analiza los contenidos y las
motivaciones estéticas proporcionadas al grupo estudiado por el entorno cultural creado en la ciudad,
comenzando con la instalación del Museo Regional.
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O Museu Regional desempenhou papel relevante enquanto instituição didático-educativa em Feira de
Santana. Localizado na rua Geminiano Costa, 255, nas proximidades de dois grandes centros de
ensino, o Colégio Municipal Joselito Amorim e a Escola Estadual Agostinho Fróes da Motta, além
de ser vizinho da Biblioteca Municipal Arnold Silva, ele era diariamente visitado por inúmeros
estudantes, conforme depoimentos de artistas e de antigos funcionários da instituição. Classificado
como um museu tradicional e ainda um pouco distante das novas práticas museológicas, ele
conseguiu estabelecer, a partir de meados da década de 1960, produtivas inter-relações com a
comunidade e com os artistas de Feira de Santana.

A proximidade do Colégio Municipal Joselito Amorim funcionou de forma espontânea para
reafirmar a importância das ações educativas que podem ser desenvolvidas pelos museus. O artista
visual Silvio Portugal, por exemplo, observa que “ainda criança” começou

[...] a frequentar o Museu de Regional de Feira de Santana, que era no início
anexo ao Ginásio Municipal Joselito Amorim [...] e era praticamente uma
extensão do ginásio municipal, pois os professores de arte e história
principalmente faziam incursões periódicas com os seus alunos ao museu,
desde a sua inauguração em 1967, e isso já me instigava desde então
(PORTUGAL, 2017, depoimento).

O museu chegou à cidade cercado de grandes expectativas, como comprova Alencar (1967, p. 1), em
depoimento publicado na véspera da inauguração:

Essa instituição, criada com a colaboração da Feira, deve cumprir as suas
finalidades. Não pode se restringir a mostrar as exposições da sua
inauguração. Sempre tem que abrir as suas portas para prestigiar os artistas
locais, para promover palestras, conferências e debates. Provocar o diálogo
franco com os jovens, oferecendo-lhes a grande oportunidade de dilatar os
seus conhecimentos, no aperfeiçoamento do que, com esforço próprio e
dedicação têm aprendido.

Um documento datilografado e sem data, encontrado no arquivo do museu, revela a preocupação
com atendimento ao público e, em especial, aos estudantes. Fala em lançamentos de livros, cursos e
simpósios, mostrando que, além das visitas ao acervo e das exposições temporárias, o museu
pretendia oferecer programação mais ampla à comunidade, o que de fato ocorreu. Não, talvez, na
proporção sonhada pelos feirenses, pois à Fundação Museu Regional de Feira de Santana, criada para
administrar o museu, não foram destinados quaisquer recursos.

Eis o que diz o documento: “O Museu realiza durante o ano grande número de exposições,
lançamentos de livros, cursos e simpósios. Suas salas estão constantemente repletas de estudantes
locais e visitantes que recebem aulas ministradas pelo diretor da instituição” (PROGRAMAÇÃO...,
s.d., p.1). A seguir, com a designação “Outras informações”, constam dados referentes ao horário de
funcionamento, endereço e até a possibilidade do agendamento de visitas de estudantes, que seriam
recebidos pelo então diretor Dival Pitombo:

Horário de visitas: Todos os dias das 14:00 às 18:00 h.

Segundas-feiras: das 9:00 às 12:00 h e das 14:00 às 18:00 h.

Endereço: rua Prof. Geminiano Costa, s/n.
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Telefone: 221-3011 DDD – 075

Diretor: Prof. Dival da Silva Pitombo

Os colégios que marcarem visitas com antecedência, poderão participar das
aulas ministradas no Museu (PROGRAMAÇÃO.., s.d, p.1).

O horário de funcionamento diferenciado nas segundas-feiras era motivado pelo “dia da feira”.
Como a grande feira de Feira de Santana acontecia sempre nas segundas-feiras, e trazia para a cidade
muitos turistas e visitantes, o museu ampliava o horário de funcionamento nesse dia para recebê-los.
Convém dizer que, na época, os três grandes atrativos turísticos da cidade eram a feira livre, o
Campo do Gado e o Museu Regional.

Em artigo publicado no jornal Feira Hoje, sete anos após a criação do Museu Regional, Pitombo
(1974, p. 5) chama atenção para o significado da presença da entidade em Feira de Santana:

Ninguém põe em dúvida a influência que tem exercido no campo das artes
plásticas em nosso meio, realizando, constantemente, exposições, presidindo
iniciativas culturais, promovendo cursos, palestras, conferências e aulas [...].
Isto lhe tem valido uma popularidade entre a classe estudantil, que, hoje, já
procura o museu espontaneamente, para pesquisas, trabalhos e observações
no âmbito de sua especialidade.

No ano seguinte, também em artigo publicado no Feira Hoje, ele voltou a comentar o desempenho
do museu no processo educativo da cidade:

Somente quem acompanhou, com determinado interesse, o desenvolvimento
cultural de nossa gente no setor artístico, pode avaliar o êxito da função
pedagógica exercida pelo Museu Regional em nosso meio. [...]

Contando sempre com a colaboração da juventude das escolas, cujo interesse
vimos crescer na razão direta do tempo, sentíamos o estímulo suficiente para
realizar, com entusiasmo, esse trabalho altamente compensador para o nosso
idealismo.

[...]

Apesar das dificuldades que ele enfrenta (comuns a todas as instituições do
gênero), vem realizando uma obra que não se limita apenas ao interesse
turístico. Mas atinge o campo pedagógico com um saldo animador
(PITOMBO, 1975, p. 3).

O jornalista Franklin Machado, que sempre teve participação ativa no movimento cultural de Feira
de Santana e acompanhou a história da instituição, concorda com Pitombo, e estende a influência do
museu aos artistas: “É notório que o museu estimulou e inspirou uma geração de artistas plásticos de
Feira de Santana, conhecidos hoje em todo o estado e até no exterior” (MACHADO, 1995, p. 18).

De fato, os artistas visuais que atuaram em Feira de Santana a partir do surgimento do Museu
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Regional reconhecem a importância da entidade na definição e/ou no desenvolvimento de suas
carreiras. No mapeamento preliminar, realizado durante a pesquisa, foi possível elaborar uma extensa
lista de artistas que foram influenciados pela presença da instituição, o que comprova a amplitude da
performance do Museu Regional de Feira de Santana. Os nomes são muitos, mas, por razões
metodológicas, este trabalho estuda a contribuição do museu para a formação dos seguintes artistas:
Caetano Dias1, Carlo Barbosa2, César Romero3, Graça Ramos4, Guache Marques5 e Juraci Dórea6.
Todos eles conseguiram reconhecimento entre seus pares e no sistema da arte e, com exceção de
Carlo Barbosa, falecido em 1988, seguem produzido e mostrando suas obras em Feira de Santana, no
Brasil e até no exterior.

Na década de 1960, no período que antecedeu à criação do museu, o movimento artístico local já
contava com a presença de Aderbal Moura, Carlo Barbosa, José Wagner e Juraci Dórea. Os quatro,
inclusive, tiveram obras incluídas no acervo do museu, em 1967. Aderbal Moura já havia participado
da 1ª Bienal Nacional de Artes Plásticas, em Salvador, e de uma coletiva ao lado de Juraci Dórea, no
hall da Prefeitura Municipal, em 1966. Juraci Dórea começara a expor em 1962, na Biblioteca
Municipal Arnold Silva, vizinha ao espaço em que depois se instalou o museu, e já tinha no currículo
algumas exposições individuais e coletivas, entre as quais uma mostra individual realizada na Galeria
USIS, em Salvador, em 1965. No mesmo ano, Carlo Barbosa, que já participara de coletivas na
cidade, fez sua primeira mostra individual no hall da Prefeitura Municipal. José Wagner, embora
transitasse pelas artes visuais, tinha presença mais destacada no movimento teatral da cidade7.

Com a inauguração do Museu Regional, em 1967, a arte de Feira de Santana, especialmente o
segmento ligado às artes visuais, ganhou novo impulso, pois os artistas passaram a contar com um
espaço adequado para suas exposições. Prova disso é que um ano após a inauguração, surgiu um
movimento que colocou um número expressivo de novos nomes na cena artística local. Trata-se da
Feirart LS 1, que reuniu 16 artistas, emergentes em sua maioria, numa exposição realizada no próprio
museu, entre 13 de julho e 2 de agosto de 1968. O movimento, liderado pelo jornalista José Carlos
Teixeira e por Juraci Dórea, pretendia ser “um levantamento-síntese da produção artística de Feira de
Santana”.

No catálogo, Dival Pitombo registrou seu entusiasmo com a mostra — que considerou uma
“explosão de juventude” — e com o papel do Museu Regional naquele momento: “[o museu] está
vivendo. Cumprindo a mais alta finalidade a que se destina: aclarar o caminho da beleza para os
olhos ávidos da juventude. Favorecer esse impulso juvenil de derrubar limitação no campo da
inteligência e da sensibilidade” (PITOMBO, 1968, p. 7). O próprio Juraci Dórea, em entrevista,
confirma:

O impacto da presença do Museu Regional foi praticamente imediato sobre
os artistas de Feira. Lembro, por exemplo, da Feirart /LS1, exposição coletiva
que organizei com Teixeira [José Carlos Teixeira], em julho de 1968. O
evento foi realizado no museu e tinha como objetivo fazer um mapeamento
da produção artística da cidade naquele momento. Reuniu muitos nomes,
entre os quais Raimundo de Oliveira, numa espécie de homenagem, artistas
que já tinham uma carreira iniciada, como Aderbal Moura e Carlo Barbosa, e
muitos jovens principiantes. A exposição não seria possível sem o museu e,
principalmente, sem a visão de Dival Pitombo, que entendia a importância da
instituição que dirigia como elemento mobilizador e formador de novos
artistas (DÓREA, 2018, entrevista).

Além da Feirart LS 1, outras exposições foram realizadas no museu, que se transformou no principal
elemento de articulação do ambiente artístico da cidade, no campo das artes visuais. Entre as
iniciativas ligadas à instituição, aconteceu em 1980, o I Salão de Artes Plásticas do Museu Regional
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de Feira de Santana, coordenado por Kátia Carvalho e Antônia Cardoso. O evento contou com a
participação de trinta artistas de Feira de Santana e Salvador, que concorriam à premiação, e cinco
convidados, entre os quais Mario Cravo Júnior, Riolan Coutinho e Carlos Bastos. A comissão de
premiação foi formada por Wilson Rocha, Deolindo Checcucci e Matilde Matos. Dival Pitombo
chegou a anunciar naquela oportunidade a formação da “Sociedade Amigos do Museu”, com o
objetivo de criar uma biblioteca voltada para a artes e uma oficina aberta para os artistas locais. A
ideia, entretanto, não avançou.

A segunda edição do salão ocorreu, em 1984, com o dobro de artistas inscritos, mas a recepção da
imprensa local não foi animadora: “Há de tudo nessa segunda versão do salão feirense, o que poderia
simbolizar uma riqueza em termos de variedade de estilos. Poderia, se tudo, ou quase tudo, não
apresentasse uma forte anemia e falta de ineditismo” (SEM NOVIDADES..., 1984, p. 54). Diante
das dificuldades enfrentadas pelas coordenadoras o salão não mais voltou a acontecer.

As exposições citadas são uma pequena mostra entre as inúmeras exposições, individuais e coletivas,
que, ao longo dos anos, aconteceram no Museu Regional. Algumas exposições eram expressivas e
relevantes. Outras, nem tanto. A administração do museu entendia que a instituição deveria valorizar
e exibir a diversidade da produção local. O museu também abria espaço para exposições de artistas
de Salvador e de outras estados. Tal dinâmica, mesmo com as dificuldades orçamentárias que o
museu sempre enfrentou, permitiu um permanente diálogo com comunidade. Diálogo que estimulou,
em vários sentidos, a imaginação dos artistas da cidade.

César Romero, por exemplo, observa que o museu não exerceu influência nas características formais
de sua produção, mas foi decisivo para seu “propósito de ser artista”. Em 1966, ele foi estudar em
Salvador e frequentava regularmente a instituição quando vinha visitar a família, que continuou
residindo em Feira de Santana:

Nos finais de semana, nas férias do São João e final do ano eu ia diariamente
ao museu. Foi lá que vi ao vivo pinturas de Di Cavalcanti, Raimundo
Oliveira, Orlando Teruz, Vicente do Rego Monteiro, Genaro de Carvalho,
Manabu Mabe, Carlos Bastos, Jenner Augusto, Djanira, Frans Krajcberg e
tantos outros que fazem a grandeza da arte brasileira. Olhava atentamente a
Coleção Inglesa, que reúne cerca de 30 trabalhos, única em toda a América
Latina [...]. Sempre ia sozinho, não falava, e sabia de cor onde estava cada
trabalho. O museu incendiava meus sonhos e comecei a ler sobre os artistas e
suas contribuições ao Brasil. Isto fortaleceu minhas convicções quanto ao
meu destino de artista visual (ROMERO, 2017, entrevista).

Diplomado em medicina, César Romero costuma enfatizar sua convivência com o Museu Regional e
insiste em afirmar que ele foi fundamental para sua decisão de se tornar artista:

Foi onde eu vi, me apaixonei, e tomei coragem para ser pintor. Dentro do
museu, um dia, eu disse: eu vou ser pintor, eu vou ser pintor! E isso se deu.
[...] cada artista era uma descoberta, cada artista era motivo de alegria, era
motivo de fascinação (ROMERO, 2018, entrevista).

O artista se considera autodidata e lembra que o museu, além de ser o ponto de partida para sua
carreira, muito contribuiu nos momentos iniciais de sua formação como pintor:
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[...] sou autodidata [...], meu grande mestre foi o Museu Regional de Feira.
Lá tudo era novo para mim. Olha, eu tinha 17 anos... então, um menino com
17 anos ter o privilégio de ver tanta coisa, inclusive de nível internacional, é
fascinante.

[...]

Todos aqueles [os artistas] que estavam lá eram incentivo. [...] nunca aprendi
a pintar com ninguém. Então, lá eu ficava olhando as pinceladas, eu ficava
olhando o estilo de cada um, as cores de cada um. [...] fui absorvendo isso de
forma muito intensa (ROMERO, 2018, entrevista).

Não há elaborações formais e conteúdos nas produção pictórica de Romero que sugiram influências
diretas, mas é interessante lembrar que sua obra é um diálogo entre o popular e o erudito, aspecto que
caracterizava também no acervo original do Museu Regional. Segundo Klintowitz (2001, p. 13),
César Romero

[...] é um pintor que se aprofunda na herança popular de seu país como de um
manancial de vitalidade. Bebe na fonte primeva. Mas é um pintor, e não se
quer mais ou menos do que isto. Tudo é popular e tudo é erudito. A
totalidade do Brasil. A anima nacional.

Os caminhos de César Romero e da artista visual e professora Graça Ramos têm algumas
aproximações. Ambos são feirenses e deixaram a cidade, em meados dos anos de 1960, para
continuar os estudos em Salvador. Ramos recorda o primeiro contato com o Museu Regional:

[...] foi a primeira vez que entrei em um museu, era então sua inauguração.
Eu era uma menina ávida de arte e cultura, fiquei encantada! No dia seguinte
levei uma pintura minha, para expor ali, mas passaram anos e deixaram meu
trabalho escondido. Era uma cabeça de mulher que remetia a Modigliani,
ainda que não tivesse conhecimento de sua obra. [...] Eu não tinha noção da
burocracia de um museu, fiquei contrariada e então tomei meu trabalho de
volta (risos) e dei para uma gincana em Salvador (RAMOS, 2018, entrevista).

No caso de Graça Ramos, a experiência foi além do simples encantamento, resultou em desafio, que
ela cumpriria anos mais tarde, já formada em artes plásticas pela Universidade Federal da Bahia:
“Fiquei impressionada com a coleção de maneira em geral e disse, para mim mesma, que um dia
teria uma obra junto a esse acervo” (RAMOS, 2018, entrevista). Certamente, assim como Graça
Ramos e César Romero, outros jovens vislumbraram, inspirados no Museu Regional, a possibilidade
de se tornar artista e de se igualar aos que ali tinham obras em exposição.

Guache Marques, outro feirense que foi estudar na capital considera que o contato com o acervo do
museu impulsionou seu “entusiasmo juvenil pelas artes”, e explica: “tínhamos poucas referências
além dos cinemas e museus e, por ser filho de um operário que trabalhava numa fábrica, não possuía
muitos recursos. Portanto, o entusiasmo com o Museu Regional foi preponderante na minha
formação como artista” (GUACHE, 2018, entrevista). Ele tinha 15 anos de idade quando começou a
frequentar o museu8:
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[...] dessas idas ao museu é que construí as minhas convicções e optei em
fazer o vestibular para cursar artes plásticas na Universidade Federal da
Bahia, em 1974, quando vim para Salvador. Pelo fato de trabalhar num
escritório de arquitetura, e tendo como mestre Amélio Amorim9, inicialmente
pensava em ser arquiteto, mas fui acordado para as artes pela facilidade com
que desenhava. Amélio, naturalmente, não gostou muito dessa ideia pois via
em mim um futuro muito promissor na arquitetura (GUACHE, 2018,
entrevista).

O artista observa que “o museu era a maior referência que se tinha na cidade naquela época”,
destacando a localização da entidade, ao lado da Biblioteca Municipal Arnold Silva, e a atração que
o acervo exercia sobre ele:

Eu frequentava muito a biblioteca que até hoje funciona no prédio ao lado de
onde funcionava o museu, a biblioteca pública do município. E sempre dava
umas esticadas até lá para me deleitar com obras expostas.

[...]

Lá eu pude ver Di Cavalcanti, Aldemir Martins, Tomie Ohtake, Juarez
Paraíso [...] e principalmente os quadros de uma coleção inglesa que foi
doada [...] por Assis Chateaubriand ao Museu Regional. Essa coleção me
agradava porque tinha muita coisa que eu desconhecia (GUACHE, 2018,
entrevista).

Também ressalta a contribuição do Museu Regional para sua formação como artista e o papel que a
instituição desempenhou na comunidade como polo irradiador de conhecimento:

O [...] museu [...] me formou e, provavelmente, formou várias pessoas. [...]
porque é assim, um lugar onde você não tem tanta coisa para recorrer, o
museu é o centro [...] que vai despertar os artistas e os futuros candidatos a
artistas, que vai despertar a vontade de fazer arte, a vontade de dizer p, isso
vale a pena, sabe? É por aqui que eu vou. E ele foi a ajuda que eu precisei
naquele momento (GUACHE, 2018, entrevista).

Carlo Barbosa, assim como Guache Marques, trabalhou inicialmente no escritório do arquiteto
Amélio Amorim. Em entrevista, ao crítico Walmir Ayala, confessou: “Apesar de enorme atração que
senti pela arquitetura não consegui superar a falta de gosto pela matemática. Amélio, meu primeiro
incentivador, percebeu e estimulou minha vocação para as artes plásticas” (BARBOSA, 1983, p. 2).
Sua irmã, Lucy de Oliveira Barbosa, confirma que, desde cedo, Carlo Barbosa mostrou inclinação
para as artes e que ele costumava frequentar o Museu Regional, “porque Feira só tinha uma galeria,
que era do museu, onde as pessoas faziam exposições [...]. E ele sempre foi metido no meio artístico,
sempre gostou, [...] ele andava muito no museu, onde fez várias exposições” (BARBOSA, 2018,
entrevista).

Carlo Barbosa — que faleceu em março de 1988 — transferiu-se para o Rio de Janeiro, em 1971,
onde desenvolveu boa parte de sua careira. A documentação analisada identificou cinco exposições
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realizadas por ele no Museu Regional, três individuais e duas coletivas10. É importante observar que,
embora residindo no Rio de Janeiro, o artista nunca perdeu o contato com Feira de Santana, pois
vinha periodicamente à cidade para visitar familiares e amigos.

Carlo Barbosa era autodidata e, no início da carreira, certamente recebeu alguma influência do
museu, espaço identificado por sua irmã como o “o point da época para os artistas” (BARBOSA,
2018, entrevista). O primeiro trabalho catalogado do artista, “Apreensão” (1961)¹¹, tinha
características da pintura acadêmica. Quando o Museu Regional foi inaugurado, em 1967, ele já
desenvolvia outra fase e seus quadros remetiam ao Expressionismo, conforme se observa na obra
doada para o acervo.

Nos anos que se seguiram à inauguração do museu, Carlo Barbosa enveredou pelo Abstracionismo
Informal, abandonando por completo a figuração anterior. Aqui, não é difícil perceber certo diálogo
entre sua pintura e o acervo do museu, em particular, com as obras de Manabu Mabe e Fukushima.
Há ainda, nessa fase, citações pictóricas que lembram as paisagens do baiano Fernando Coelho.
Trata-se, entretanto, de um momento pontual em sua carreira, que se dissipará com a mudança para o
Rio de Janeiro. Alguns quadros da fase abstrata de Carlo Barbosa foram preservados por amigos e
colecionadores em Feira de Santana, a exemplo de uma pintura que atualmente pertence ao acervo de
Adenil Falcão.

Os trabalhos da fase abstrata foram realizados pelo artista Carlo Barbosa, entre a 1967 e 1971,
quando ele ainda residia em Feira de Santana. Após a transferência para o Rio de Janeiro, sua obra se
modificou e assumiu novas soluções plásticas e novos temas. No início, surgiram os assuntos
religiosos, já presentes na exposição que realizou, em julho de 1972, na Real Galeria de Arte, no Rio
de Janeiro. Em seguida, apareceram os temas voltados para cultura regional, trazendo à tona
vivências da infância e juventude em Feira de Santana. Entre finais dos anos 1970 e começo dos anos
1980, o quotidiano urbano do Rio de Janeiro passou a dominar sua obra, numa clara alusão às
manifestações da Pop Art. Finalmente, em meados da década de 1980, ele criou a série Cósmica, em
que retomou a abstração, pintando “sua visão espacial do cosmo com explosão de cores e manchas”
(BARBOSA, 2003, p.73).

Não foi possível localizar declarações formais do artista sobre a influência do Museu Regional em
sua produção e/ou formação, mesmo porque cinco anos após a inauguração da instituição ele já
estava residindo no Rio de Janeiro. Em certa oportunidade, ao refletir sobre sua obra, ele escreveu:
“[...] não tenho nenhuma preocupação de influência ou definição de técnica, nem de escola ou
tendência. É um problema íntimo de expressão” (BARBOSA, 1981, p. 2).

O desinteresse do artista em identificar fundamentos externos à sua criação e as vivências num dos
centros de referência do sistema da arte do país, a Funarte (onde trabalhou), certamente contribuíram
para minimizar a importância do museu em sua formação. É possível que Carlo Barbosa tenha sido,
entre os nomes que integram esta pesquisa, o que menos dependeu do Museu Regional para escolhas
estéticas definitivas, mas é inevitável a associação de suas obras abstratas aos artistas nipo-brasileiros
citados. Por outro lado, não tendo perdido os vínculos com Feira de Santana, o museu pontua
momentos importantes de sua carreira, como espaço expositivo referencial.

Não é por acaso que sua última grande exposição individual, intitulada “Síntese: 20 anos de arte”,
aconteceu no Museu Regional, em 1987. A exposição coincidiu com os 20 anos de existência da
instituição, e reeditou simbolicamente, por meio das pinturas do artista, a mostra inaugural do museu,
que, em 1967, também reuniu expressões da cultura popular e da Pop Art.

O mais jovem entre ao artistas estudados, Caetano Dias, nasceu no distrito de Bonfim de Feira¹² e
passou parte da infância e adolescência em Feira de Santana, período em que conviveu com o acervo
do Museu Regional. Transferiu-se para Salvador, aos 16 anos, mas mantém viva em seu imaginário a
experiência feirense. Como a maioria dos jovens de sua época, ele estudou no Colégio Municipal
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Joselito Amorim:

[...] eu faltava as aulas para ir ao Museu Regional e para ir à biblioteca. Então
os dois têm uma importância muito grande para mim. O Museu Regional e a
biblioteca são... mais importantes até do que que a escola Joselito Amorim.
[...] O contato com aquela artesania [...] em couro, aquela cama, o chicote,
enfim, todos aqueles artefatos de couro e madeira e taxas de metal, enfim,
[...] eu ficava encantado com aquilo, com aqueles elementos. Aí também tem
a parte, no mesmo museu, que tinha as obras de artistas modernistas
brasileiros e do exterior, ingleses, uma coleção de arte inglesa, [...] eu ficava
encantado com aquilo [...]. Acho que não tinha uma obra que não me
encantasse (DIAS, 2018, entrevista).

Alinhando-se com os artistas anteriormente citados, Caetano Dias não identifica em sua produção
influências diretas, desse ou daquele nome, entre o que integram o museu feirense, embora mencione
com entusiasmo determinados artistas e trabalhos: “eu ficava encantado com aquela imagem de
Teruz¹³” (DIAS, 2018, entrevista). Em suas observações, leva em conta muito mais a abrangência
conceitual e as possibilidades sinalizadas pelo acervo:

[...] aquilo [o acervo] tinha a potência de criar [...] algo completamente
aberto, não era uma curadoria, vamos usar esse termo, que te fechasse em
torno de um centro, de uma ideia. Era algo que te apresentava coisas e abria
possibilidades para você pensar e imaginar o que quisesse. Então nessa
medida é uma coleção absolutamente rica e única. Acho que Chateaubriand
foi sem dúvida fantástico [...] (DIAS, 2018, entrevista).

O artista comenta o impacto provocado pelo acervo sobre seu processo de criação artística, em
especial pela proposta de exibir, lado a lado, objetos que remetiam às origens sertanejas da cidade e
os experimentos estéticos das vanguardas nacionais e internacionais:

[...] Mas enfim, essa relação com as obras e com o museu... não pressuponho
só uma relação direta, objetual, de uma influência de couro, de forma, mas
sim num sentido muito maior, que é do ser, que é do ser sertanejo, do ser
sertanejo em relação àquele núcleo, com aquela coleção dos couros e tudo
mais, da arte baiana, da arte nacional e [...] internacional. [...] isso cria uma...
relação ou a possibilidade de memória muito forte, que é norte, que me
orienta no meu processo de trabalho. Então, muito mais que localizar uma
influência em um certo aspecto ou ponto físico da obra, a relação é muito
mais como experiência sensorial, conceitual [...]. E aí eu acrescento, a esse
museu, estar ao lado da escola municipal, que era importante, e estar ao lado
da biblioteca também, que era muito importante porque para mim era tudo
uma coisa só (DIAS, 2018, entrevista).

No campo das artes visuais, a presença do Museu Regional foi um marco para Feira de Santana.
Houve artistas que absorveram tal presença no que diz respeito aos conteúdos de modernidade e
atualização. Outros, entretanto, valeram-se da criação de um espaço expositivo privilegiado para a
exibição de suas obras, antes mostradas em lugares improvisados, como a Biblioteca Municipal
Arnold Silva ou o hall da Prefeitura Municipal. Mesmo os artistas que já tinham uma carreira
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iniciada, como Juraci Dórea, reconhecem a importância do museu para a cidade:

Impossível não admirar e prestar reverência ao acervo do Museu Regional,
que incluía elementos da cultura nordestina, modernistas fundamentais como
Vicente do Rego Monteiro e até representantes da vanguarda inglesa. Sempre
me impressionou o sentido de atualidade da coleção inglesa, atualidade que,
surpreendentemente, não desapareceu com o passar dos anos. O acervo do
museu era inspirador em todos os sentidos e sempre foi uma referência para
mim (DÓREA, 2018, entrevista).

Dórea observa a sintonia do museu com o contexto artístico da época, comenta sua relação com o
acervo e o direcionamento de sua obra naquele período:

Deixar-se envolver pelas sutilezas daquele acervo sempre me pareceu mais
importante do que buscar influências diretas, uma vez que nunca me
considerei capaz de reproduzir o universo em que a maioria daquelas obras
foi criada. Reconheço, entretanto, que, em meados dos anos de 1960, eu
estava interessado em temas que me aproximavam da Pop Art, muito bem
representada no museu pela coleção inglesa. O trabalho que doei para o
acervo prova isso, mas também mostra que nunca consegui me afastar
completamente das matrizes sertanejas. Se não for muita pretensão, eu diria
que a obra é uma espécie de Pop Art sertaneja (DÓREA, 2018, entrevista).

O Museu Regional, inegavelmente, muito contribuiu para a formação de vários artistas de Feira de
Santana. E não só contribuiu para a formação como, em especial, influenciou opções profissionais.
Muitos jovens deixaram a cidade, no período pós-criação do Museu, com o propósito de fazer o
curso de artes da Universidade Federal da Bahia. Antes, a opção era prioritariamente por profissões
como medicina, engenharia ou direito.

Chama atenção também o número de artistas autodidatas em Feira de Santana. Entre os nomes que
integram este trabalho estão: Caetano Dias, Carlo Barbosa, César Romero e Juraci Dórea. Não se
sabe em que medida o museu pode ser associado a isso, mas ao despertar vocações e apontar
caminhos e técnicas, ele abriu espaço para o desenvolvimento de sensibilidades, atuando como uma
escola de arte. Para César Romero, o museu foi um marco para a cidade e para sua vida: “Sem o
museu não tinha César Romero” (ROMERO, 2018, entrevista). Graça Ramos não está entre os
autodidatas feirenses, mas destaca que a presença do acervo na cidade foi importante para a
formação dos artistas pela educação do olhar:

Para mim [visitar o museu] era uma forma de ler os diversos estilos de
diferentes artistas e aprender com eles através da observação.

[...]

Quando você observa, você aprende, porque faz uma leitura gramatical da
obra de arte [...]. O observar é muito importante para o artista. Creio que
outros artistas de Feira de Santana, não somente eu, foram influenciados sim
pelas coleções do museu (RAMOS, 2018, entrevista).
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Os artistas estudados destacaram a importância de quase todas coleções do Museu. Citaram a coleção
dos artistas ingleses, a coleção dos artistas brasileiros, a coleção dos artistas baianos e a coleção dos
objetos da cultura regional. Não houve menção à coleção dos escultores. Entre os artistas que
compõem o acervo apareceram nominados, em contextos diversos, os seguintes artistas: Aderbal
Moura, Allan Davie, Aldemir Martins, Calazans Neto, Carlo Barbosa, Carlos Bastos, Carybé, Di
Cavalcanti, Djanira, Floriano Teixeira, Frans Krajcberg Genaro de Carvalho, Jenner Augusto, John
Piper, Juarez Paraiso, Juraci Dórea, Manabu Mabe, Orlando Teruz, Raimundo Oliveira, Sutherland,
Tomie Ohtake, Sérgio Camargo, Vicente do Rego Monteiro.

A presença do Museu Regional em Feira de Santana evidentemente tornou-se, com o passar dos
anos, uma referência para a cidade e para seus artistas. Sua influência não se limitou às artes visuais.
Lá aconteciam também eventos musicais e literários. O poeta Roberval Pereyr confirma:

Foi lá que, a partir dos primeiros anos da década de 1970, realizamos
memoráveis lançamentos de livros individuais e de vários números da
Revista Hera, com artistas e amigos que fazem parte da minha biografia, a
exemplo de Antônio Brasileiro, Juraci Dórea, Wilson Pereira de Jesus,
Washington Queiroz, Cremildo Souza, Iderval Miranda, Gastão Correia,
Assis Freitas Filho, Moacir Freitas, Luis Pimentel, Trazíbulo Henrique Pardo
Casas, Rubens Edson Alves Pereira, Juraciara Lima, Normângela Brasileiro
(Nanja), Luís Valverde, Antonio Gabriel Evangelista de Souza e Fernando
Hora, entre outros (PEREYR, 2017, depoimento).

Pereyr comenta ainda o ar acolhedor e a beleza do prédio, adaptado para abrigar o Museu Regional,
que continuou a prestar relevantes serviços à cultura feirense, sediando, a partir de 1996, um novo
equipamento cultural, o Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira. O poeta chama
atenção, e é preciso em suas observações, para as últimas intervenções da prefeitura municipal no
entorno do prédio, que apagaram um dos pontos marcantes da identidade daquele espaço, a
proximidade com estudantes do Colégio Municipal Joselito Amorim, alimentada durante cinco
décadas, como ficou evidente neste trabalho:

Acho-o bem situado, gosto de vê-lo de fora e por dentro (seu piso, portas,
janelas, seus compartimentos, tudo). Só lamento profundamente a
insensibilidade da atual administração municipal, que construiu, no espaço
interno do Colégio Municipal Joselito Amorim, um ginásio de esportes
colado à grade (hoje um muro) do Museu, o que em parte o sufoca,
retirando-lhe a vista do Colégio a partir do Museu e vice-versa. Isto significa,
entre outras coisas, encerrar o convite permanente que esse espaço aberto
fazia aos estudantes do Colégio (meu antigo Ginásio) e que um dia aceitei,
passando a frequentá-lo, incorporando-o como parte da minha geografia
interior (PEREYR, 2017, depoimento).

A vizinhança entre o Ginásio Municipal Joselito Amorim, a Biblioteca Municipal Arnold Silva e o
Museu Regional contribuiu de fato para acentuar a interação com a comunidade, como reafirmaram
os depoimento de Roberval Pereyr, Caetano Dias, Guache Marques e Graça Ramos. Nesse sentido,
lembra Graça Ramos: “Uma das coisas que eu mais gostava de fazer [...] era ler na Biblioteca Arnold
Silva e visitar o Museu Regional” (RAMOS, 2018, entrevista). Uma reportagem, publicada na
revista O Cruzeiro, exibiu com destaque, em 1973, fotos do ginásio, da biblioteca e do museu,
confirmando que eles eram “os principais polos” da “engrenagem de cultura” na cidade. Em seguida,
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a reportagem chamou atenção para a importância do acervo do Museu Regional nesse cenário
(SEGUNDO, 1973, p. 71).

De um modo geral, não se percebe a influência de uma determinada obra ou artista no
desenvolvimento das poéticas dos artistas locais. Não há cópias, diluição de estilos ou tentativas de
imitar as obras do acervo. Não há, por exemplo, uma geração de pintores abstracionistas em Feira de
Santana, influenciada pelos nipo-brasileiros. Ou artistas que tentaram repetir a estética das obras
inglesas, ou naïfs. Nesse contexto, a curta fase abstrata de Carlo Barbosa pode ser considerada como
uma exceção. O que se nota é que o acervo do Museu Regional trouxe para a cidade a reafirmação do
clima atualizador dos anos de 1960, que alguns jovens da cidade já ensaiavam nas artes visuais, no
teatro e na literatura.

Os depoimentos aqui analisados confirmam isso. Os artistas que apareceram após a instalação do
museu também não tiveram dificuldades em mergulhar nesse clima, mesmo porque a cidade nunca
experimentou certos condicionamentos, a exemplo de Salvador, cujos artistas, em sua maioria, eram
apegados à tradição acadêmica, aspecto que, inclusive, retardou a chegada do Modernismo na Bahia.
Para o bem, ou para o mal, os artistas de Feira de Santana queimaram etapas. E nesse sentido o
Museu Regional foi de inestimável importância para orientar escolhas e apontar caminhos.

O crescimento de Feira de Santana e o aparecimento de novas tecnologias mudaram o contexto em
que o museu foi criado. Surgiram novas demandas e novas realidades. Exposições, revistas e livros
especializados em arte ainda fazem sentido, mas concorrem com as mídias contemporâneas que
trazem, com mais rapidez, informações e referências que antes não eram disponibilizadas com tanta
facilidade.

O contato físico com as obras de arte continua sendo um privilégio dos grandes centros urbanos,
onde estão a maioria dos museus. Nos dias de hoje, há quem diga que a realidade virtual tende a
substituir a percepção do mundo real. Mas, no campo da arte, o contato real com as obras
dificilmente perderá seu encanto, privilégio que a criação do Museu Regional de Feira de Santana
assegurou aos artistas e a toda a comunidade feirense, desde os idos de 1967.
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diversificado e envolve pintura, desenho e escultura. Idealizou, em 1996, o Museu de Arte
Contemporânea de Feira de Santana, no espaço em que funcionou o Museu Regional. Participou de
várias exposições no Brasil e no exterior, como as bienais de São Paulo (1987), Veneza (1988),
Havana (1989), Bahia (2014) e Mercosul (2015). Publicou, em 1979, O cavalo sépia (poesia) e, em
2017, Outubro (poesia).

7 Aderbal Moura e José Wagner se afastaram de Feira de Santana no início dos anos 1970. Aderbal
Moura seguiu carreira artística em São Paulo, tornando-se conhecido como pintor e ilustrador. Não
se tem notícia da atuação de José Wagner, depois que ele deixou a cidade.

8 A primeira mostra que viu no museu reunia trabalhos surrealistas de Nailson Chaves e Vivaldo
Lima, dois jovens da cidade que iniciavam a carreira artística.

9 Amélio Amorim (1928-1982). Nasceu em Coração de Maria. Formado em arquitetura, passou a
residir em Feira de Santana, onde realizou suas principais obras.
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10 Exposições individuais: “Carlo Barbosa” (1970), “Exposição Comemorativa do 15º Aniversário
da Fundação do Museu” (1982) e “Síntese. 20 anos de Arte” (1987). Coletivas: “Coletiva” (1966) e
Feirart LS1 (1968).

11 A obra é considerada “o marco inicial de sua vida profissional” (MEMÓRIAS..., 2007, p.1).

12 Bonfim de Feira, distrito do município de Feira de Santana.

13 Refere-se à obra intitulada Crianças brincando (1966), que pertence ao acervo.
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