
Rubem 
Valentim

R
ubem

 Valentim





Rubem Valentim

São Paulo, 2019
1a Edição



2



3

Manifesto ainda que tardio

Depoimentos redundantes, oportunos e necessários. 
Pensamentos do artista expressos ao longo da sua vida de 
trabalho, em entrevistas, depoimentos, textos e falas.

libertas quae sera tamem

Minha linguagem plástico-visual-signográfica está ligada aos 
valores míticos profundos de uma cultura afro-brasileira (mestiça-

-animista-fetichista). Com o peso da Bahia sobre mim – a cultura 
vivenciada; com o sangue do negro nas veias – o atavismo; com os 
olhos abertos para o que se faz no mundo – a contemporaneidade; 
criando os meus signos-símbolos procuro transformar em lingua-
gem visual o mundo encantado, mágico, provavelmente místico 
que flui continuamente dentro de mim. O substrato vem da terra, 
sendo eu tão ligado ao complexo cultural da Bahia; cidade produto 
de uma grande síntese coletiva que se traduz na fusão de elemen-
tos étnicos e culturais de origem europeia, africana e ameríndia. 
Partindo desses dados pessoais e regionais, busco uma linguagem 
poética, contemporânea universal, para expressar-me plastica-
mente. Um caminho voltado para a realidade cultural profunda do 
Brasil – para suas raízes – mas sem desconhecer ou ignorar tudo 
o que se faz no mundo, sendo isso por certo impossível com os 
meios de comunicação de que já dispomos, é o caminho, a difícil 
via para a criação de uma autêntica linguagem brasileira de arte. 
Linguagem plástico-vérbico-visual-sonora. Linguagem plurisenso-
rial: O sentir Brasileiro. 

Uma linguagem universal, mas de caráter brasileiro com 
elementos sígnicos (não verbais) de diferenciação das várias, com-
plexas e criadoras tendências artísticas estrangeiras. Favorável ao 
intercâmbio cultural intensivo entre todos os povos e nações do 
mundo; consciente de que as influências são inevitáveis, necessárias, 
benéficas quando elas são vivas, criadoras; sou, entretanto, contra 
o colonialismo cultural sistemático e o servilismo ou subserviência 
incondicional aos padrões e moldes vindos de fora. 

A arte é um produto poético cuja existência desafia o tempo e 
por isso liberta o homem. Isso me afeta de uma maneira total por-
que sou um indivíduo tremendamente inquieto e substancialmente 

Rubem Valentim 1976
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emotivo. Talvez, precisamente por isso, busco ávido na linguagem 
plástica visual que uso uma ordem sensível, contida, estruturada. A 
geometria é um meio. Procuro a claridade, a luz da luz. A arte é tan-
to uma arma poética para lutar contra a violência, como um exercí-
cio de liberdade contra as forças repressivas: o verdadeiro criador é 
um ser que vive dialeticamente entre a repressão e a liberdade. 

O tempo é a minha grande preocupação – uma das minhas 
angústias é ver chegar o tempo final sem poder realizar tudo o que 
imaginei. Se nasce em conflito com o mundo, ou o enfrentamos e 
o deglutimos, ou perecemos. Creio que os artistas ou Sensitivos, 
obviamente resultam disso e da maneira específica como reagem, 
criam essa coisa que se convencionou chamar arte – ou como que-
rem atualmente, anti-arte, resulta o mesmo – e desafiam o tempo, 
este sua maior preocupação já que o veem fluir, ir-se embora, apro-
ximar-se a morte. Sentindo na carne uma triste solidão, fiz do fazer 
minha salvação. Artista liberto, libertador, faço meus exercícios 
plástico visuais, lutando com todas as minhas forças para ser mais 
humano, mais tolerante nesta época de insólita violência.

Tudo o que foi dito acima é o meu pensamento há cerca de 25 
anos. Hoje vejo com satisfação que artistas criadores maduros e jo-
vens inquietos voltam-se, buscam, tomam consciência mais profun-
da da cultura de base, das raízes culturais da Nação Brasileira. Esse 
mundo mítico e místico, poético, às vezes ingênuo, puro e profundo 
porque entranhado nas origens do ser brasileiro. Transpor criando, 
no plano de linguagem, e dar o salto para o universal, para a contem-
poraneidade de toda essa Poética, sem se recorrer a intelectualis-
mos estéreis, é que é o X do Problema.

A iconologia afro-ameríndia-nordestina-brasileira está viva. É 
uma imensa fonte – tão grande quanto o Brasil – e devemos nela 
beber com lucidez e grande amor. Porque perigos existem: como o 
modismo; as atitudes inconsequentes, inautênticas; os diluidores 
com mais ou menos talento, mais ou menos honestidade, pouca 
ou muita habilidade, sendo que os mais habilidosos e vazios são os 
mais danosos porque geradores de equívocos; as violentações cari-
catas do folclore e do genuíno; as famigeradas “estilizações” provin-
cianas e o fácil pitoresco que levam a um subkitsch tropicalizado e 
ao efetivismo subdesenvolvido.

Atualmente a minha arte busca o Espaço: a rua, a estrada, a pra-
ça – os conjuntos arquitetônico-urbanísticos. Ainda sou pela síntese 
das artes: caminho para a humanização das comunidades. Integração 
arte-ecologia-urbano-arquitetural. Como poderei realizar isso? Deixo 
a pergunta, cuja resposta poderá ficar somente em protótipos.

Intuindo o meu caminho entre o popular e o erudito, a fonte e 
o refinamento – e depois de haver feito algumas composições, já 
bastante disciplinadas, com ex-votos, passei a ver nos instrumentos 
simbólicos, nas ferramentas do candomblé, nos abebês nos paxorôs, 
nos oxês, um tipo de “fala”, uma poética visual brasileira capaz de 
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configurar e sintetizar adequadamente todo o núcleo de meu inte-
resse como artista. O que eu queria e continuo querendo é estabe-
lecer um “design” (que chamo Riscadura Brasileira), uma estrutura 
apta a revelar a nossa realidade – a minha, pelo menos – em termos 
de ordem sensível. Isso se tornou claro por volta de 1955-56 quando 
pintei os primeiros trabalhos da sequência que até hoje, com todos 
os novos segmentos, continua se desdobrando. 

Não pertencendo ou me filiando a nenhum dos movimentos ou 
correntes artísticas das muitas que surgiram e surgem no estrangei-
ro e aqui chegavam e chegam e são mais ou menos diluídas – tenho 
a impressão de que criei e construí uma estrutura totêmica, um 
ritmo, uma simetria, uma emblemática, uma heráldica, um hieratis-
mo, uma semiótica/semiologia não verbal, visível. Isso tudo partindo 
das formas vivas da “fala” não verbal do nosso povo, de uma poética 
visual brasileira, da iconologia afro-ameríndia-nordestina. Enquanto 
muitos dos nossos artistas criadores se voltavam para os ismos in-
ternacionais, cosmopolitas, eu defendia (nem sempre compreendido 
ou ouvido) uma tomada de consciência cultural da Nação Brasileira, 
do Povo Brasileiro. Eu defendia e falava sobre a Cultura do Nordeste, 
sobre a Cultura do Índio, a Cultura Negra (e mulata, mestiça, cabo-
cla), eu defendia o barroco como um produto da nossa criatividade 
mulata, eu defendia um sentir brasileiro manifestado nas carrancas 
do Rio São Francisco, nos ex-votos, na cerâmica popular, nos signos 
litúrgicos dos rituais afro-brasileiros, na xilogravura de cordel, nos 
humildes e inventivos brinquedos populares. Achava e continuo 
achando que o Brasil tem de fazer uma arte mestiça como a do 
Aleijadinho, como a dos santeiros e ferreiros da Bahia. Reconheço 
que sou um obcecado por uma cultura genuinamente brasileira, 
apesar da famigerada Aldeia-Global. Eu não nasci na Europa (óbvio), 
não tive educação europeia. Não sou punhos de renda, não nasci 
para ser diplomata. Não sou bem nascido, pelo contrário, sou um 
homem áspero, agressivo, sou um homem desesperado que procura 
Divindade, o Ser dos Seres. Assim o que eu tinha para me apegar 
era o Brasil.

Minha arte tem um sentido monumental intrínseco. Vem do rito, 
da festa. Busca as raízes e poderia reencontrá-las no espaço, como 
uma espécie de ressocialização da arte, pertencendo ao povo. É a mes-
ma monumentalidade dos totens, ponto de referência de toda a tribo. 
Meus relevos e objetos pedem fundamentalmente o espaço. Gostaria 
de integrá-los em espaços urbanísticos, arquitetônicos, paisagísticos.

Meu pensamento sempre foi resultado de uma consciência 
de terra, de povo. Eu venho pregando há muitos anos contra o 
colonialismo cultural, contra a aceitação passiva, sem nenhuma 
análise crítica, das fórmulas que nos vêm do Exterior – em revistas, 
bienais, etc. E a favor de um caminho voltado para as profundezas 
do ser brasileiro, suas raízes, seu sentir. A arte não é apanágio de 
nenhum povo, é um produto biológico vital.
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Eu acho que a nação brasileira continua. Por isso trato sempre 
em termos de povo brasileiro. Estou consciente de que os sistemas 
políticos passam, os problemas econômicos são substituídos por 
outros, a dialética da existência é um fato. Portanto, essas coisas 
são efêmeras se nós as encaramos em termos de perenidade de 
povo, de continuidade de Nação, de continuidade histórica, no 
tempo e no espaço. Como dizia Rui Barbosa (a citação não é lite-
ral), um povo pode ser dominado economicamente, o seu território 
pode até ser ocupado e conquistado pelas armas, mas o que ele 
não pode fazer é entregar a sua alma, seu sentir, sua poética, sua 
razão de ser. Se isso acontecer ele deixará de existir historica-
mente como Nação, como povo. Assim eu acho que no Brasil, hoje, 
temos de defender nossa alma. É o que faço, transpondo todo esse 
sentir, essa poética, para uma linguagem contemporânea, evitando 
cair nas coisas caricatas, nos “tropicalismos”, no nefando kitsch, 
como tantos outros artistas brasileiros. 

Gostaria de citar um trecho escrito pelo critico Mário Pedrosa 
para o catálogo da minha exposição individual na Galeria Bonino, 
realizada em julho de 1967, no Rio [de Janeiro]:

Há algo de antropofágico na sua arte no sentido oswaldiano – 
ser produto de deglutições culturais. Ao transmudar fetiches 
em imagens e signos litúrgicos em signos abstratos plásticos, 
Valentim os desenraiza de seu terreiro e carregando-os de mais 
a mais de uma semântica os leva ao campo da representação 
por assim dizer emblemática, ou numa heráldica, como disse 
o professor Giulio Carlo Argan (Itália, 1965). Nessa represen-
tação os signos ganham em universalidade significativa o que 
perdem em carga original mágico-mítica.

O artista projeta mesmo abandonando também a fatalidade da tela, 
organiza seus signos no espaço, talhados como emblemas, brasões, 
broquéis, estandartes, barandões de uma insólita procissão talvez 
de um misticismo religioso sem igreja, sem dogmas, a não ser a 
eterna crença nas raças e nos povos oprimidos no advento do milê-
nio, na fraternidade das raças, na ascensão do homem.

Concluindo: a Arte Brasileira só poderá ser um produto poé-
tico autêntico quando resultado de sincretismos, de acumulações 
sígnicas (semiótica/semiologia não verbal) das culturas formado-
ras da nossa nacionalidade com a contribuição das culturas mais 
recentes trazidas pelos diferentes povos de outras nações e que, 
aqui nesse espaço Brasil-Continente comum a todos, se misturam 
criando um sistema de brasilidade cultural de caráter singular, de 
rito, mito e ritmo que sejam inconfundíveis apesar da famigerada 
Aldeia-Global. O fundamental é assumir a nossa identidade de 
povo em termos de Nação.
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Recolhido de FONTELES, Bené; BARJA, 
Wagner (orgs.). Rubem Valentim: artista 
da luz. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 
2001, pp. 27-31.

Fonte
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Redundant, timely, and necessary testimonials. Artist’s 
thoughts expressed throughout his work life, in interviews, 
testimonies, texts, and speeches.

libertas quae sera tamem 
[freedom, albeit late]

My artistic-visual-signographic language is linked to the deep myth-
ical values of an Afro-Brazilian (mestizo-animist-fetishist) culture. 
With the weight of Bahia on me – the experienced culture; with black 
blood in my veins – the atavism; with eyes open to what is created in 
the world – contemporaneity; creating my symbol-signs, I try to trans-
form into visual language the enchanted, magical, probably mystical 
world that continuously flows within me. The substrate comes from 
the land, myself being so connected to the cultural complex of Bahia: 
the city which is a product of a great collective synthesis that is 
translated into the fusion of ethnic and cultural elements of European, 
African, and Amerindian origins. Based on these personal and re-
gional data, I look for a poetic, contemporary, universal language to 
express myself in an artistic way. A path toward the profound cultural 
reality of Brazil – to its roots – but without ignoring or disregarding 
everything that is created in the world, because this would be certain-
ly impossible with the means of communication we already have, it 
is the way, the difficult path to the creation of an authentic Brazilian 
artistic language. Artistic-verbal-visual-sonic language. Multi-sensory 
language: The Brazilian feeling.

A universal language, but of Brazilian character and (nonverbal) 
sign elements of differentiation of the various, complex, and creative 
foreign artistic tendencies. Favorable to intensive cultural exchange 
between all peoples and nations of the world; aware that influences 
are inevitable, necessary, and beneficial when they are alive, creative; 
I am, however, against systematic cultural colonialism, and the uncon-
ditional servitude or subservience to the models and patterns coming 
from abroad.

Art is a poetic product whose existence defies time and there-
fore liberates man. This affects me completely because I am tremen-
dously restless and substantially emotional. Perhaps, precisely for 
this reason, I avidly search for a sensible, contained, and structured 

A manifesto, albeit late Rubem Valentim 1976
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order in the visual artistic language that I use. Geometry is a medium. 
I seek clarity, the light of light. Art is both a poetic weapon to fight 
against violence, and an exercise of freedom against repressive forc-
es: the true creator is a being who lives dialectically between repres-
sion and freedom.

Time is my great concern – one of my worries is to see the 
end of my time arrive without being able to accomplish everything I 
imagined. One is born in conflict with the world, either we face it and 
swallow it, or we perish. I believe that artists or Sensitives obviously 
result from this and from the specific way they react, they create this 
thing that we conventionally call art – or as they want currently, anti-
art, the result is the same – and they defy time, for this is their big-
gest concern since they see it flow, leave, approaching death. Feeling 
in the flesh a sad loneliness, from my making, l made my redemption. 
Free artist, liberator, I do my artistic-visual exercises, fighting with all 
my strength to be more human, more tolerant in this time of extraor-
dinary violence.

All that has been said above is my thinking for about twenty-five 
years. Today I see with satisfaction that mature artists, creators, and 
restless youth turn around, seek, take a deeper awareness of the 
foundational culture, of the cultural roots of the Brazilian Nation. This 
mythical and mystical world, poetic, sometimes naive, pure, and pro-
found is embedded in the origins of the Brazilian being. To transpose 
by creating, on the level of language, and making the leap to the uni-
versal, to the contemporaneity of all these Poetics, without resorting  
to sterile intellectualisms, is the key to the problem. 

The Afro-Amerindian-Northeastern-Brazilian iconology is alive. It 
is an immense source – as big as Brazil – and we must drink in it with 
lucidity and great love. Because dangers exist: like fads; inconsequen-
tial, inauthentic attitudes; the dilettantes with more or less talent, more 
or less honesty, little or great skill, considering that the most skillful but 
empty are the most harmful because they generate misunderstand-
ings; violent caricatures of folklore and the genuine one; the infamous 
provincial “stylizations,” and the easy picturesque that lead to a tropi-
calized sub-kitsch and effectiveness of underdevelopment.

Nowadays my art searches for Space: the street, the road, the 
square – the urbanistic architectural ensembles. I am still in favor 
of the synthesis of the arts: a path for the humanization of com-
munities. Integration of art-ecology-urban-architecture. How can I 
accomplish this? I leave the question open, whose answer may rest 
only in prototypes.

Intuiting my path between the popular and the scholar, the source 
and the refinement – and after having created some compositions, 
already quite disciplined, with ex-votos, I began to see in the symbolic 
instruments, in the tools of Candomblé, in abebês, in paxorôs, in oshes, 
a type of “speech,” a Brazilian visual poetics capable of adequately 
configuring and synthesizing the whole nucleus of my interest as an 
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artist. What I wanted and continue to want is to establish a “design” 
(which I call Brazilian Linework), a structure capable of revealing our 
reality – mine, at least – in terms of a sensitive order. This became clear 
around 1955-56 when I painted the first works of the series that until 
today, with all its new segments, continues unfolding.

Not belonging to nor affiliated with any of the movements 
or the many artistic currents that arose abroad and that still arrive 
here more or less diluted – I have the impression that I created and 
constructed a totemic structure, a rhythm, a symmetry, an emblem, 
a heraldry, a hieratic, a nonverbal, visible semiotics/semiology. All 
this is based on the living forms of the nonverbal “speech” of our 
people, on a Brazilian visual poetics, from the Afro-Amerindian-
Northeastern iconology. While many of our artists and creators 
turned to international, cosmopolitan “isms,” I defended (not always 
understood or heard) a cultural awareness of the Brazilian Nation, 
the Brazilian People. I defended and talked about the Northeastern 
Culture, Indigenous Culture, Black Culture (and mulatto, mestizo, 
and caboclo), I defended the Baroque as a product of our mulatto 
creativity, I defended a Brazilian feeling manifested in the frowns of 
the São Francisco river, in the ex-votos, in popular pottery, in litur-
gical signs of Afro-Brazilian rituals, in the cordel [popular literature 
from the Northeast] woodcuts, in the humble and creative popular 
toys. I thought and still think that Brazil has to make a mestizo art 
like that of Aleijadinho, like that of the santeiros [saint carvers] and 
blacksmiths of Bahia. I recognize that I am obsessed with a genuinely 
Brazilian culture, despite the notorious Global Village. I was not born 
in Europe (obviously), I did not have a European education. I’m not 
distinguished, I was not born to be a diplomat. I am not well-born, on 
the contrary, I am a rough, aggressive man, I am a desperate man 
who seeks the Divinity, the Being of Beings. Therefore, Brazil was 
what I had to hold fast to.

My art has an intrinsic monumental sense. It comes from the 
rite, from the party. It seeks the roots and it could find them in space, 
as a kind of resocialization of art, belonging to the people. It is the 
same monumentality as the totems, a point of reference for the entire 
tribe. My reliefs and objects fundamentally ask for space. I would like 
to integrate them into urban, architectural, and landscape spaces.

My thinking has always been the result of an awareness of land, 
of people. I have been preaching for many years against cultural colo-
nialism, against the passive acceptance, without any critical analysis, 
of the formulas that come to us from abroad – in magazines, bienni-
als, etc. And in favor of a path directed to the depths of the Brazilian 
being, its roots, its feelings. Art is not the hallmark of any people, it is 
a vital biological product.

I think the Brazilian nation continues. That is why I always refer 
to the Brazilian people. I am aware that political systems pass, eco-
nomic problems are replaced by others, the dialectic of existence is 
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a fact. Therefore, these things are ephemeral if we look at them in 
terms of the permanence of a people, of continuity of a Nation, of his-
torical continuity, in time and space. As Ruy Barbosa (1849-1923) said 
(the quotation is not literal), a people can be dominated economically, 
their territory may even be occupied by guns, but what it cannot do 
is surrender its soul, its poetics, its reason for being. If this happens, 
it will cease to exist historically as a nation, as a people. So, I think in 
Brazil, today, we have to defend our soul. This is what I do, transpos-
ing all this feeling, this poetic, into a contemporary language, avoiding 
falling into the caricature, the “tropicalisms,” the nefarious kitsch, like 
so many other Brazilian artists.

I would like to cite a passage by the critic Mário Pedrosa (1900-
1981) written for the catalog of my solo exhibition at the Bonino 
Gallery, held in July 1967 in Rio de Janeiro:

There is something anthropophagic in his art in the Oswaldian 
sense – the product of cultural swallowing. By transmuting 
fetishes from images and liturgical signs into abstract artistic 
signs, Valentim removes them from their terreiros [Candomblé 
temples] and by creating more than one meaning, he takes 
them to the field of representation, as it were, emblematic or in 
a heraldry, as Professor Giulio Carlo Argan said (1965, Italy). In 
this representation the signs gain in significant universality what 
they lose in their original magical-mystical load. The artist proj-
ects even if also abandoning the fatality of the canvas, organizes 
his signs in space, carved as emblems, coats of arms, shields, 
banners of an unusual procession, perhaps of a religious mysti-
cism without a church, without dogmas, but the eternal belief in 
the oppressed races and peoples in the advent of the millenni-
um, in the brotherhood of races, in the rise of man.

In conclusion, Brazilian art can only be an authentic poetic product 
when it is the result of syncretisms, of acculturations (nonverbal se-
miotics/semiology) of the signs from the cultures that form the basis 
of our nationality (white-Portuguese-black-Indian) additional with the 
contribution of cultures recently brought by the different peoples of 
other nations and that, here in this space Brazil-Continent, common 
to all, are mixed to create a system of cultural Brazilianness of singu-
lar character, of rite, myth, and rhythm that are unmistakable despite 
the infamous Global-Tribe. The fundamental thing is to assume our 
identity as a people in terms of the Nation.

Source Retrieved from Bené Fonteles and 
Wagner Barja (eds.), Rubem Valentim: 
artista da luz (São Paulo: Pinacoteca do 
Estado, 2001), 27-31.

Translated from 
Portuguese by  
Tie Jojima.
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A escolha temática que está na raiz da pintura de Rubem Valentim 
resulta das próprias declarações do artista: os seus signos são 
deduzidos da simbologia mágica que se transmite com as tradições 
populares dos negros da Bahia. A evocação desses signos simbó-
lico-mágicos não tem, entretanto, nada de folclorístico, o que se vê 
dos sucessivos estados através dos quais passam antes de se cons-
tituírem como imagens pictóricas. É necessário expor, antes, que 
eles aparecem subitamente imunizados, privados das suas próprias 
virtudes originárias, evocativas ou provocatórias: o artista os ela-
bora até que a obscuridade ameaçadora do fetiche se esclareça na 
límpida forma do mito. Decompõe-nos e os geometriza, arranca-os 
da originária semente iconográfica; depois os reorganiza segundo 
simetrias rigorosas, os reduz à essencialidade de uma geometria 
primária, feita de verticais, horizontais, triângulos, círculos, quadra-
dos, retângulos; enfim, torna-os macroscopicamente manifestos em 
acuradas, profundas zonas colorísticas, entre as quais procura pre-
cisas relações métricas, proporcionais, difíceis equivalências entre 
signos e fundo. Não exclui, embora sejam evidentes e determinantes, 
experiências pictóricas modernas e ocidentais: o percurso histórico 
dos signos implica essas experiências e esse último resultado, pois 
deve adquirir um significado e um contexto atual. Assim, Valentim 
chega a extrair daqueles signos um significado que não poderia 
definir-se de outra maneira senão espacial; e o que a sua pintura, em 
última análise, quer demonstrar é que nas atuais concepções do es-
paço e do tempo os símbolos e os signos de uma experiência antiga, 
ancestral, conservam uma carga semântica não inferior à geometria 
pitagórica ou euclidiana.

O seu apelo à simbologia mágica não é portanto o apelo à flo-
resta; é, talvez, a recordação inconsciente de uma grande e luminosa 
civilização negra anterior às conquistas ocidentais. Por isso, a con-
figuração de suas imagens é também mais claramente heráldica e 

Rubem Valentim Giulio Carlo Argan 1966
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Giulio Cario Argan (Turim, Itália, 1909 - Roma, Itália, 1992) foi um 
historiador e teórico italiano de arte, além de ex-prefeito de Roma. A 
partir da década de 1930 passa a ser conhecido no meio acadêmico 
internacional com seus estudos sobre arte medieval e renascentis-
ta. Em sua obra, destaca-se a publicação Arte moderna: do ilumi-
nismo aos movimentos contemporâneos (São Paulo: Companhia das 
Letras, 1992).

emblemática do que simbólico-mágica. Nesses signos está a recor-
dação de um grande espaço civilizado de antigas cidades, de impé-
rios destruídos. A dispersão das populações negras, as suas duras 
existências no continente americano reforçaram o significado his-
tórico, já agora não mágico, desses signos cabalísticos: como sinal 
de entendimento entre gente exilada, de liberdade entre populações 
oprimidas. E o acontecimento da arte popular que se apresenta mais 
autêntico e espontâneo nos povos sujeitos a uma dominação estran-
geira; e adquire valor de resgate daquela liberdade mais profunda e 
incoercível, que é a capacidade de criar.

Fonte Publicado originalmente em folder da 
exposição de Rubem Valentim na 1ª 
Bienal Nacional de Artes Plásticas, 
Salvador, 1966.
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The thematic choice at the root of Rubem Valentim’s painting comes 
from the artist’s own statements: his signs are deduced from the 
magic symbology transmitted by the popular traditions of the blacks 
of Bahia. The evocation of these symbolic-magical signs is not, 
however, folkloric. This can be observed from the successive states 
through which they pass before they become pictorial images. It is 
necessary to point out, beforehand, that they appear suddenly immu-
nized, deprived of their own original, evocative, or provocative virtues: 
the artist elaborates them until the threatening obscurity of the fetish 
is elucidated in clear myth form. The artist decomposes and geome-
trizes them, takes them from their original iconographic seed; then 
reorganizes them according to strict symmetries, reduces them to 
the essentiality of a primary geometry made of verticals, horizontals, 
triangles, circles, squares, rectangles; finally, he makes them mac-
roscopically manifest in sharp, deep colored areas, among which he 
seeks precise metric and proportional relations, difficult equivalences 
between signs and background. He does not exclude modern and 
Western pictorial experiences, which are evident and determinant. 
The historical path of the signs implies these results and experienc-
es because it must acquire a meaning and a current context. Thus, 
Valentim extracts from those signs a meaning that could not be 
defined in any way other than a spatial way; and what his painting 
ultimately wants to demonstrate is that in the present conceptions 
of space and time the symbols and signs of an ancient, ancestral 
experience retain a semantic charge not inferior to Pythagorean or 
Euclidean geometry.

The artist’s appeal to magic symbology is not an appeal to the 
forest; it is perhaps the unconscious remembrance of a great and 
luminous black civilization prior to the Western conquests. Thus, the 
configuration of his images is clearly heraldic and emblematic rather 
than symbolic-magic. In these signs there is the remembrance of a 

Rubem Valentim Giulio Carlo Argan 1966
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Giulio Carlo Argan (Turin, Italy, 1909 - Rome, Italy, 1992) Italian art 
historian and former mayor of Rome. From the 1930s onward, he 
became known in the international academic world for his studies 
on medieval and Renaissance art. Some of his best-known books in-
clude L’Arte Moderna, Classico Anticlassico, and Storia dell’arte come 
storia della città.

Source Originally published in Rubem Valentim’s 
exhibition folder at the 1st Bienal Nacional 
de Artes Plásticas, Salvador, 1966.

Translated from 
Portuguese by 
Tie Jojima.

great civilized place, of old cities, of destroyed empires. The dispersion 
of black populations, their harsh existences on the American continent, 
reinforced the historical and, now, non-magical significance of these 
cabalistic signs: as a sign of understanding among exiled peoples, of 
freedom among oppressed populations. And the popular art, which 
presents itself as more authentic and spontaneous in the peoples sub-
ject to foreign domination, acquires the redemptive value of that deeper 
and intractable freedom, which is the capacity to create.
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Escrever sobre Rubem Valentim não deveria ser tarefa entregue 
a amadores. A geometria sedutora de seu trabalho (aqui já estou 
pedindo proteção aos orixás) tece uma estética ardilosa aos olhos 
daqueles que não frequentam divindades prenhes dos “valores míti-
cos profundos de uma cultura afro-brasileira (mestiça-animista-fe-
tichista)”, conforme define o artista baiano em seu “Manifesto ainda 
que tardio”, de 1976.1 Para os códigos da arte contemporânea, beleza 
em demasia esbarra perigosamente na acepção grosseira da “arte 
decorativa” – de onde advém certo embaraço da escrita, disposta 
contudo a arriscar uma versão.

Aqui, meu principal objetivo consiste em cotejar e interrogar 
formas de inscrição, validação e circulação, no contexto de mais 
uma retrospectiva de Valentim. Mais uma, posto que não se trata 
em absoluto de um “descobrimento”. Não foram poucas as ex-
posições que Rubem Valentim mereceu em vida e depois de sua 
morte (a mais recente, inclusive, data de menos de dois anos).2 
O que se pretende então incrementar ou apurar? Dito em outras 
palavras: de uma maneira Valentim se manteve simultaneamente 
presente à margem, e o que vem balizando a feitura dessas mos-
tras consecutivas?

Dentro da agenda de exposições monográficas que o Museu 
de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) tem empreen-
dido, importa observar uma continuidade com o engajamento de 
sua arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992). Como se sabe, o programa 
museográfico e pedagógico de Bo Bardi teve outro braço na Bahia e 
foi ímpar ao estabelecer no país uma relação entre arte moderna e 
arte popular. Esse flerte entre São Paulo e Bahia infelizmente durou 
pouco, mas deixou lá e cá pontos significativos de inflexão: o Museu 
de Arte Moderna da Bahia, o Museu de Arte Popular do Unhão e a 
mítica exposição Bahia no Ibirapuera (concebida com o diretor de 
teatro Eros Martim Gonçalves [1919-1973]), cujas imagens servem 
de documentos para respaldar a permanência, debaixo da marquise, 
de um pavilhão em frente ao edifício da Bienal de São Paulo.3 Um 
estudo das origens do MASP localizou uma correspondência datada 
de 1958 entre seu primeiro diretor, Pietro Maria Bardi (1900-1999), e 
o galerista húngaro Ladislas Segy (1904-1988) com o plano de for-
mar uma coleção africana.4 Mas o prestígio do museu não prosperou 
nessa orientação e permaneceu identificado com as joias raras de 
seu acervo europeu. 

O retorno e a confirmação 
de Rubem Valentim

Lisette Lagnado
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Voltando a Rubem Valentim, destacarei fontes selecionadas 
no intuito de expor um debate interrompido com sua morte, no ano 
de 1991. Que destino imaginar se o artista, nascido em Salvador, em 
1922, tivesse continuado em sua “província planetária”,5 sobretudo 
durante os anos avant-garde que caracterizaram a direção de Lina 
Bo Bardi à frente do Museu de Arte Moderna da Bahia? De fato, a 
maior batalha de Valentim não acontece lá, mas será travada em 
Brasília nos anos 1970, buscando fazer de sua casa um espaço 
cultural, iniciativa que não osteve endosso do então Ministério da 
Educação e Cultura (MEC). Após três décadas, o Instituto foi viabi-
lizado em 2017. Assim espera-se que esse retorno contribua para 
confirmar um lugar que lhe seja ao mesmo tempo particular e pródi-
go, intrínseco e universal. 

1.
Quando o termo “universal” é convocado, uma frase retumbante de 
Wassily Kandinsky (1866-1944) ressoa: “Toda obra de arte é filha 
de seu tempo e, muitas vezes, mãe de nossos sentimentos”.6 Seu 
pequeno livro Do espiritual na arte, publicado pela primeira vez em 
1911, exerceu um papel decisivo para a fortuna da arte moderna no 
século que assistiu ao triunfo da ciência e do progresso. Educado na 
doutrina ortodoxa russa e atento à disciplina oriental da meditação, 
o artista vislumbra que a forma transcende sua realidade material, 
levando-o a sondar linhas de forças invisíveis (religiosas, psíquicas 
ou outras). Essa percepção de energias de ordem espiritual permite 
que o estatuto do objeto abdique de sua representação naturalista/
figurativa para a arte abstrata.

Ao escutar Kandinsky – que, além de psicologia, nutriu afini-
dades com a etnografia –, até que ponto seria legítimo traduzir os 
conceitos de “necessidade fundamental” e “essência interior” para a 
cosmologia de um artista de matriz africana?

Frente à complexidade dessas questões, uma consulta a ma-
peamentos e antologias da arte brasileira ainda resulta em verbetes 
tímidos: “Sua pintura revela influências parisienses na primeira 
metade dos anos 1950, antes que se decidisse, por inclinação ideo-
lógica, pelos signos enraizados na cultura popular afro-brasileira”.7 
É verdade que no Dicionário Mario Querino de arte na Bahia, o nome 
de Rubem Valentim tem direito a seis entradas. Mesmo assim, sua 
posição, associada ao movimento de renovação artística da década 
de 1950, e espremida entre Genaro de Carvalho (1926-1971) e Mário 
Cravo Júnior (1923-2018), não fica clara, oscilando entre o prota-
gonismo da primeira geração abstrata baiana e uma inadequação 
dentro do ideário abstrato.8 A ausência do nome de Valentim nos 
manifestos da época tampouco caracterizaria uma hipótese sólida 
o suficiente para resgatá-lo de uma posição secundária. Vale re-
cordar que a maioria dos artistas (de Alfredo Volpi [1896-1988] a 
Mira Schendel [1919-1988] [img. 103], ambos nascidos fora do Brasil) 
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desenvolveram seu processo criativo sem pertencer aos grupos 
concretos e neoconcretos. 

Porém, Mario Pedrosa (1900-1981) não tergiversou: “Ele fez 
na Bahia para a pintura brasileira o que a Tarsila e o Volpi fizeram 
no Sul. [...] Foi o primeiro artista da Bahia. Sofreu e lutou por isso”.9 
Apesar desse endosso, a aventura de Rubem Valentim será desse-
melhante, tanto no berço como no sonho. Em 1951, no ateliê onde 
exercitava seus esquemas de cores, teve uma crise existencial que 
poderia ter encerrado uma carreira promissora. Como combinar os 
valores plásticos das fontes ocidentais que consultava – Cézanne 
(1839-1906), Braque (1882-1963), Klee (1879-1940) e outros – e 
seguir amando “o azul da Bahia”10? Acabou vencendo a compre-
ensão de sua experiência negra como condição imperativa. Desde 
então, opera-se uma inversão que passou a exigir do público da arte 
(majoritariamente branco) o auxílio à formulação de um “alfabeto 
iconográfico”) que não somente ajuda a decifrar emblemas desco-
nhecidos, mas honrar uma nação ausente. Não entrarei nos detalhes 
do alfabeto em si, mas convém registrar a invenção de um sistema 
de símbolos que engendrou uma imensa variedade de signos, obje-
tos emblemáticos, logotipos poéticos e de confluências semânticas 
(“emblemágico”, por exemplo). Em 1955, o programa do artista está 
praticamente determinado:

Descoberta da arte negra – dos signos – símbolos do candom-
blé: Oxê de Xangô, o machado duplo, no mesmo eixo central, 
recriado por mim e posteriormente transformado em forma 
fundamental da minha pintura, Xaxará de Omulu, Ibirí de 
Nanã, Abebê de Oxum, ferros de Osanhe [Ossaim] e de Ogum, 
Pachorô de Oxalá, os pejis, com sua organização compositiva, 
quase geométrica, contas e colares coloridos dos orixás. Na 
pintura, buscava uma linguagem, um estilo para expressar uma 
realidade poética, extraordinariamente rica, que me cercava, 
para torná-la universal, contemporânea.11

A análise do legado do artista de origem negra (insisto), pobre e 
autodidata12 não encontra simetria entre seus contemporâneos 
do mundo euro-americano. Afinal, a forma abstrata resulta de um 
trabalho de “limpeza”, “purificação” e “expiação”, de incômoda 
conotação moralizadora quando aplicado a uma pessoa adepta 
do candomblé. Eis o caráter problemático de usar o paradigma da 
modernidade no contexto de um país cuja distribuição de rique-
za tem raízes em mecanismos herdados do regime escravocrata. 
Acompanho Boaventura de Sousa Santos quando este afirma que a 
violência do colonialismo

[...] nunca foi incluída na autorrepresentação da modernidade 
ocidental porque o colonialismo foi concebido como missão 
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civilizadora dentro do marco historicista ocidental nos termos 
do qual o desenvolvimento europeu apontava o caminho ao 
resto do mundo, um historicismo que envolve tanto a teoria 
política liberal como o marxismo.13

Evocar a “experiência negra” (e a crise do artista, em 1951, ganha 
contornos de epifania) significa, portanto, dar outro salto. Significa 
enredar igualmente a noção de raça na trama do discurso. É preciso 
restituir a aura ancestral da diáspora africana ao roteiro de deslo-
camentos do artista. Baiano, Valentim consegue substituir a várias 
fragilidades institucionais vigentes não somente de seu local de 
origem, mas ainda dos demais estados onde fixou residência (Rio de 
Janeiro, Brasília e São Paulo), indicando uma espécie de errância no 
seu próprio país. 

Segundo Achille Mbembe, um “devir-negro de mundo”14 pede 
passagem, considerando hoje dois fatores: a Europa que não repre-
senta mais o lugar mítico de “centro de gravidade do mundo”, e a 
humanidade ingressou na era da dominação das tecnologias digitais 
(neoliberalismo). Sem dúvida, a recente publicação de Mbembe no 
Brasil, remontando ao tráfico atlântico do século 15 ao 19, baseado 
na aparência de homens e mulheres originários da África, terá papel 
ativo nos grupos que discutem também a miscigenação.

Em vastas pesquisas sobre a abolição da escravatura no Brasil, 
a antropóloga Lilia Schwarcz tem examinado pontualmente nosso 
debate racial, expresso na ambiguidade de “uma imensa nação mes-
tiça”, e a formação dos quadros intelectuais de importantes institui-
ções brasileiras, que atuam como núcleos de “produção de ideias e 
teorias”. Esses centros são ilustrados nas funções desempenhadas 
por museus etnográficos, institutos históricos e geográficos, facul-
dades de direito e medicina.15 Cabe, contudo, introduzir no seu arco 
reflexivo os museus de arte, em especial aqueles cuja missão não 
está oficialmente restrita à divulgação do patrimônio afro-brasileiro 
(o Museu Afro Brasil, por exemplo).

 Constata-se um “racismo cientificista” homólogo nos museus 
de arte moderna e contemporânea. No entanto, o que ficou do traba-
lho de Lina Bo Bardi para introduzir a arte vernacular do “homem do 
povo” dentro de uma instituição moderna (de aspiração ocidental)? 
O processo, que já na sua época não se deu sem tensões, empacou. 
No momento em que atuava, Lina precisou repetidas vezes explicitar 
a diferença entre artesanato e folclore,16 fazendo advertências contra 
manipulações que reduzem civilizações vivas – não brancas – a 
mostras populistas.

As célebres linhas de Giulio Carlo Argan (1909-1992) sobre 
Valentim desenvolveram uma ressalva paralela. O historiador ita-
liano ponderou: não é uma “simbologia mágica” que o artista nos 
transmite, mas um trabalho que passa por uma decomposição antes 
de alcançar as proporções equilibradas da geometria. Afirma:
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A evocação desses símbolos-mágicos não tem, entretanto, 
nada de folclorístico [sic], o que se vê de sucessivos estados 
através dos quais passam antes de se constituírem como ima-
gens pictóricas.17

Agora, de que maneira uma leitura desse gabarito define os “suces-
sivos estados” até chegar à linguagem abstrata? Argan usa palavras 
reveladoras para escrever a passagem “da obscuridade ameaçadora 
do fetiche” para “ a límpida forma de mito”, Segundo ele, trata-se de 
uma transição fundamental para eliminar a carga ameaçadora das 
forças arcaicas e dar lugar a uma expressão – digamos – racional. É 
interessante notar que o autor investe um valor filosófico de razão 
[Logos] ao sentido de mito [Mythos, em grego], aproximando os 
dois termos. Em síntese, segundo Argan, a elaboração artística de 
Valentim prescinde “da originária semente iconográfica”, argumento 
partilhado nos textos de Mário Pedrosa e Roberto Pontual (1939-
1994), embora com algumas nuances.

De fato, Pedrosa sustenta uma perspectiva similar quando 
sugere “desenraizar o terreiro”.18 Nela, prevalece a ideia de conversão 
dos “signos litúrgicos” em “signos abstratos plásticos”. Indo além, 
chegamos ao nó górdio de Valentim: só abandonando o fetichismo e 
renunciando à magia seria possível ingressar no tão almejado campo 
do universalismo. Tendo isso em mente, eu diria que, apesar de algu-
mas composições semelhantes, confrontar os signos de Valentim à 
metafísica comumente atribuída à obra de Mira Schendel (lembrando 
que a artista nunca endossou qualquer crença religiosa, muito pelo 
contrário) não se aplica, uma vez que sua filosofia do Ser remete à 
tradição judaico-cristã, cujos direitos não se equiparam. É verdade 
que ambos, a sua maneira, realizaram obras a partir da mandala (“cír-
culo”, em sânscrito). No caso de Valentim, não se pode menosprezar 
a identidade mística que Brasília assumiu para além de seu cotidiano 
como sede administrativa e política do país. Vários fatores, alimenta-
dos pela geografia local, compõem o “imaginário de Terra Prometida, 
destinada a ser o berço da Nova Era”. Nascer de um sonho já é nascer 
mística, conforme o estudo de Janaína Mourão Freire e Dante Flávio 
da Costa Reis Júnior.19 As correntes esotéricas também têm um 
repertório de símbolos, como o triângulo e a pirâmide, que cruzam a 
simbologia egípcia e romana com o sincretismo do artista.

Mas, de modo geral, a fortuna crítica de Valentim contornou o 
tema da fé para evitar uma glosa pejorativa. Ciente dessa recepção, 
Olívio Tavares de Araújo admite que a religiosidade é um predica-
mento julgado duvidoso no escopo da arte contemporânea, sobretu-
do entre os concretistas, mas reitera que a “impregnação mística” de 
Valentim é condição imprescindível na interpretação de seus símbo-
los gráficos e cromáticos. 

Pontual colocou o problema de forma um pouco diferen-
te, considerando que a ordem do dia era superar o conceito de 
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mímesis e conquistar a linguagem da abstração. Na acepção do 
crítico, é a comparação com Volpi que fica sujeita à caução, pois 
o esforço de Valentim não rompe de todo com a realidade exterior. 
Diz ele: “[...] ainda aqui se trata de figuração, tentativa de refundir 
o mundo prévio das coisas exteriores ao quadro”.20 Decorre desse 
embate uma duplicidade de sentidos: a posição de Valentim não 
denegou sua ancestralidade (ou seja, sua vivência cultural) para 
atingir a meta de fazer a “síntese da fonte popular com o refina-
mento civilizatório da contemporaneidade”. Com isso, sua obra fica 
no limiar da abstração, como se lhe faltasse cumprir uma etapa 
(qual?) – limiar este que pode ser interpretado como um dilema, 
conforme tentarei explicar mais adiante. Em compensação, a ava-
liação de Pontual deixa uma brecha valiosa para entendermos que 
o artista optou pela preservação de uma matriz cultural brasileira 
(não somente africana).

Ainda que pareça firula acadêmica, a depuração das figuras, a 
partir de objetos reais, surge como um adágio frequente entre os 
críticos que acompanharam Valentim. Era um tempo em que alas 
tradicionais (de tonalidade regionalista) contestavam a chegada da 
abstração no Brasil denunciando o modismo internacional difundi-
do pelas Bienais de São Paulo. Hoje, setenta anos após a formação 
do primeiro núcleo de artistas abstrato-concretos do Rio de Janeiro 
(Ivan Serpa [1923-1973], Abraham Palatinik e Almir Mavignier), a de-
fesa da abstração mudou de adversários. Logo, para onde endereçar 
sua necessária dissidência?

Verifica-se que uma certa ambivalência pontuou o próprio 
discurso do artista. Por exemplo, quando Valentim assume seu 
interesse formal [grifo meu] na investigação dos “instrumentos 
simbólicos, ferramentas do candomblé, abebês, paxorôs, oxês”. 
Entre dois regimes temporais distintos, ancestralidade africana e 
modernismo ocidental, é preciso ler com cuidado o que significa 
um “interesse formal”. Em termos pragmáticos, a “justa” distân-
cia com os objetos de culto (pleiteada por Argan e Pedrosa) me 
parece uma estratégia mais ampla do que simplesmente evitar 
o exotismo e o pitoresco. Na vertente antropológica da arte, se 
Valentim não tivesse recriado uma gramática própria, a dimensão 
ritualística de seu ofício o conduziria a um outro cativeiro, o da 
infância da arte. Assim, como não aceitou pertencer à vertente 
tribal (étnica), disse nunca ter sido concreto. Cabe reconhecer um 
plano ambicioso que consistiu em negociar uma dupla nacionali-
dade: ser moderno sem deixar de ser afro-brasileiro, ser brasileiro 
sem abandonar a negritude. 

O rearranjo e a recombinação das cores, dos elementos dos 
orixás (setas, arcos, pentes, estrelas, meias-luas, lanças, pássaros 
etc.) assume a característica de uma missão extraordinária: inserir o 
universo dos signos do candomblé no panteão da modernidade brasi-
leira. Não é de estranhar que vários artigos que trazem a comparação 
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feita por Pedrosa com protagonistas da abstração (novamente Volpi), 
reproduzam também o lastro de Tarsila do Amaral (1886-1973), por 
criar uma

linguagem individual que os tornou facilmente reconhecíveis 
até para um público leigo através da realização de uma antro-
pofagia de fato, reunindo influências externas para criar uma 
arte autenticamente brasileira.21

Em 1996, Paulo Herkenhoff publica o artigo “A pedra de raio de 
Rubem Valentim, obá-pintor da Casa de Mãe Senhora”, por ocasião 
de sua Sala Especial na XXIII Bienal Internacional de São Paulo 
(com curadoria-geral de Nelson Aguilar). Trata-se da voz mais 
contundente para compreender um projeto construtivo, situando 
o artista, com propriedade, ao lado de Torres Garcia (1874-1949) e 
Wifredo Lam (1902-1982).22 Aqui, o problema da síntese reacende 
a discussão entre antropofagia cultural e o sincretismo religioso, 
cujos táticas não são sinônimas. Pois se a absorção e deglutição dos 
componentes da cultura dominante estão no cerne da antropofagia 
(resultando na troca simbólica em última instância), já no sincretis-
mo a conciliação entre os valores de um país central e outro peri-
férico tende para um recuo desse último na posição de subalterno. 
O etnólogo Edison Carneiro (1912-1972), que chefiou a delegação 
brasileira ao primeiro Festival Mondial des Arts Nègres (Fesman) 
[Festival de Artes Negras], em Dakar, da qual Rubem Valentim par-
ticipa, localiza o sincretismo como um “subterfúgio para escapar à 
reação policial”.23

A ambiguidade registrada nas declarações de Valentim reside 
justamente na dialética entre forma e conteúdo, assinalando uma 
brasilidade impregnada de culpa quando se trata de várias miscige-
nações. É no cruzamento entre branco-luso-negro-índio-nordestino-

-caboclo que o artista atuará, tentando unir o céu e a terra, qualquer 
que seja seu paradeiro. Oposta ao circuito fechado colocado por 
dilemas, a encruzilhada pressupõe movimento e abertura de cami-
nhos. Em tempos de globalização, sua busca encontra eco no desejo 
de “junção” que Homi Bhabha teorizou descrevendo nosso drama 
pós-colonial:

Quando a visibilidade histórica se enfraqueceu, quando o tem-
po presente do testemunho perde seu poder de deter, então 
os deslocamentos da memória e as vias indiretas da arte nos 
oferecem a imagem de nossa sobrevivência psíquica. Viver 
num mundo despovoado, encontrar suas ambivalências e am-
biguidades encenadas na casa da ficção, ou seu rompimento e 
desmembramento realizado na obra de arte, é também afirmar 
um profundo desejo de solidariedade social: “Estou procurando 
a junção [...] eu quero me juntar... eu quero me juntar”.24



27

2.
A questão se explicita agora: elevar entidades ancestrais à história 
universal (ocidental) da arte. Todos os passos confirmam a árdua in-
cumbência de Rubem Valentim, Obá da Casa de Mãe Senhora. Entre 
1957 e 1962, o artista residiu no Rio de Janeiro, até ganhar o prêmio 
de viagem ao estrangeiro no 11º Salão Nacional de Arte Moderna, e 
acabou vivendo três anos em Roma. Em 1966, quando retorna de sua 
temporada na Europa (onde vê o neoplasticismo de Mondrian [1872-
1944]), o artista opta pela nova capital do país, preterindo o “isola-
mento provinciano” da Bahia. É certo que a escolha de Brasília se 
alicerça na possibilidade de renovar a Universidade de Brasília (UnB). 
Entretanto, o projeto educativo sofre com a radicalização do golpe de 
Estado e, em 1968, a UnB é invadida por tropas militares.

Valentim havia intuído que a linguagem construtiva de Brasília 
lhe ofereceria o salvo-conduto para anular as conotações folclóri-
cas que acompanham a produção da arte nordestina. O impacto da 
arquitetura moderna e da equipe de intelectuais que apoia Lúcio 
Costa (1902-1998) e Oscar Niemeyer (1907-2012) acende no ar-
tista a vontade de transmitir a memória de seu povo e o desejo de 
realizar suas composições geométricas em escala pública (alguns 
autores chegam a inferir que estas possuem estatura de maque-
tes): “Gostaria de integrá-los em espaços urbanísticos, arquitetô-
nicos, paisagísticos”. No edifício-sede que abriga hoje a Secretaria 
Estadual da Fazenda do Distrito Federal, encontra-se um mural de 
mármore do artista [img. 107]. Angélica Madeira estabelece um para-
lelo curioso (porque assimétrico) com Athos Bulcão (1918-2008), 
cujas obras foram implantadas de maneira muito bem-sucedida no 
espaço urbano.25

Poderia a modernidade que o Brasil abraçava naquele 
momento reconhecer seus ancestrais escravizados e erguer 
emblemas associados ao culto africano? Caberia a magia negra nos 
esforços coletivos de uma nação tropical em direção à construção 
de uma racionalidade? Ora, quando Pedrosa escreve a respeito 
das “relações entre as exigências da liturgia das várias Igrejas e 
as necessidades estruturais e estilísticas da arquitetura e da arte 
moderna”,26 mencionaria apenas capelas e igrejas... Os ideólogos do 
planalto trataram de pavimentar a “proverbial leveza e beleza plásti-
ca”27 da arquitetura nacional, depreciando o cruzamento inter-racial 
da base de sua sociedade. O partido da agenda foi deliberadamente 
orientado para “a causa da cultura ocidental”.28 Como então encon-
trar lugar no espaço público e assimilar o sincretismo de esculturas 
com vocação monumental e totêmica? Transferindo a pergunta em 
outro ambiente cultural: como imaginar a paisagem da arte moderna 
destituída da contribuição do escultor romeno Constantin Brancusi 
(1876-1957)?

Como já se disse, a obra de Valentim circulou nas bienais 
paulistas, eventos internacionais regulares que, na defesa feita por 
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Pedrosa, tiraram os artistas de seu isolamento. Em 1966, Valentim 
também participara da 1ª Bienal da Bahia (evento de periodici-
dade brutalmente interrompida pelo regime político local), que 
constituiu um esforço de conquistar uma projeção nacional. Mas 
rastrear exposições internacionais não assegura análises conclu-
sivas. Duas tentativas de propor uma concepção universalista da 
arte adquiriram notoriedade, provocando extensas polêmicas entre 
historiadores e críticos, ocidentais e não ocidentais: Primitivism in 
20th Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern [Primitivismo 
na arte do século 20: afinidades entre o tribal e o moderno], com 
curadoria de William Rubin e Kirk Varnedoe (Museum of Modern Art, 
Nova York, de 27.9.1984-15.1.1985) e Magiciens de Ia Terre [Mágicos 
da Terra], com curadoria de Jean-Hubert Martin (Centre Georges 
Pompidou e Grande Halle de La Villette, Paris, de 18.5-14.8.1989).29 
Apesar de ter participado do primeiro Fesman, em Dakar, promo-
vido pela República do Senegal e pela Unesco, em 1966, e da 1ª 
Bienal Internacional Construtivista de Nuremberg, em 1969, Rubem 
Valentim não foi convidado para a exposição Magiciens [Mágicos] 
(Mestre Didi [1917-2013] e Cildo Meireles foram os brasileiros con-
templados). Entretanto, em 2010, a Tate Liverpool organiza a mostra 
Afro Journeys Through the Black Atlantic [Jornadas afro através do 
atlântico negro], desta vez a partir do livro do professor de Yale Paul 
Gilroy, O atlântico negro: modernidade e dupla consciência (1993), e 
obras de Valentim são integradas.30 Mudança de ventos?

Não procurei, com esses exemplos, retomar o inesgotável 
debate em torno do etnocentrismo, mas apenas interpretar a jorna-
da institucional de Rubem Valentim “entre os brancos”. Seu lugar 
adquire espessura quando se considera a figura histórica do negro, 
como bem sinaliza Herkenhoff. Depreende-se que não é o manifesto 
de Valentim que foi “tardio”, mas seu destinatário imaturo. Assim, 
talvez valha conjecturar que o drama de Rubem Valentim foi ter 
sido cooptado para a utopia preconizada sob o guarda-chuva teóri-
co da integração das artes, mas, simultaneamente também, vítima 
do conceito de “arte autônoma” – e de Brasília como “hipótese de 
reconstrução de todo um país”.31 Cabe assinalar que hoje, para 
além de uma “marginalização simbólica” das religiões africanas, a 
Lei 10.639/2003 incluiu no currículo oficial da rede de ensino de 
educação nacional a obrigatoriedade da temática “História e cultura 
afro-brasileira”, mas sua implantação vem sendo precária e de futuro 
cada vez mais incerto no panorama atual.32

Concluindo, seria ingênuo confiar a recém valorização interna-
cional do artista à narrativa que decorre da disciplina das histórias 
das exposições, não fosse o interesse da globalização em recuperar 
o excedente dos restos remanescentes da civilização ocidental. O 
Brasil consegue apenas recentemente reivindicar seu lugar de fala e 
enxergar um racismo ontológico em pequenos círculos acadêmicos, 
terra de mil utopias, da mestiçagem à sociedade sem raças, entre 
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outras.33 Nosso projeto moderno de conhecimento (e de governo) 
não remonta, infelizmente, à racionalidade empregada para construir 
Brasília em pleno sertão, mas à razão mercantilista que constitui até 
hoje a formação da elite brasileira. Nas palavras de Mbembe:

Humilhado e profundamente desonrado, o negro é, na ordem 
da modernidade, o único de todos os humanos cuja carne foi 
convertida em coisa e o espírito em mercadoria – a cripta viva 
do capital.

O “devir-negro do mundo” é um conceito em curso, que está apenas 
no início...

Para Aderbal Ashogun e Bruno Balthazar, pelos ensinamentos e pela 
amizade.

Lisette Lagnado é doutora em filosofia pela Universidade de São 
Paulo (USP), com tese sobre Hélio Oiticica. Em 1993, fundou o 
Projeto Leonilson, que resultou na primeira retrospectiva e monogra-
fia sobre o artista. Foi curadora da 27ª Bienal de São Paulo (2006).
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Writing about Rubem Valentim should not be a task assigned to 
amateurs. The seductive geometry of his trabalho (here, I’m already 
asking the for protection)1 weaves a subtle aesthetics for the eyes 
of those unfamiliar with his divinities with “profound mystical values 
of an Afro-Brazilian (mestizo-animist-fetishist) culture,” as defined 
by the Bahian artist in his “Manifesto ainda que tardio” [A Manifesto, 
Albeit Late] from 1976.2 For the codes of contemporary art, too much 
beauty comes dangerously close to the rough definition of “decora-
tive art” – thus leading to a certain intricacy in the writing, though 
with every willingness to take the risk.

My main goal in this essay is to compare and question forms 
of inscription, validation, and circulation in the context of one more 
retrospective of Valentim. One more, since this is in no way a “discov-
ery”. There have been many exhibitions devoted to Rubem Valentim, 
held both during his lifetime and after his death (the last one less than 
two years ago.)3 What, then, can be added or improved upon? In other 
words: in what way did Valentim simultaneously remain present and at 
the fringe, and what has been the reason for these consecutive shows?

Within the agenda of monographic exhibitions that the Museu 
de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) has undertaken, 
it is important to observe a continuity in the museum’s engagement 
with its architect Lina Bo Bardi (1914-1992). As is well known, Bo 
Bardi’s museographic and pedagogic program had another arm in 
Bahia, which was important in establishing in Brazil the relationship 
between modern art and popular art. This interplay between São 
Paulo and Bahia unfortunately lasted only briefly, but it left in both 
places significant landmarks: the Museu de Arte Moderna da Bahia, 
the Museu de Arte Popular do Unhão, and the legendary exhibition 
Bahia no Ibirapuera [Bahia at Ibirapuera] (conceived with theater 
director Eros Martim Gonçalves [1919-1973]), whose images serve as 
documents that support the permanence of the pavilion under the 
marquee in front of the Bienal de São Paulo building.4 A study of the 
origins of MASP located correspondence dating from 1958 between 
its first director, Pietro Maria Bardi (1900-1999), and Hungarian 
gallery owner Ladislas Segy (1904-1988), outlining plans to form an 
African collection.5 Despite their efforts, the museum remained iden-
tified with the jewels of its European collection.

Getting back to Rubem Valentim, I will underscore some 
sources selected with the aim of revealing a debate interrupted by 
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the artist’s death in 1991. What destiny can be imagined if the art-
ist, born in Salvador in 1922, had continued in his “planetary prov-
ince,”6 especially during the years of the avant-garde that charac-
terized Lina Bo Bardi’s direction as the head of the Museu de Arte 
Moderna da Bahia? In fact, Valentim’s greatest struggle did not 
take place there but was waged in Brasilia in the 1970s, where he 
sought to make his house into a cultural space, an initiative that did 
not gain the endorsement of the Ministério da Educação e Cultura 
(MEC) of that time. After three decades, the institute was finally 
established in 2017. It is hoped that this return contributes toward 
confirming a place that is at the same time private and profuse, 
intrinsic and universal.

1.
When the term universal is brought into play, a phrase by Wassily 
Kandinsky (1866-1944) resounds: “Every work of art is the child 
of its time, often it is the mother of our emotions.”7 His short book 
Concerning the Spiritual in Art, originally published in 1911, played 
an important role for the fortune of modern art in the century that 
witnessed the triumph of science and of progress. Educated in the 
Russian Orthodox doctrine and attentive to the Oriental discipline of 
meditation, the artist perceived that the form transcends its material 
reality, leading him to probe lines of invisible (religious, psychic, or 
other) forces. This perception of energies of a spiritual order allowed 
him to shift the status of the object from its naturalist/figurative rep-
resentation to that of abstract art.

Taking Kandinsky (who, besides psychology, was interested in 
ethnography) into account, to what point would it be legitimate to 
translate the concepts “fundamental need” and “inner essence” to the 
cosmology of an artist from an African background?

In light of the complexity of these questions, a review of the 
mappings and anthologies of Brazilian art still finds timid entries: 

“His painting reveals Parisian influences in the first half of the 1950s, 
before he made the decision, due to ideological leanings, in favor of 
signs rooted in Afro-Brazilian popular culture.”8 It is true that in the 
Dicionário Mario Querino de arte na Bahia, Rubem Valentim’s name 
merited six entries. Even so, his position – associated with the move-
ment for artistic renewal in the 1950s and squeezed between Genaro 
de Carvalho (1926-1971) and Mário Cravo Júnior (1923-2018) – is not 
clear, oscillating between the protagonism of the first Bahian abstract 
generation and an uncomfortable fit within the abstract thought 
system.9 The absence of Valentim’s name from the manifestos of that 
time may also explain why he has not been rescued from a secondary 
position. It should be remembered that most artists (from Alfredo 
Volpi [1896-1988] to Mira Schendel [1919-1988] [img. 103], both born 
outside Brazil) developed their creative process without belonging to 
the concrete and neoconcrete groups.
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Mário Pedrosa (1900-1981), however, did not hold back on his 
words: “In Bahia, he did for painting what Tarsila and Volpi did in 
the South. [...] He was the first abstract artist from Bahia. He suf-
fered and struggled for this.”10 Despite this endorsement, Rubem 
Valentim’s journey was different both in terms of his background 
and his dreams. In 1951, in the studio where he exercised his color 
schemes, he had an existential crisis that could have ended a promis-
ing career. How to combine the plastic values of the Western sourc-
es he consulted –Cézanne (1839-1906), Braque (1882-1963), Klee 
(1879-1940), and others – and continue loving the “blue of Bahia”?11 
He wound up adopting the understanding of his black experience 
as an imperative condition. Since then, an inversion has been oper-
ating and requires from the (mostly white) art public the assistance 
of a sort of aesthetic primer (he later worked on the formulation of 
an “iconographic alphabet”) that not only helps to decipher unknown 
emblems but also to honor an absent nation. I will not go into the 
details of the alphabet itself, but it should be noted that Valentim 
invented a system of symbols that generated an immense variety of 
signs, emblematic objects, poetic logotypes, and semantic confluenc-
es (“emblemagical,” for example). In 1955, the artist’s program was 
practically determined:

A discovery of black art – of the signs – symbols of Candomblé: 
the oshe of Shango, the double axe, on the same central axis, 
re-created by me and later transformed into a fundamental form 
of my painting, the xaxará of Omulu, the ibíri of Nana, the abebê 
of Oshun, the iron tools of Osanyìn and of Ogun, the pachorô 
of Oxala, the pejis, with their compositional, nearly geometric 
organization, colorful beads and necklaces of the orishas. In 
painting, I sought a language, a style to express a poetic, ex-
traordinarily rich reality, which surrounded me, to make it univer-
sal, contemporary.12

The analysis of the legacy of an artist from a poor, self-taught,13 and 
black (I insist) background is not comparable to that of any of his 
contemporaries from the Euro-American world. After all, the abstract 
form results from a work of “cleansing,” “reification,” and “expiation,” 
of an inconvenient moralizing connotation when applied to a person 
who is adept at Candomblé. This is the problem with using the par-
adigm of modernity in the context of a country whose distribution of 
wealth is rooted in mechanisms inherited from the regime of slavery. 
I agree with Boaventura de Sousa Santos when he states that the 
violence of colonialism

[...] was never included in the self-representation of Western 
modernity because colonialism was conceived as a civilizatory 
mission within Western historicist boundaries in the terms of 
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which the European development pointed out the way to the 
rest of the world, a historicism that involves liberal political theo-
ry as well as Marxism.14

Evoking the “black experience” (and the artist’s 1951 crisis summons 
up the outlines of an epiphany) signifies, therefore, taking another 
leap. It also signifies entangling the notion of race in the weave of the 
discourse. It is necessary to restore the ancestral aura of the African 
diaspora to the itinerary of the artist’s displacements. A Bahian, 
Valentim managed to substitute the various institutional fragilities 
prevailing not only in his place of origin but also in the other states 
where he resided (Rio de Janeiro, Brasília, and São Paulo), indicating 
a sort of nomadism in his own country.

According to Achille Mbembe, a process he calls the “be-
coming black of the world”15 requests passage, considering today 
two factors: a Europe that no longer represents the mythic place 
of the “world’s center of gravity” and the entry of humankind into 
the era of digital technology domination (neoliberalism). Without 
a doubt, Mbembe’s recent publication in Brazil, going back to the 
Atlantic slave trade of the fifteenth through nineteenth centuries 
and based on the appearance of men and women originally from 
Africa, has played an active role in the groups that also discussed 
racial mixing.

In vast research about the abolition of slavery in Brazil, anthro-
pologist Lilia Schwarcz has examined points of this racial debate, ex-
pressed in the ambiguity of “an immense mestizo nation” and the for-
mation of the intellectual personnel of important Brazilian institutions 
that act as centers of “the production of ideas and theories.” These 
centers are illustrious in the functions carried out by ethnographic 
museums, historical angiographic institutes, and colleges of law and 
medicine.16 It is therefore fitting that she introduces art museums into 
the scope of her work, especially those whose mission is not officially 
restricted to disseminating information about Afro-Brazilian heritage 
(Museu Afro Brasil, for example).

There is a “scientificist racism” homologue in the museums of 
modern and contemporary art. What remained, however, of Lina Bo 
Bardi’s work to introduce the vernacular art of the “man of the people” 
within a modern institution (with Western aspirations)? The pro-
cess, which at the time was already tense, hit a roadblock. Bo Bardi 
repeatedly needed to explain the difference between handicraft and 
folklore,17 issuing warnings against manipulations that reduce living – 
nonwhite – civilizations to populist shows.

The celebrated lines by Giulio Carlo Argan (1909-1992) about 
Valentim developed a parallel exception. The Italian historian consid-
ered: it is not “magical symbolism” that the artist conveys to us, but 
rather a work that goes through a decomposition before reaching the 
balanced proportions of geometry. He states,
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[...] the evocation of these symbolic-magical signs is not, how-
ever, folkloric. This can be observed from the successive states 
through which they pass before they become pictorial images.18

Now, in what way does a reading of this magnitude define the “suc-
cessive states” until arriving at the abstract language? Argan uses re-
vealing words to describe the passage “from the threatening obscurity 
of the fetish” to “the lucid form of the myth.” According to him, there 
is a fundamental transition to eliminate the threatening charge of the 
archaic forces and to give way to an expression that can be called ra-
tional. It is interesting to note that the author describes a philosophical 
value of reason [Logos, in Greek] to the meaning of the myth [Mythos], 
approximating the two terms. In short, according to Argan, Valentim’s 
artistic elaboration does without “the originary iconographic seed,” an 
argument shared in the texts by Mário Pedrosa and Roberto Pontual 
(1939-1994), although with some nuances.

In fact, Pedrosa supports a similar perspective when he sug-
gests “uprooting the terreiro.”19 This viewpoint espouses the con-
version of the “liturgical signs” into “abstract plastic signs.” Going 
beyond this, we arrive at Valentim’s Gordian knot: only by abandoning 
fetishism and renouncing magic would it be possible to enter into 
the much desired world of universalism. With this in mind, I would 
say that, despite some similar compositions, comparing Valentim’s 
signs with the metaphysics commonly attributed to the work of Mira 
Schendel is not applicable (remembering that the artist never en-
dorsed any religious belief – much to the contrary), since her philoso-
phy of being refers to the Judeo-Christian tradition, whose rights are 
not equivalent. It is true that both, in their own way, made artworks 
based on the mandala (“circle” in Sanskrit). In Valentim’s case, we 
should not underestimate the mystic identity that Brasília assumed 
beyond its everyday role as the country’s political and administrative 
seat. Various factors, fed by local geography, compose the “imaginary 
of the promised land, destined to be the cradle of the new age.” Being 
born from a dream is itself to be born mystical, according to the study 
by Janaína Mourão Freire and Dante Flávio da Costa Reis Júnior.20 
The mystical trends also have a repertoire of symbols, such as the tri-
angle and the pyramid, which cross Egyptian and Roman symbolism 
with the artist’s syncretism.

Generally, Valentim’s critical fortune bypassed the theme of 
faith to avoid pejorative criticism. Aware of this reception, Olívio 
Tavares de Araújo admits that religiosity is a category judged as 
doubtful in the scope of contemporary art, especially among the 
concretists, but he reiterates that Valentim’s “mystical impregnation” 
is an indispensable condition for the interpretation of his graphic and 
chromatic symbols.

Pontual posed the problem in a slightly different way, considering 
that the order of the day was to surpass the concept of mimesis and 
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to conquer the language of abstraction. In the critic’s viewpoint, it is 
the comparison with Volpi that is subject to caution, since Valentim’s 
efforts do not break fully away from reality. He states: “[...] this is also 
about figuration, an attempt to rejoin the previous world of the things 
outside the painting.”21 This clashing gives rise to a double meaning: 
Valentim’s position did not deny his ancestrality (that is, his own cultur-
al experience) to reach the goal of making the “synthesis of the popular 
source with the civilizing refinement of contemporaneity.” With this, 
his work remains on the threshold of abstraction, as though he were 
still missing a stage (which one?) – a threshold that can be interpreted 
as a dilemma, as I will attempt to explain below. Pontual’s assessment 
leaves a valuable opening for us to understand that the artist opted for 
the preservation of a Brazilian (not only African) cultural matrix.

Although it may sound like a frivolously academic characteri-
zation, the refinement of figures, based on real objects, arose as a 
frequent concern among the critics who analyzed Valentim’s work. 
It was a time when the traditional wing (of a regionalist tone) was 
contesting the arrival of abstraction in Brazil, denouncing the interna-
tional fad disseminated by the various editions of the Bienal de São 
Paulo. Today, seventy years after the formation of the first group of 
abstract-concrete artists in Rio de Janeiro (Ivan Serpa [1923-1973], 
Abraham Palatnik, and Almir Mavignier), the defense of abstraction 
has different adversaries. Therefore, to whom should the necessary 
dissidence be addressed?

A certain ambivalence punctuated the artist’s own discourse, 
such as when Valentim assumed a formal interest in the investigation 
of the “symbolic instruments, tools of Candomblé, abebês, paxorôs, 
oshes.” Among two distinct temporal regimes, African ancestrality and 
Western modernism, great care is required in reading what is meant by 
a “formal interest.” In programmatic terms, the “fair” distance from the 
objects of worship (espoused by Argan and Pedrosa) to me looks like 
a broader strategy than simply avoiding the exotic and the picturesque. 
In the anthropological trend of art, if Valentim had not re-created his 
own grammar, the ritualistic dimension of his position would have led 
him into another prison, that of the childhood of art. Just as he did not 
accept belonging to the tribal (ethnic) trend, he said that he had never 
been a concretist. We must recognize an ambitious plan that consisted 
of negotiating a double nationality: to be modern while still being Afro-
Brazilian, to be Brazilian without abandoning blackness.

The rearrangement and recombination of the colors and of the 
elements of the orishas (arrows, bows, combs, stars, half-moons, 
spears, birds, etc.) assumes the characteristic of an extraordinary 
mission: inserting the universe of the symbols of Candomblé into the 
pantheon of Brazilian modernity. Unsurprisingly, various articles that 
present the comparison made by Pedrosa with key abstractionists 
(once again Volpi) also reiterate the essential role of Tarsila do Amaral 
(1886-1973) in creating an 
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individual language that makes them easily recognizable even to a 
lay public through the realization of a real antropofagia, joining to-
gether external influences to create an authentically Brazilian art.22

In 1996, Paulo Herkenhoff published the article “A pedra de raio de 
Rubem Valentim, obá-pintor da Casa de Mãe Senhora,” on the occa-
sion of the Special Room he curated at the 23rd Bienal de São Paulo 
(with Nelson Aguilar as general curator). His is the most decisive 
voice for understanding a constructive project, situating the artist, 
aptly, alongside Joaquin Torres-García (1874-1949) and Wifredo Lam 
(1902-1982).23 Here, the problem of synthesis reignited the discussion 
between cultural anthropophagy and religious syncretism, whose 
tactics are not synonymous. Because while the swallowing and 
absorption of the components of the dominant culture are at the core 
of antropofagia (resulting, ultimately, in symbolic exchange), in syn-
cretism the conciliation between the values of a central country and 
a peripheral one tends toward the latter’s withdraw into a subaltern 
position. The ethnologist Edison Carneiro (1912-1972), who in 1966 
led the Brazilian delegation in Dakar at the first Festival Mondial des 
Arts Nègres (Fesman) [World Festival of Negro Arts] (in which Rubem 
Valentim participated), locates syncretism as a subterfuge to avoid a 
reaction from the police.24

The ambiguity recorded in Valentim’s statements resides 
precisely in the dialectics between form and content, indicating a 
Brazilianness impregnated by guilt in regard to various racial mixings. 
It is in the intersection between white-Luso-black-Indian-North-
easterner-caboclo that the artist would act, trying to join heaven and 
earth, no matter their whereabouts. Opposite to the closed-circuit set 
in place for dilemmas, the intercrossing presupposes movement and 
the opening of paths. In a globalized era, its search finds an echo in 
the desire for “junction” that Homi Bhabha theorized to describe our 
postcolonial drama:

When historical visibility has faded, when the present tense 
of testimony loses its power to arrest, then the displacements 
of memory and the indirections of art offer us the image of our 
psychic survival. To live in the unhomely world, to find its ambiv-
alences and ambiguities enacted in the house of fiction, or its 
sundering and splitting performed in the work of art, is also to 
affirm a profound desire for social solidarity: “I am looking for 
the join [...] I want to join... I want to join.”25

2.
The general issue is explicit now: raising ancestral entities to the 
universal (Western) history of art. All the steps confirm the arduous 
task of Rubem Valentim, who held the title of Obá Casa de Mãe 
Senhora in the Candomblé religion. Between 1957 and 1962, the 
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artist resided in Rio de Janeiro, before winning the foreign travel 
prize of the 11th Salão Nacional de Arte Moderna, and then he spent 
three years living in Rome. In 1966, when he returned from his stay in 
Europe – where he saw the neoclassicism of Mondrian [1872-1944]) 

– the artist moved to Brazil’s new federal capital, Brasília, postponing 
the “provincial isolation” of Bahia. His choice of Brasília was based 
on the possibility of renewing the Universidade de Brasília (UnB). But 
the educational project suffered from the radicalization following the 
invasion, in 1968, of UnB by the dictatorship’s soldiers.

Valentim had intuited that the constructive language of Brasília 
offered him a free pass for annulling the folkloric connotations then 
ascribed to the production of art from Brazil’s Northeast. The im-
pact of modern architecture and the team of intellectuals who sup-
ported Lúcio Costa (1902-1998) and Oscar Niemeyer (1907-2012) 
kindled in the artist the desire to transmit the memory of his people 
along with the wish to produce his geometric compositions on a 
public scale (some authors have inferred that they have the status 
of small-scale models): “I would like to integrate them in urbanistic, 
architectural, and landscaping spaces.” In the building that today 
houses the Secretaria Estadual da Fazenda do Distrito Federal, 
there is a marble mural by the artist [img. 107]. Angélica Madeira 
establishes a curious (for being asymmetric) parallel with Athos 
Bulcão (1918-2008), whose works were installed very successfully in 
the urban space.26

Could the modernity that Brazil was embracing at that moment 
recognize its enslaved ancestors and erect emblems associated with 
African religion? Could black magic be consistent with the collective 
efforts of a tropical nation on its way toward constructing a national-
ity? When Pedrosa wrote regarding “relations between the demands 
of the liturgy of the various churches and the structural and stylistic 
needs of architecture and of modern art,”27 he mentioned only cha-
pels and churches. The ideologues of Brasília sought to pave the 

“proverbial lightness and plastic beauty”28 of the national architecture, 
depreciating the interracial crossing at the basis of their society. The 
direction of the agenda was deliberately oriented toward “the cause 
of Western culture.”29 How then to find a place in the public space 
and to assimilate the syncretism of cultures with monumental and 
totemic goals? Transferring the question into another cultural envi-
ronment: how to imagine the landscape of modern art without the 
contribution of Romanian sculptor Constantin Brancusi (1876-1957)?

As has been stated, Valentim’s work circulated in various edi-
tions of the Bienal de São Paulo, regularly held international events 
that, in the argument made by Pedrosa, removed Brazilian artists 
from their isolation. In 1966, Valentim had also participated in the 
1st Bienal da Bahia (an event with periodicity brutally interrupted 
by the local political regime), which constituted an effort to achieve 
national recognition. But tracking international exhibitions will not 
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ensure conclusive analyses. Two attempts at proposing a universalist 
conception of art acquired notoriety, provoking extensive contro-
versies between Western and non-Western historians and critics: 
Primitivism in 20th Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern, 
curated by William Rubin and Kirk Varnedoe (Museum of Modern 
Art, New York, from November 27, 1984, to January 15, 1985) and 
Magiciens de la Terre [Wizards of the Earth], curated by Jean-Hubert 
Martin (Centre Georges Pompidou and Grande Halle de La Villette, 
Paris, from May 15 to August 14,1989).30 Despite having participated 
in the first Fesman in Dakar, sponsored by the Republic of Senegal 
and UNESCO in 1966, and in the First International Constructivist 
Biennial of Nuremberg in 1969, Rubem Valentim was not invited to 
the exhibition Magiciens (Mestre Didi [1917–2013] and Cildo Meireles 
were the Brazilians chosen). In 2010, however, Tate Liverpool pre-
sented the show Afro Journeys Through the Black Atlantic, this time 
based on the book by Yale Professor Paul Gilroy, The Black Atlantic: 
Modernity and Double-Consciousness (1993), and works by Valentim 
were included.31 A change of winds?

With these examples I have not sought to reopen the inex-
haustible debate around ethnocentrism but only to interpret the 
institutional journey of Rubem Valentim “among the white people.” 
His place acquires complexity when we consider the historical figure 
of the black person, as aptly pointed out by Herkenhoff. It can be 
deduced that it was not Valentim’s manifesto that was “late-com-
ing,” but rather that its intended readership was immature. Thus, it is 
perhaps fitting to conjecture that Rubem had been co-opted by the 
pre-colonized utopia under the theoretical umbrella of the integra-
tion of the arts, but that he was simultaneously also the victim of the 
concept of “autonomous art” – and of Brasília as a “hypothesis for the 
reconstruction of an entire country.”32 It should be pointed out that 
today, beyond a “symbolic marginalization” of the African religions, 
Law 10.639/2003 contains in the official curriculum of the national 
educational system the mandatory inclusion of the theme “history of 
Afro-Brazilian culture,” but its implantation has been precarious and 
its future is increasingly uncertain in the current scene.33

In conclusion, it would be naive to trust the artist’s internation-
al reputation to the narrative that stems from the histories of the 
exhibitions, were it not for the interest of globalization in recovering 
the excess of Western civilization’s remaining vestiges. Brazil has 
only recently managed to lay claim to its position of influence and to 
perceive an ontological racism in small academic circles – a land of a 
thousand utopias, from racial intermixing to a society without races, 
among others.34 Our modern project of knowledge (and of govern-
ment) does not, unfortunately, go back to the rationality used to con-
struct Brasília in the middle of the wilderness, but to the mercantilist 
reasoning that until today constitutes the formation of the Brazilian 
elite. In the words of Mbembe:
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Humiliated and profoundly dishonored, the black person is, in 
the order of modernity, the only one of all the humans whose 
flesh was converted into a thing and his spirit into merchandise – 
the living crypt of capital.

The “becoming black of the world” is an ongoing concept, which has 
only begun...

For Aderbal Ashogun and Bruno Balthazar for the guidance and 
friendship.
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Sem título 1970
acrílica sobre tela
33 x 19,5 cm

Untitled 1970
acrylic on canvas
33 x 19,5 cm
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Emblema 1971
acrílica sobre tela
50 x 35,5 cm

Emblem 1971
acrylic on canvas
50 x 35,5 cm
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Emblema — 85 1985
acrílica sobre tela
41 x 27 cm

Emblem — 85 1985
acrylic on canvas
41 x 27 cm
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Emblema Relevo 1980
acrílica sobre madeira
54 x 37 cm

Relief emblem 1980
acrylic on wood
54 x 37 cm
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Emblema — 80 1980
acrílica sobre tela
35 x 50 cm

Emblem — 80 1980
acrylic on canvas
35 x 50 cm
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Emblema — 83 Pegí 1983
acrílica sobre tela
41 x 27 cm

Emblem — 83 Pegí 1983
acrilic on canvas
41 x 27 cm
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Relêvo Emblema — 79 1979
acrílica sobre madeira
50 x 70 cm

Relief Emblem — 79 1979
acrylic on wood
50 x 70 cm
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Emblema — 1978 1978
acrílica sobre tela
100 x 73 cm

Emblem — 1978 1978
acrylic on canvas
100 x 73 cm
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Escultura 78 1978
madeira recortada e pintada
102 x 40 x 5 cm

Sculpture 78 1978
cut and painted wood
102 x 40 x 5 cm
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Emblema 79 1979
acrílica sobre tela
50 x 70 cm

Emblem 79 1979
acrylic on canvas
50 x 70 cm
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Emblema 78 1978
acrílica sobre tela
70 x 100 cm

Emblem 78 1978
acrylic on canvas
70 x 100 cm
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Emblema — Logotipo Poético 1975
acrílica sobre tela
50 x 70 cm

Emblem — Poetic Logo 1975 
acrylic on canvas
50 x 70 cm
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Emblema — 79 1979
têmpera acrílica sobre tela
100 x 73 cm

Emblem — 79 1979 
tempera and acrylic on canvas
100 x 73 cm
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Emblema — 79 1979
acrílica sobre tela
100 x 73 cm

Emblem — 79 1979
acrylic on canvas
100 x 73 cm
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Emblema — 1978 1978
acrílica sobre tela
70 x 50 cm

Emblem — 1978 1978
acrylic on canvas
70 x 50 cm
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Sem título 1960
óleo sobre tela
44 x 39,5 cm

Untiled 1960 
oil on canvas
44 x 39,5 cm
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Objeto Emblemático 1977
madeira pintada
143,5 x 35 x 35 cm

Emblematic Object 1977
painted wood
143,5 x 35 x 35 cm
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Emblema 1972
acrílica sobre tela
120 x 73 cm

Emblem 1972
acrylic on canvas
120 x 73 cm
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Emblema relevo — Pintura 3 1967
acrílica sobre madeira
100 x 73 cm

Relief emblem — Painting 3 1967
acrylic on wood
100 x 73 cm
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