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RESUMO: 
 
O presente artigo sobre Hansen Bahia é uma análise de sua trajetória no cenário artístico 
baiano. Artista ainda pouco estudado teve em sua passagem pelo Brasil, uma grande 
contribuição para sua produção poética. Recorta um período fértil em criatividade e inovação 
que viveu na sua segunda vinda à Bahia, na década de 1970. 
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ABSTRACT: 
 
This article about Hansen Bahia is an investigation of his trajectory in Bahia’s artistic scene. 
Artist very few studied, his poetic production had a lot contribution in his passage for Brazil. 
It’s happened in a great time of imagination and innovation that he lived at his second time in 
Bahia, in the 1970’s. 
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[...] existe em nossa época apenas um artista: aquele velho de noventa 
anos chamado Pablo Picasso [...] o único agraciado por Deus [...]. Nós os 
outros, somos operários [...], crítica de arte [...], conversa fiada intelectual. 
Eu não levo a sério gente que omite opinião intelectual sobre ‘arte’, sem ter 
idéia do que seja o pincel, o buril ou a faca do gravador [...] hoje em dia dão 
o tom nas bienais do mundo e afirmam que isso ou aquilo seja arte, são 
dependentes do capital da indústria e de inúmeros manipuladores [...]. Eu 
mesmo conheço homens de imprensa que por esse meio adquiriram 
valiosas coleções. 1 

Em 1972 Hansen-Bahia, lançou protesto para os meios de imprensa se 

pronunciando contra “a ditadura na crítica contemporânea de arte”, quando saiu em 

defesa de Jorge Amado acusado por crime de injúria. Depois que o escritor baiano 

escreveu o prefácio do livro “Gente da Terra” de Antônio Celestino, taxando os 

críticos de “desonestos e desmunhecados”, causando revolta na classe. 

A tenacidade de Hansen para lutar em defesa daquilo que acreditava, dos 

amigos e a arte, sempre esteve presente em sua vida: “[...] 99% do que se diz é 

bobagem [...] minha língua é a gravura [...]” 2. Sua trajetória de reconhecido artista 

vencedor, está claramente entalhada em seus trabalhos sobre “Ulisses de Homero”. 
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Ele a considerava a odisséia de sua vida contada pela gravura, por gostar das 

aventuras da vida e pelas suas passagens em várias partes do mundo.  

Quando chega ao Brasil em 1950 fixa-se em São Paulo, Hansen trabalha no 

âmbito da ilustração editorial, por ocupar esse cargo, mantém uma relação tensa 

com um universo visual, permeado por imagens de diferentes procedências. Já na 

Bahia, na década de 50, Hansen mantém ainda uma relação com o universo da 

comunicação de massa, ilustrando agora os dramas da gente e do povo, 

descrevendo em suas matrizes o sofrimento das pessoas em meio à beleza da 

Bahia naquele período. 

 Hansen é o artista que capta a constância popular e as transforma em 

construções plásticas, apresentam tanto uma realidade própria como uma tradução 

da rica miséria baiana, sendo seus principais personagens nas estampas 

protagonizados por marinheiros, bêbados e prostitutos. 

[...] a xilogravura dramática de Karl Heinz Hansen,  que é, antes de mais 
nada, ilustrador: tendo trabalhado na Companhia Melhoramentos de São 
Paulo, onde escrevera e ilustrara histórias infantis [...]. Sendo os cenários 
exíguos, sua estilização, como as extremidades dos corpos, são básicos 
para a comoção buscada. Contribuem para o patético os contornos 
marcados e a luz, que ora constrói o entorno da figura, ora se faz assinalar 
por ranhuras agressivas e tópicas. Não é casual que a dramaticidade de 
Hansen Bahia encontre, mantidas, as diferenças estilísticas, a de Lasar 
Segall. 3 

O escritor Jorge Amado, ao se referir a Hansen Bahia, dizia: “Esse alemão 

recriou a Bahia”. Hansen, agora gravador, cria em sua obra uma tensão e uma 

plástica moderna, conquistando com suas gravuras o plano bidimensional. Rompe 

com o espaço da representação, transformando o trabalho artístico em uma maneira 

poderosa de embate com o real. Conquista na Bahia um compromisso artesanal 

com a vida.    

O grande percurso que este artista fez em toda a sua vida, mostra que ele foi 

um homem inquieto à procura de paz e tranqüilidade. E o meio expressivo escolhido 

por Hansen nas artes gráficas, é a xilografia. Querendo sempre produzir com uma 

vontade e fúria gestual que podemos observar nos seus entalhes. 
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Hansen no atelier em Amaralina (Salvador-Bahia), década de 50. 

Para Hansen, a xilografia se torna uma linguagem artística exclusiva, criando 

nas suas gravuras uma identidade própria. Seu “duelo” como artista, é com a 

matéria resistente da matriz, nos vários exemplares de madeira que utilizou na 

pesquisa, resultante da incisão e da força no seu trabalho como gravador. O seu 

instante de diálogo com a matéria, é um embate que Hansen transformava em sua 

arte, técnica e poética. O pensador Gaston Bachelard escreveu sobre esta relação:  

[...] mais do que qualquer outro poema, remete-nos ao processo da criação 
[...] é a arte primitiva, pré - histórica e pré – humana [...] com que vigor e 
com que nitidez o gravador reencontra o pré – histórico da mão [...] na ponta 
do buril nascem, ao mesmo tempo, consciência e vontade [...] é um 
trabalhador [...] um artesão [...] possui toda glória do operário. 
(BACHELARD, 1986, p.52). 
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Hansen no atelier em Piatã (Salvador-Bahia), década de 70. 

A gravura se tornou, de certa forma, marca registrada dos grandes artistas dos 

séculos XIX e XX. Os artistas denominados “expressionistas” foram grandes 

militantes da gravura pela sua forma significativa impressa na estampa, e os 

alemães que aderiram a este movimento, vão se beneficiar de todo o 

desenvolvimento desse requintado artesanato da gravura – que tem em Albrecht 

Dürer sua expressão máxima – fazendo desta técnica, principalmente a xilografia, 

um uso peculiar. E Hansen, com crescente conscientização daquilo que pesquisava, 

lembra esse fato em seus escritos na década de 70: “Nós, os xilografistas alemães, 

somos artesãos”.  

“Albrecht Dürer sempre foi fiel ao artesanato, mas também foi o primeiro artista 

alemão a ultrapassar os limites do artesanato” 4. Hansen também inovou ao produzir 

suas gravuras e foi no grande formato de suas matrizes, que substituiu os limitados 

cortes transversais de madeira por gigantescas placas de compensado. Na sua 

segunda permanência em terras baianas é o momento, em que vive seu ápice, tanto 

profissional como particular. 

Eu me esforcei para seguir as pegadas de Dürer na xilogravura, recortei 
temas seus, com a intenção de aprender e, dentro de meu estilo, 
respeitosamente, criar uma nova forma. Não com o intuito de comparar, 
mas por simples respeito por aquilo que a gravura é e sempre será. 5  

De volta a Bahia em 1966, depois de oito anos fora do Brasil, Hansen volta 

para uma breve temporada, e ao declarar: “Tudo o que sei e o que sou devo a 

Bahia.”, determina seu destino que já estava consolidado em seu nome, uma forte 
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ligação pela terra que o abrigou. Ele constrói em Piatã uma casa atelier conhecida 

como “Entrada do Paraíso”, com muito espaço e cercado de natureza, uma das 

primeiras residências bem estruturadas da ainda inóspita orla marítima de Salvador. 

Hansen tem um estúdio de gravura nesta casa, com três prensas de gravura, 

sendo uma feita por ele para tirar impressões em grande formato (adaptação de um 

cilindro de moagem de cacau). O espaço tinha toda a estrutura para elaboração da 

gravura artística, sendo a intenção do artista de construir neste local um grande 

complexo com museu, galeria e oficina para gravadores. 

Em “A Gravura Brasileira Contemporânea” José Roberto Teixeira Leite, atuante 

crítico de arte da época, comenta sobre Hansen neste período no texto “Hansen e a 

Gravura na Bahia” 6: “Hansen é xilógrafo de bons recursos, trabalhando 

amorosamente o taco de madeira”. No mesmo texto, com uma visão minuciosa 

sobre as possibilidades técnicas da gravura artística, ressalta o crítico alemão 

Remingius Netzer: “às vezes um pedaço do fundo de uma xilogravura de Hansen 

parece parte de uma litografia, ou de uma água-forte, para logo despontar a 

estrutura da madeira”. 

Com a construção de uma imagem fundida nas figuras de expressão 

atormentada o seu discurso é expressionista no sentido de uma linguagem bem 

estruturada, que falará através da obra gravada. Transformando coisas e idéias, ele 

participa de um modo específico do mundo, da natureza e da cultura, interferindo em 

seu meio através da gravura. Ele interfere participando do cenário artístico local, 

expondo a essência de seu oficio e transformando esteticamente o ambiente que o 

rodeia. São atuações em que Hansen, com todo o seu virtuosismo, modifica sua 

matéria dando-lhe nova forma e significado. 
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Hansen em seu estúdio de gravura em Piatã (década de 70), imprimindo uma de suas 

xilogravuras em grande formato. 

Bachelard, falando sobre a experiência criadora do gravador, mostra-nos como 

os materiais e técnicas são incorporados na produção artística: 

O próprio papel, com seu grão e sua fibra, provoca a mão sonhadora para 
uma rivalidade da delicadeza. A matéria é, assim, o primeiro adversário do 
poeta da mão. Possui todas as multiplicidades do mundo hostil, do mundo a 
dominar. O verdadeiro gravador começa sua obra num devaneio da 
vontade. È um trabalhador. (BACHELARD, 1986, p.52). 

Nas xilogravuras de Hansen podemos notar os gestos deste artista, suas 

experimentações na matriz no ato de talhar com suas ferramentas, a ação do 

gravador fica registrada na composição impressa na estampa, onde a evidência 

surge nas grandes gravuras. Além de inovar no formato, Hansen surpreendeu 

também ao mesclar matérias-primas na matriz, como linóleo, cacos de vidro, fibras 

de coqueiro e retalhos de renda. A investigação sobre as possibilidades da gravura 

contemporânea, sua fusão com novos meios e a superação dos limites da 

linguagem, mostra a ação deste artista que procurou o “experimental” com materiais 

estranhos. 
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Matéria da Revista Manchete de 69, onde Hansen (segundo a partir da direita) aparece com 

outros artistas baianos no Pelourinho. 

Seu inicio na xilografia é tardio, aos 33 anos de idade, desde que pegou a 
madeira para entalhá-la criou uma relação afetiva, talhando diretamente sem partir 
de um desenho inicial, foi um autodidata, mas se tornou um mestre nesta técnica da 
gravura artística. 

Hansen trabalhava com a madeira dura brasileira e os seus instrumentos eram 
deste uma afiada lâmina, aos formões, goivas e buril, experimentando outros objetos 
como carretilha de costura, escovas de aço ou máquinas de furar, desde que 
servissem para colocar seus devaneios na madeira. O que Hansen talha na madeira 
é a expressão de intensa experiência emocional: 

 [...] a xilogravura é trabalho, trabalho duro, e que o gravador de madeira é 
um artesão [...] um artesão tal como Dürer apenas queria ser, e só isto, 
assim como nós todos, os que desejam ser xilogravadores o queremos ser 
[...]. 7  

Os novos projetos para gravura se expandiram quanto ao tamanho. Ele 

trabalha sobre peças grandes, muitas chegando a ter oito partes, unindo-as depois 

de impressas os oito pedaços de papel se transforma em um grande quebra-cabeça. 

Ele as fixava criando um grande painel, um mural xilográfico. A maior de suas 

gravuras chegava a medir 2,26 x 1,64 m. 

[...] Um ritual secreto e intimo descortinava-se à minha frente, tendo no 
centro aquela figura colossal, transmutada em Cavaleiro do Apocalipse, 
como os que ele fazia surgir da madeira de topo. Quando ele levantava a 
enorme gravura, sua imagem fundia-se luminosa como a impressa no papel, 
fazendo-o tornar-se um Quinto Cavaleiro alucinadamente anunciando o fim 
dos tempos e o começo de uma nova era. [...]. 8  
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Hansen cria gravuras imensas, adaptando seus temas e motivos ao contexto 

de uma concepção moderna da qual não está ausente à influência plástica dos 

elementos universais, que para o artista são muito importantes. Era preciso romper 

com os temas relacionados à Bahia, que já era uma constante em sua obra. Franz 

Geierhaan, diretor da International Print Society, da Pennsylvania vem para a Bahia 

em 1972, atraído pela nova gravura de Hansen: “Os gravadores são muito 

inventivos, combinando materiais e técnicas diversas [...] Vim para a Bahia porque 

tinha ouvido tanto falar e também para ver Hansen e fiquei muito satisfeito”. A 

instituição norte-americana editou gravuras de Hansen e promoveu exposições nos 

E.U.A. 

Com O Cavaleiro a Morte e o Diabo, São Miguel e Os Quatro Cavaleiros do 

Apocalipse, inspirada na obra homônima de Albercht Dürer (partindo do original e 

dando uma feição moderna), Hansen participa em 1971 da grande exposição 

comemorativa do V Centenário de Nascimento de Dürer, no Museu Germânico, em 

Nurenberg, na Alemanha Ocidental, junto a artistas plásticos como Giacometi, Henri 

Moore, Lurçat, Kokoschka, Vazarèly, Picasso e Matisse.  

Ainda em 1971, no Museu Gutenberg, em Mainz, o mais importante museu de 

artes gráficas do mundo, fez a convite do Governo da Alemanha Ocidental uma 

retrospectiva do artista que se chamou “25 anos de Hansen Bahia”. Hugo Auler 

escreveu no Correio Braziliense em 28 de abril de 1971: “Hansen Bahia é 

considerado um dos bons valores da gravura brasileira contemporânea”, na 

passagem de Hansen com sua mostra individual em Brasília, patrocinado pelo 

Ministério das Relações Exteriores. Nessa oportunidade, Hansen presenteou o 

Itamaraty com a xilogravura Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. 

A crítica de arte Matilde Matos, escreveu em sua coluna Página Quente no 

Jornal da Bahia: “[...] 71 foi o ano de ouro para o gravador Hansen Bahia [...] um 

gravador não poderia desejar mais”.  

Em 1976 Hansen incomodado com o crescimento urbano na região da orla 

marítima entre os bairros da Pituba e Itapuã, busca outro lugar para a realização de 

seu sonho de viver em paz e harmonia com a natureza e sua arte. Na Fazenda 

Santa Bárbara em São Felix no Recôncavo Baiano, na casa que ele mesmo 
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projetou, assim como em Piatã, Hansen encontra a tranqüilidade para a realização 

de seus planos artísticos e de vida. 

Fico triste, vendo Salvador invadida pelo progresso. Os muros imensos, que 
estão sendo erguidos em volta das construções, lembram os campos de 
concentração na Alemanha. Não, não é isso que eu quero. Já fiz de tudo 
para sensibilizar as autoridades, mas nessa luta o progresso venceu. Vou 
embora, em busca de um lugar onde ainda é possível encontrar a velha 
Bahia. 9 

A convivência de Hansen na região do recôncavo baiano é tumultuada em 

alguns momentos, por conflitos ocorridos com o IPAC - BA (Instituto do Patrimônio 

Artístico e Cultural da Bahia), por causa de intervenções arquitetônicas que o artista 

pretendia realizar, no imóvel onde seria idealizado por ele seu desejo, de transformar 

a região do Recôncavo em um pólo de xilogravura no Brasil.  

Hansen Bahia chega a viver e trabalhar na Região do Recôncavo por quase 

três anos, acometido por uma enfermidade vem a falecer no ano de 1978 aos 

sessenta e três anos. Sua produção e sua memória se encontram na casa que 

agora é o seu museu em São Felix, onde o sonho de transformar a região em um 

centro cultural e artístico ainda vive na sua carta testamento.    

No ano de 1980, quase dois anos após sua morte, em exposição coletiva 

realizada em Nürenberg, com artistas como; Salvador Dali, José Ortega, Jorge 

Castillo, Tibor Zala, Mac Zirmmemann e Huba Bálványos. Sua gravura O Cavaleiro a 

Morte e o Diabo participa entre 60 trabalhos selecionados, de artistas que 

apresentaram variações sobre temas de Dürer. 

 
                                                 
1 Depoimento de HANSEN ao Jornal da Bahia, maio de 1972. 

2 Depoimento de HANSEN ao Jornal da Bahia, maio de 1972. 

3 KOSSOVITCH, Leon, LAUDANA, Mayra p.28, 2000. 

4 MICHELS, Carmen, p.74, 1988. 

5 CARLOS, Luis – 1970. 

6 LEITE, José Roberto Teixeira, p.43, 1966. 

7 CARLOS, Luis – 1970. 

8 Depoimento de Sérgio Rabinovitz, p.12, 2005. 

9 MICHELS, Carmen, p.81, 1988. 
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