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“BIZANTINICES” E RESSIGNIFICAÇÕES DE IMAGENS NA ARTE BAIANA 
 
 

Dilson Rodrigues Midlej- UFRB 
 

 
RESUMO: Com grande frequência e desde a Antiguidade, as narrativas visuais extraem 
imagens de um contexto histórico especifico e dispõe-nas em outro, se caracterizando em 
recurso estilístico comum a vários períodos. Este fenômeno está presente tanto na práxis 
modernista, quanto na contemporânea, com significativos exemplos na arte brasileira, em 
obras de Samson Flexor e Nelson Leirner, bem como em trabalhos de pintura e gravura dos 
artistas baianos Floriano Teixeira, Emanoel Araújo e Hansen Bahia. As apropriações de 
imagens da arte bizantina nestes artistas apresentam procedimentos e finalidades distintos, 
porém, parecem reforçar padrões de legitimação imbricados e manifestados pelas imagens 
bizantinas, em uma tentativa de vinculação da imagem atual a sentidos religiosos da 
tradição histórica. 
 
Palavras chaves: Influência bizantina. Arte baiana. Ressignificação de imagens. 
 
 
ABSTRACT:With great frequency and since ancient times the visual narratives images from 
a specific historic context are taken off and shown at another, as a stylistic procedure 
common to various periods. This phenomenon is present both in modernist and 
contemporary practices, with significant examples in Brazilian art by artists Samson Flexor 
and Nelson Leirner, as much as in painting and engraving by Bahian’s artists Floriano 
Teixeira, EmanoelAraújo and Hansen Bahia. The Byzantine art’s images appropriations from 
these artists feature different procedures and finalities, though they seem reinforce patterns 
of legitimacy connected and presented in the Byzantine images, as tentatively of linking 
nowadays images to historic meanings of the religious historic tradition. 
 
Keywords::Byzantine influence. Bahian’s art. Imagesmeaning.  
 
 
 
A constatação de que “[...] as obras de arte marcantes são narrativas poderosas, 

cujos significados se desdobram quando exploramos os diferentes contextos em que 

foram produzidas” (DAVIES, 2010, p. xxxi) comprova a eficácia do poder narrativo 

das imagens na arte em qualquer período, e isso é também referendado quando se 

observa a grande frequência com que as narrativas visuais vinculam imagens 

extraídas de um contexto histórico especifico e dispõe-nas em outro, se 

caracterizando como um recurso estilístico comum a vários períodos e que se 

prolonga à contemporaneidade, fenômeno este presente tanto na práxis modernista, 

quanto contemporânea e que apresenta significativos exemplos na arte brasileira, 

bem como na produção artística da Bahia. 
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Ao escrever “O estatuto da história da arte como disciplina ‘científica’ parece tão 

sólido, que já não vemos com clareza de que herança seríamos devedores em tal 

mundo de pensamento”, Georges Didi-Huberman (2013, p. 22-23) comenta a 

contribuição de Winckelmann(1717-1768)por meio da sua História da arte entre os 

antigos, de onde destaca que a imitação dos antigos cria “um vínculo entre o original 

e a cópia, de tal sorte que o ideal, a ‘essência da arte’, pode como reviver, 

atravessar o tempo” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 23. Grifo do autor). Esta 

declaração vai justificar a imitação como fator da ausência categórica da arte grega 

que, mesmo assim, torna possível um renascimento “ou até de uma ‘presença 

intensa’” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 23). O filosofo e historiador da arte francês 

reconhece, todavia, ser imitação “um conceito altamente paradoxal”, e apesar de ser 

graças à imitação dos antigos que, segundo Winckelmann (apud DIDI-HUBERMAN, 

2013, p. 23), seria “[...] o único meio de nos tornarmos grandes, e, se possível, 

inimitáveis [...]”,Georges Didi-Huberman vai contrapor essas implicações à 

contribuição de Aby Warburg(1866-1929)e questionar: “Não haveria um tempo para 

os fantasmas, uma reaparição das imagens, uma ‘sobrevivência’ que não estivesse 

submetida ao modelo de transmissão pressuposto pela ‘imitação’ das obras antigas 

por obras mais recentes?” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 24. Grifo do autor).  

Estes questionamentos constituem a maioria dos fenômenos de reaparições de 

imagens e suas consequentes ressignificações, pois, uma vez recontextualizadas 

em novos períodos históricos, esse trânsito de imagens tanto carrega consigo a 

informação histórica da sua época original, quanto problematiza a sua função no 

novo espaço que ocupa, assumindo, assim, conotações distintas ao sofrerem 

deslocamentos no tempo. Se observa esse trânsito de imagens em várias esferas do 

conhecimento e é notadamente explorado na religião.  

A ligação entre artes plásticas e religião é tão antiga quanto a própria criação 

artística, haja vista os exemplos da arte pré-histórica, onde muitas criações, acredita-

se, estivessem envolvidas em um ciclo de crenças e destinavam-se a fins mágico-

ritualísticos, assim como ao caráter pragmático de bons resultados na caça e 

obtenção de alimentos(HAUSER, 1998, p. 4).A própria tradição simbólica humana 
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está intimamente ligada às representações artísticas de deuses e panteões diversos 

ao longo dos séculos, desde a Antiguidade. 

Pela sua constante associação aos valores culturais mais elevados, a arte sempre 

esteve ao serviço de ideologias políticas e das sociedades às quais pertenceram. 

Giulio Carlo Argan (1994, p. 14-15) comenta:  

Em todas as épocas e em todas as culturas existiu a consciência do 
valor artístico. As coisas de valor artístico sempre foram directa [sic] 
ou indirectamente [sic] associadas àqueles que a sociedade 
considerava os valores supremos: o culto do divino, a memória dos 
mortos, a autoridade do Estado, a História. Sempre as coisas em que 
se reconheceu valor artístico se transformaram em objecto[sic] de 
particulares atenções: expostas, admiradas, celebradas, 
conservadas, protegidas, transmitidas de geração em geração. [...] 
por ela se vê como a arte foi desde a antiguidade considerada uma 
das componentes essenciais, e por vezes verdadeiramente o eixo, 
do sistema cultural. 

Com seus sistemas simbólicos e poderosa capacidade pedagógica de comunicação 

por meio de imagens, fala diretamente às sensibilidades das pessoas de qualquer 

sociedade, credo ou período histórico, letrada ou não e, por isso, tornou-se 

respeitada e justificavam-se, assim, os grandes investimentos na arte pelos 

benefícios que esta trazia por meio da imagem artística e os valores de poder e 

crenças da civilização que se desejavam comunicar ou perpetuar. 

Nesta historicidade de imagens, um filão muito valorizado e popularizado na arte 

ocidental foi o da imagética cristã, a qual também se vale de elementos pagãos e da 

tradição dos fatos narrados que constituem o Velho Testamento, associando-os aos 

personagens do Novo Testamento, ou seja, o que descreve a vida de Cristo – 

legitimando-se, assim, este novo sistema de crenças aos novos iniciados, como 

explica Davies (2010, p. 246-247) ao tratar da arte paleocristã, a qual, 

semelhantemente a outros períodos, utilizou elementos de outras culturas religiosas 

anteriores, criando um sistema de concordâncias (uma tipologia) que viria a ter uma 

importância de longo alcance. Neste caso, a exemplificação se dá com os tetos 

pintados da catacumba dos Santos Pedro e Marcelino, os quais recorreram à 

imagética clássica, ou o Bom Pastor (metáfora de Cristo), em que ecoam os 

símbolos pagãos da caridade sob a forma de antigas esculturas de portadores de 
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animais sacrificiais aos ombros; ou ainda: a pose de Jonas sob a sombra do rícino, a 

qual descende das representações romanas pagãs de Endimião, jovem cuja 

extraordinária beleza foi agraciada por um sono eterno e sem interrupções. Acredita-

se que esse uso de temas pagãos e judaicos pelos cristãos objetivava familiarizar os 

antigos cultores das religiões pagãs, agora convertidos ao Cristianismo, a algumas 

das imagens e das ideias transmitidas pela arte paleocristã1. Não se constitui, 

todavia, em uma inocente operação de trânsito de imagens. Pelo contrário, as 

escolhas temáticas foram feitas com objetivos políticos (DAVIES, 2010, p. 246) e, 

segundo Alain Besançon (2006, p. 33-34), os cristãos encontraram “[...] nos modelos 

da escultura e da pintura antiga, material para ilustrar os seus dogmas. Os tipos 

canônicos do Orador, de Hermes, de Júpiter, o conjunto da iconografia imperial, 

foram rapidamente retomados, desviados, adaptados." 

A tradição da imagem cristã, todavia, sofreu abalos em vários períodos, um dos 

quais estimulados pela Controvérsia Iconoclasta2, o que reduziu grandemente a 

produção de imagens sagradas, mas não a extinguiu. A iconoclastia, por outro lado,  

[...] parece ter vindo reavivar o interesse pela arte secular, que não 
sofreu com a interdição. Tal poderá ajudar a explicar a extraordinária 
aparência de motivos antigos na arte do Período Bizantino Médio [...] 
Aos anos de iconoclastia, seguiu-se o revivalismo das tradições 
artísticas bizantinas, da erudição e da literatura clássicas, que durou 
dos finais do século IX ao século XI. (DAVIES, 2010, p. 275). 

A produção de imagens pós-iconoclastia é vivamente marcada por um revivalismo 

das formas clássicas (DAVIES, 2010, p. 277), o que se constata em David 

compondo os salmos, do Saltério de Paris, ca. 950, do acervo da Biblioteca Nacional 

de Paris, no qual o próprio David poderia ser tomado por Orfeu, encantando as feras 

com sua música e circundado por surpreendentes figuras alegóricas sem qualquer 

relação com a Bíblia3. 

O termo bizantino designa a arte do Império Romano Oriental, sua cultura específica 

e seu estilo, indissociáveis da corte imperial de Constantinopla, atual Istambul, não 

havendo uma linha clara de separação geográfica ou cronológica entre a arte 

paleocristã (a arte cristã ocidental) e a arte bizantina (a cristã oriental) até o século 

VI, quando as diferenças políticas e religiosas entre o Ocidente e o Oriente levaram 
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também a divisões artísticas (DAVIES, 2010, p. 245), das quais o ícone religioso era 

uma das maiores expressões dessas diferenças. Ícone deriva da palavra grega 

eikon, que significa “imagem”, tinha normalmente as figuras de Cristo, da Madona 

entronizada ou de santos como assuntos principais, eram objetos de veneração 

pública e de culto pessoal, pois a eles eram atribuídos o poder de interceder em 

benefício dos crentes e de possuírem milagrosas propriedades de cura (DAVIES, 

2010, p. 272). Alain Besançon (2006, p. 34) relata que certos padres chegavam 

mesmo a raspar as pinturas, para que partículas caíssem nos vasos sagrados 

“redobrando a presença real da Eucaristia pelo poder mágico do ícone”, pois “o 

ícone oriental representa as realidades do além, e elas somente. É o que, aos olhos 

dos ortodoxos, lhe confere seu valor único” (BESANÇON, 2006, p. 36). Este autor 

destaca que enquanto a teologia garantia seu valor cultural (e, naturalmente, o valor 

de culto), a beleza dos ícones é produto do talento e do gênio individual de alguns 

iconógrafos: “É a arte do iconógrafo que faz ver o invisível e se eleva ao ideal do 

gênero, e não a justificativa dos teólogos, que se aplica igualmente ao mais 

grosseiro ícone de aldeia” (BESANÇON, 2006, p. 39). 

O padrão bizantino – mais notável pelo rigor de execução, do que pela invenção 

artística – comungava aspectos característicos nas suas imagens ao reunir e 

contrastar aspectos naturalistas e antinaturalistas na mesma obra (DAVIES, 2010, p. 

283), sendo que o brilho irradiante característico da arte bizantina aparece pela 

primeira vez em mosaicos paleocristãos. Esses aspectos vão sofrer modificações 

mediante exposição dos ícones em contato com o Ocidente, pelas Cruzadas, a 

exemplo da pose “bizantina” da Virgem entronizada apresentando o Menino Jesus, 

associada em uma mesma pintura ao gesto “ocidental” de benção de Cristo, como 

visto em Madona entronizada, têmpera sobre madeira de finais do século XIII, da 

National Gallery of Art, de Washington, EUA, o que pode ser indicativo da execução 

por um artista ocidental numa atitude de emulação com a pintura bizantina e 

também que, após seis séculos de empréstimos a Bizâncio, a arte ocidental começa 

finalmente a retribuir com algo seu(DAVIES, 2010, p. 283). 
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Madona Entronizada, finais século XIII. Têmpera sobre madeira, 81,9 x 49,3 cm.  

National Gallery of Art, Washington.Reprodução de DAVIES, 2010, p. 282 

 

Ao contrário do que se pensa a imagética bizantina não está muito distante das 

práticas artísticas modernistas brasileiras, nemas da Bahia. Um exemplo significativo 

é a produção de Samson Flexor(1907 - 1971),no mural da Igreja de Nossa Senhora 

do Perpétuo Socorro, em São Paulo, realizado entre 1958 e 1960. Naquele espaço o 

pintor adaptou algumas das mais características particularidades estilísticas 

bizantinas para estabelecer uma conexão entre a tradição cristã, carregada de 

historicidade e significação, e a contemporânea, afeita a estilizações (simplificações) 

formais e economia de recursos plásticos. A imagem “bizantinizada”4 de estilização 

escolhida pelo artista parece querer comungar a inquestionável fé tradicional da 

Igreja Ortodoxa, beneficiando-se com a conexão à ideia de invariabilidade, 

consistência teologal e permanência da fé que perdurou inalterada e mais longeva 

que a da Igreja Ocidental. É significativo que uma igreja “ocidental”5 contemporânea 

paulistana no século XX recorra a esse repertório de imagens e não é de estranhar 

que o artista que opta por este tipo de representação pictórica seja natural da 

Romênia, região de relevante influência da Igreja Ortodoxa, atentando-se para o fato 

de que o artista pode também ter querido homogeneizar o tratamento visual no 
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interior da Igreja atendo-se ao estilo do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro ali presente, replicando, assim, em uma obra contemporânea, elementos do 

estilo bizantino. 

 

Ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, [séc. XV?]. Pintura sobre madeira, 54 x 41,5 cm. 

Disponível em:<paroquiaperpetuosocorro.net/o-icone>. Acesso em: 14 maio 2014 

 

 

Samson Flexor.Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, evangelistas e santos patronos, 1958-1960. 

Afresco na absideda Igreja, São Paulo. Disponível em:<paroquiaperpetuosocorro.net/o-icone>.  

Acesso em: 14 maio 2014 

 

Uma característica preponderante na imagética bizantina e replicada no mencionado 

mural da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é a ênfase na centricidade, 

como resultado do uso da simetria e com propósito de exprimir o divino, expressão 

essa assim caracterizada por Rudolf Arnheim (1988, p. 149-150): 
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Através dos tempos, e na maior parte das culturas, a posição central 
tem sido utilizada para exprimir perceptivamente o divino, ou algum 
outro alto poder. O deus, o santo, o monarca, vivem acima das 
tensões e dos esforços da multidão que tudo esmaga. Estão fora da 
dimensão do tempo, imóveis, inamovíveis. Ao olhar para uma tal 
organização espacial, sente-se intuitivamente que a posição central é 
a única de repouso, enquanto tudo o mais tem de puxar para 
qualquer direção específica. Nas igrejas bizantinas a imagem 
dominante do senhor divino domina o centro da abside. [...] Uma 
sensação de permanência é implicada pela posição central. 

O trecho acima ilustra a opção de Samson Flexor ao dispor as figuras da sua pintura 

e ao reforçar duplamente a importância, em termos de hierarquia, da figura central 

(no caso Nossa Senhora segurando o Menino Jesus),a saber: a escala de tamanho, 

com Nossa Senhora e o Menino Jesus em destaque em relação ao tamanho dos 

evangelistas e santos coadjuvantes e a própria centricidade de Nossa Senhora, para 

onde convergem os olhares e posicionamentos das figuras dos santos e dos anjos 

que ladeiam a Virgem. Essa simetria reforça a “centricidade e faz o centro expandir-

se até onde essa simetria alcançar” (ARNHEIM, 1988, p. 150). 

Outros artistas brasileiros reinterpretaram as formas bizantinas e, alguns, apontam 

caminhos diametralmente opostos aos sentidos de religiosidade imbricados nas 

imagens, questionando mais a influência política e os sentidos de persuasão dos 

dogmas, do que destacando os méritos religiosos, em muitos casos utilizando-se da 

ironia e de uma, digamos, iconoclastia conceitual repaginada. É o caso de Nelson 

Leirner(1932) em alguns cartões da extensa instalação Um nenhum cem mil, 

produzida ao longo de uma década, apresentada publicamente pela primeira vez em 

2011, em São Paulo, e consistindo de sucessões de interferências feitas pelo artista 

em santinhos, cartões postais reproduzindo obras de outros artistas, convites de 

exposições, selos, notas de um real, dentre outras (FARIAS, 2011, p. 30). As 

imagens em questão se imiscuem em outras nas quais figuram ícones religiosos de 

diversos períodos, o que por si só denota a ênfase na manipulação política das 

imagens, ou seja, ao caráter já mencionado por Penelope Davies (2010, p. 246) de 

escolhas temáticas feitas com objetivos políticos. Neste caso a ironia é endereçada 

à hegemonia política dos Estados Unidos da América, ressaltada pela incomoda 

fusão dos rostos dos populares personagens de Walt Disney à imagética bizantina, 

no caso uma Madona com o Menino Jesus ao colo. Os rostos das entidades bíblicas 
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dão lugar à Minnie, no caso de Maria, enquanto Cristo é recoberto pela imagem de 

um gatinho ou coelhinho de desenho animado (não se distingue bem a imagem 

reproduzida em função das dimensões reduzidas). Sobre as imagens é escrito pelo 

artista Gold blessAmerica, trocadilho de GodblessAmerica, ondesubstituiGod (Deus) 

da expressão escrita no dólar norte-americano, por Gold (ouro). Assim, o artista 

ressalta o predomínio do valor econômico e da riqueza material emOuro abençoe a 

América, em contraposição à expressão Deus abençoe a América. A mensagem é 

reforçada pela bandeira norte-americana segurada pela “Nossa Senhora Minnie”. A 

ironia é ainda mais acentuada pela característica do ícone bizantino original ser 

constituído por campos dourados ‒ de ouro, mesmo ‒ no entorno e nas auréolas dos 

protagonistas bíblicos.Outras imagens predominantes da Idade Media que 

apresentam a simplificação formal bizantina também foram objetos de interferências 

do artista, seguindo o mesmo procedimento de substituição dos rostos dos 

personagens, subvertendo-lhes o sentido, ao mesmo tempo em que reforça o 

caráter repetitivo da presença de imagens de segunda geração da indústria cultural 

e da comunicação de massa. 

   

Nelson Leirner.Um nenhum cem mil (detalhe), 2011. Instalação.  

Reprodução deLEIRNER, 2011, p. 144 
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A produção mencionada de Nelson Leirner é ostensiva e intencionalmente 

antissacra, ao contrário de Samson Flexor e de outros artistas que conservam o 

caráter sacro da imagem,estimulando um certo tipo deressacralizaçãoda arte, dentro 

de seus estilos específicos, como se observa na série em que Mario Cravo Júnior 

(1923) reinterpreta os Profetas de Aleijadinho, nas Madonas de Mirabeau Sampaio 

(José Mirabeau Sampaio, 1911 - 1993)ou no exemplo da tentativa do pintor Carlos 

Bastos (Carlos Frederico Bastos, 1925-2004) em imprimir as feições dos rostos de 

amigos, colegas artistas, intelectuais e esportistas às figuras bíblicas, nos murais 

inacabados em óleo sobre parede da Capela do Parque da Cidade, na Gávea, no 

Rio de Janeiro, em 1972 (BASTOS, 2000, p. 189),num tipo de empréstimo de 

valores seculares aos sacros.  

 

 

 

Mario Cravo Júnior.Joel, 1951. Gravura em metal, 32 x 24 cm. 

Acervo Museu de Arte Moderna da Bahia 

 

Essa ressacralização da arte encontra paralelo nos templos católicos onde, também 

(e não é de se estranhar), ostentam a iconografia bizantina. É o caso do crucifixo 

que compõe o altar-mor da Igreja de Nossa Senhora dos Alagados e São João 

Paulo II, no bairro Uruguai, em Salvador, datado de 1998 e de autoria de Sabine de 

Coune,o qual guarda estreita ligação com a pintura medieval e com a obra de 
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Giotto(1267-1337), um dos responsáveis pela renovação artística na Itália do início 

do século XIV. 

É nesse espírito de ressacralização que se encaixam apropriações de imagens e do 

estilo bizantino em três obras dos artistas baianos Floriano Teixeira, Emanoel Araújo 

e Hansen Bahia, os quais, com procedimentos distintos de apropriações, parecem 

reforçar padrões de legitimação imbricados e manifestados pelas imagens 

bizantinas, tentativa de vinculação da imagem atual a sentidos religiosos da tradição 

histórica. Assim, Floriano Teixeira (Floriano de Araújo Teixeira, 1923 - 

2000)reconfigura o repertório formal bizantino em uma Madona estilizada que se 

adelga em uma elegância idealizada de deferência espiritual que nada tem a ver 

com o mundano ou com as proporções do corpo humano e nos leva a questionar o 

porquê de um artista brasileiro na década de 1970 promover uma releitura do 

imaginário bizantino quando é um desenhista de grandes recursos, de estilo próprio, 

distinto da representação bizantina e popularizado pelas ilustrações de diversos 

romances de Jorge Amado. Ao “migrar” temporariamente de estilo neste guache, 

podemos arriscar afirmar que o artista maranhense radicado na Bahia buscou fixar o 

caráter extraterreno da Virgem e, para isso, valeu-se das formas bizantinas, em uma 

busca pela essência da mensagem espiritual própria da tradição bizantina e 

valendo-se também do uso simbólico das cores, visto ostentar uma túnica azul, o 

que na iconografia mariana simboliza o céu. O caráter de ternura entre mãe e filho e 

o aspecto fragilizado do Menino são também elementos da tradição bizantina. 
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Floriano Teixeira. Sem título, 1977. Guache, 30 x 23 cm.  

Reprodução de DARZÉ, [2013], p. 151 

 

Em outra obra, dessa vez uma xilogravura, Emanoel Araujo (Emanoel Alves de 

Araújo, 1940) se vale de uma imagem como elemento “decorativo” na forma de um 

“quadro de parede” disposto numa natureza morta que busca contextualizar um 

ambiente familiar onde constam mesa, fruteira, frutas, parede de azulejos e, para 

tanto, recorre a Cristo rodeado pelos evangelistas João, Mateus, Lucas e Marcos. A 

imagem do Cristo Pantocrator da tradição bizantina, normalmente retratado em 

grandes dimensões, levanta a mão em benção e julgamento do final dos tempos e 

domina o mundo terreno, representado a seus pés. Sua autoridade inquestionável é 

reforçada pelos seguidores que o ladeiam, os quais presenciaram seus milagres em 

vida e amargaram sua morte por crucificação, sendo os autores da epopeia de 

Cristo e de seus ensinamentos retratados nos livros que compõem o Novo 

Testamento. A intenção de se recorrer a essa imagem bizantina parece ser a 

descontextualizar o espírito religioso popular e a presença “doméstica” de Cristo em 

cada lar e, para isso, a maneira bizantina de apresentar as formas planificadas e 
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simplificadas, por serem mais legíveis, parecem favorecer uma interpretação 

imediata. 

 
 

 
 

Emanoel Araújo.Sem título (e detalhe, à direita), 1966. Xilogravura, 108 x 76 cm. 

Acervo Museu Regional de Arte de Feira de Santana. Fonte: MUSEU..., 2000, p. 47 

 
 
 

Outro gravador baiano, Hansen Bahia (Karl Heinz Hansen, 1915 - 1978), em uma 

imagem da série Etiópia trabalha a iconografia cristã tirando partido tanto da 

simplificação formal e planificação do espaço bizantino, quanto do uso do amarelo-

alaranjado nas vestes e no fundo, recriando a atmosfera dourada e luminosa dos 

ícones bizantinos, associados à luz mística. O padrão decorativo dos círculos nas 

vestes e o signo sagrado da cruz grega (que apresenta os quatro braços de 

tamanhos iguais, diferentemente da cruz latina) reforçam a citação à tradição 

bizantina oriental, estética não muito distante da linguagem da xilogravura pelo 

predomínio da linha e caráter de planaridade. O caráter de religiosidade aqui é 

levado à radicalidade da força comunicativa do ícone bizantino, como a destacar o 

essencial em termos de elementos visuais e utilização de alguns referenciais sacros: 

as auréolas em volta das cabeças, a escritura sagrada (evangelhos ou bíblias) e as 

inconfundíveis cruzes gregas. A questão formulada aos dois artistas anteriores 
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parece ter resposta idêntica também neste caso desta obra de Hansen-Bahia, ou 

seja, a imagética bizantina parece ainda guardar uma força expressiva cuja 

essencialidade é a de rápida comunicação de valores e estabelecimento de empatia 

com o público, carregando, assim, o caráter pretendido da outrora religiosidade 

sacra na produção de imagens contemporâneas. 

 

 
 

Hansen Bahia.Xilogravura da série Etiópia,[1963-65],38,5 x 57,1 cm. 

Acervo Fundação Hansen Bahia, Cachoeira, Bahia 

 

É sabido que a Igreja católica se valeu da tradição do uso didático de imagens na 

época paleocristã, prática reforçada na Idade Média, onde a imagem era o único 

meio de comunicação possível para falar às populações, na sua grande maioria 

analfabetos, o que não é o caso das produções contemporâneas as quais, a 

despeito do grande desenvolvimento tecnológico da comunicação, parecem ainda 

estabelecer relações e nexos particularizados com a tradição das imagens da 

História da Arte, como obras frutos de iconógrafos contemporâneos que comunicam, 

todavia, novos conteúdos e falam à sensibilidade atual que encontra maior empatia 

na identificação de símbolos conhecidos favorecendo, assim, a sobrevivência de 

imagens não submetidas ao modelo de imitação das obras antigas, caracterizando 

ao particular tempo para os fantasmas aludido por Didi-Huberman. 
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Notas 
                                                           
1O termo paleocristão não se refere somente a um estilo, mas a qualquer obra de arte produzida por cristãos, ou 
para cristãos, no período anterior à cisão entre a Igreja Ocidental e a Igreja Oriental, ou seja, mais ou menos 
durante os primeiros cinco séculos após o nascimento de Cristo (DAVIES, 2010, p. 245). 
2A Controvérsia Iconoclasta foi um conflito iniciado em 726 com a promulgação de um édito pelo imperador 
bizantino Leão III, que excomungava as imagens religiosas e que perdurou mais de um século entre o grupo 
iconoclasta (destruidores de imagens, pela interpretação literal da proibição bíblica contra imagens, uma vez que 
seu uso conduzia à idolatria), e o iconófilo (predominante nas províncias ocidentais, onde o édito imperial 
permaneceu, na sua grande maioria, por aplicar) (DAVIES, 2010, p. 274). “A controvérsia causou uma cisão 
irreparável entre a fé Católica e a fé Ortodoxa, embora as duas igrejas tenham permanecido oficialmente unidas 
até 1054, altura em que o Papa excomungou o Patriarca do Oriente por heresia” (DAVIES, 2010, p. 275). 
3No caso,as personificações de Melodia, de Eco, ninfa da montanha, e uma figura masculina que abraça um 
tronco de árvore, encarnando as montanhas de Belém. 
4Este termo em uso aqui, bem como “Bizantinices”, constante do título, não pretende transmitir juízos de valores 
depreciativos ou conotações pejorativas e sim explicitare destacar a alta influência do estilo bizantino na 
produção artística aqui enfocada. 
5Aqui na acepção da tradição da Igreja Apostólica Romana. 
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