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HANSEN BAHIA: UM ESTUDO DO MAIS-QUE-SAGRADO E MAIS-QUE-
PROFANO NAS SÉRIES “VIA SACRA” 
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RESUMO:O artigo ora apresentado é fruto da curadoria da exposição “Hansen Bahia: mais-
que-sagrado, mais-que-profano”, realizada para a Fundação Hansen Bahia em Cachoeira, 
Bahia, em 2013, tendo como objetivo principal dialogar com a produção das séries sobre a 
Via Crucis do artista Karl Hansen (Hansen Bahia). O texto explora a relação dos conceitos 
sagrado e profano e mais-que-sagrado mais-que-profano com a produção destas séries de 
gravuras e pinturas, tendo como aporte teórico principal os autores MierceaEliade e Mario 
Perniola. Trata-se de uma abordagem filosófica sobre as relações do sagrado e do profano 
no processo criativo do artista. Assim, pretende-se fazer uma reflexão em torno das sete 
séries da Via Sacra como um processo de interação entre arte e vida do artista, que retrata 
o drama do calvário como atragédia de nosso tempo, do homem, da nossa própria tragédia. 
 
Palavras-chave:Hansen Bahia, gravuras, Via Sacra 
 
 
ABSTRACT:The paper presented here is a result of the exhibition curate "Hansen Bahia: 
mais-que-sagrado, mais-que-profano" held for Hansen Bahia Foundation in Cachoeira, 
Bahia, in 2013, with the main objective of  creating a dialogue with the production of Karl 
Hansen’s  (Hansen Bahia) artworks series about the Via Crucis. The text explores the 
relationship between the sacred and profane and more-than-sacred and more-than-profane 
concepts with the production of these series of woodcutings and paintings, with the main 
theoretical contribution of the authors MierceaEliade and Mario Perniola. It is a philosophical 
approach to the relations between the sacred and the profane in the artist's creative process. 
Thus, we intend to make a reflection on the seven series of the Via Sacra as a process of 
interaction between art and the artist's life, which portrays the drama of Calvary as a tragedy 
of our time, of the man, of our own tragedy. 
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A produção do artista Karl Heinz Hansen se configura como um campo fértil de 

experimentações de técnicas e suportes e de fecundas proposições paraa pintura, a 

gravura, o livro de artista e o relevo. Sem dúvida que a gravura foi a linguagem mais 

investigada ao longo de sua carreira, consagrando-o como artista gráfico de 

referência no Brasil e no exterior. Sabemos que o trato por ele dado à confecção da 

matriz e à impressão em grandes formatos trouxe uma abertura no tratamento da 

própria gravura como linguagem artística na cena brasileira. 
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Nos temas por ele trabalhados, sempre colocou a vida cotidiana como foco de 

representações e expressões, retratando em suas obras aquelas pessoas com as 

quais convivia nas ladeiras, nos becos, nos bares, como manifesto das questões 

sociais de sua época. Essa vida cotidiana como foco de representações e 

expressões mencionada suscita questões até hoje não respondidas, tais 

quais:Como o artista se relacionava com a religião e como ele estabelecia relações 

do seu cotidiano com seu processo criativo? Por que tamanha ênfase neste tema? 

Essas são problematizações que nos motivaram a reunir as Vias Sacras de Hansen 

Bahia para inferir e aferir os conceitos de mais-que-sagrado e mais-que-profano de 

Mário Perniola nestas séries, justapostos às ideias de sagrado e profano de 

MirceaEliade. 

Há uma predominância detemas religiosos na produção do artista, como “Cristo no 

Templo”, “Santa Bahia”, “São Francisco”, “Dilúvio”, “Noé e seus Filhos”; há também 

temas mitológicos e sociaiscomo: “Diálogo dasHeteras”,  “Nibelungos”, “Odysseus”, 

“O Rapto das Sabinas”; ou “Mendigo mais Mordomo Servindo Casal”, “Navio 

Negreiro”, “Sex for EveryoneEveryday”, “Flor de São Miguel”, “Pobre”.Mas entre os 

títulos ou os assuntos das séries em gravura, destacam-se aqueles de cunho mítico-

religioso. 

Nos temas religiosos, a Via Sacra tem destaque, uma vez que o artista produziu sete 

versões em períodos distintos de sua produção artística, incorporando elementos de 

cada circunstância por ele vivida em lugares econtextos culturais específicos. De 

1951 a 1975, Hansen trabalhou sobre o tema, transformando-o cada vez mais como 

um elemento de sua vida. 

Sua formação como artista na Alemanha se deu no período de efervescência da 

gravura,ocasião em que o expressionismo encontrou na xilogravura o meio de 

expressão ideal. É inegável a relação do expressionismo com a xilogravura, pois 

como atesta Giulio Carlo Argan (1990, p. 238-240) é importante a predominância... 

[...] atribuída às artes gráficas,especialmente à xilogravura, mesmo 
em relação à pintura e à escultura: não se compreende a estrutura 
da imagem pictórica ou plástica dos expressionistas alemães, a não 
ser que se procurem suas raízes nas gravuras em madeira. (...) a 
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expressão [na xilogravura] não é uma misteriosa mensagem que o 
artista anuncia profeticamente ao mundo, mas sim comunicação de 
um homem a outro. Na xilogravura, a imagem é produzida 
escavando-se uma matéria sólida, que resiste à ação da mão e do 
ferro (...). A imagem conserva os traços dessas operações manuais, 
que implicam atos de violência sobre a matéria, na escassez 
parcimoniosa do signo, na rigidez e angulosidade das linhas, nas 
marcas visíveis das fibras de madeira.(ARGAN, 1990, p. 238-240). 

  

A relação do artista com o expressionismo se evidencia pelo uso simbólico e 

emotivo que ele faz da linha, ou pela ênfase às emoções subjetivas de seus temas, 

pelo misticismo ou pelo vigor na exploração dos contrastes preto-e-branco.O embate 

que ele travava com os materiais e procedimentos gráficos denota umpoética 

própria, que... 

[...] influenciado pelos inúmeros acontecimentos trágicos 
presenciados durante a segunda guerra mundial,e também por uma 
grave enfermidade que o prendeu ao leito por muito tempo, sofre 
Hansen em sua arte; fundamental transformação. Emergindo ileso do 
grande conflito que abalou todo o mundo , tornou-se a guerra seu 
maior mestre, seus temas e motivos revolucionários são um constante 
convite à discussão. (ÁLBUM HANSEN BAHIA I, s.d.) 

Mas, como observado por Jorge Amado, ele “foi ao fundo dos dramas da gente do 

povo e com uma força comovida os recriou: as mulheres negras nas ruas perdidas 

não são para Hansen o pitoresco da miséria, são a miséria em meio à beleza” 

(AMADOapudGAGLIANONE,2013). Desta forma, meio, tema e técnica se 

amalgamam e se acrescem mutuamente, configurando situações e contextos para 

cada uma das séries da Via Sacra.  

Como interpretado por Horst R., as vias-crúcis de Hansen representam “o sofrimento 

atemporal de Cristo, do filho do homem e de Deus, registrados pelos 

acontecimentos cotidianos que nos envolvem e que a nossa insensibilidade nem 

mais percebe”.(FLACHSMEIR, 1975, não paginado). 

No que concerne à reflexão do sagrado e do profano, MierceaEliadepropõe o termo 

hierofania para indicar “o ato da manifestação do sagrado […]a manifestação de 

algo ‘de ordem diferente’ – de uma realidade que não pertence ao nosso mundo – 
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em objetos que fazem parte integrante do nosso mundo ‘natural’, ‘profano’”(ELIADE, 

1992, p.13), porque revelam algo que vai além do significado das coisas em si, 

manifestandoum conteúdo sagrado.  

De acordo com Mário Perniola (1997), para entender o neologismo utilizado para 

designar os “além” e “aquém” do sagrado e do profano, faz-se necessário entender o 

que, de fato, significa cada uma dessas definições daquilo que é sacralizado ou 

profanado no contexto social vigente.O profano, aqui entendido como o cotidiano, o 

comum,ocorriqueiro, teria como força diametralmente oposta o sagrado; este seria, 

então, a fuga dessa realidade mundana, o refúgio espiritual/filosófico/moral buscado 

para se desvencilhar do mundo. Para Perniola, entende-se o sagrado como um 

fenômeno essencialmente social e coletivo,antropologicamente, eum fenômeno 

subjetivo e individual,teologicamente. 

Por assim dizer, o sagrado se destaca como elemento do profano, através do qual 

surge como contraponto e eixo norteador da conduta humana sob o aspecto 

subjetivo do indivíduo, tendo em vista que este se insere em um coletivo de 

individualidades, formando, portanto, um fenômeno social que aufere a aura de 

sagrado a determinados rituais, ações, objetos etc.,ao que podemos chamar de 

sacralização. A profanação, então, se dá no caminho inverso a esse processo. 

Entender o porquê da existência da dicotomia que envolve o sagrado e o profano é 

entender a dicotomia existente na sociedade como um todo – o bem e o mal, o certo 

e o errado. Nos é apresentado somente duas opções heterogêneas, como forças 

magnéticas repulsivas, as quais nunca se fundem, nunca se apresentam associadas 

umas às outras. Segundo Emile Durkheim (1858-1917), citado por Perniola, “não 

existe na história do pensamento humanoum outro exemplo de duas categorias de 

coisas tão radicalmente diversas, tão radicalmente opostas.” (DURKHEIM 

apudPerniola, 1997, p.17). 

Aprofundando a discussão, o autordiz que essa dualidade é presente desde os 

primórdios da natureza humana e se desdobra e se expande em si mesma dentro do 

contexto social com a Revolução Industrial e a ascensão da burguesia e seu 
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potencial criador e destruidor. No Manifesto Comunista de 1848,Karl Marx e 

Firedrich Engels tecem uma análise pertinente ao tempo determinado pelo capital: 

Essa subversão contínua da produção, esse abalo constante de todo 
o sistema social, essa agitação permanente e essa falta de segurança 
distinguem a época burguesa de todas as precedentes. Dissolvem-se 
todas as relações sociais antigas e cristalizadas, com seu cortejo de 
concepções e de ideias secularmente veneradas; as relações que as 
substituem tornam-se antiquadas antes de se consolidarem. Tudo o 
que era sólido e estável se desmancha no ar, tudo o que era sagrado 
é profanado. (MARX;ENGELS, 2010, p.43). 

 
A partir deste marco histórico, as relações interpessoais se dissolvem (embora não 

completamente) e perdem a aura instituída pela aristocracia de outrora: a 

hierarquização dos títulos de nobreza perde sua aura sacralizada. Neste contexto, o 

capital se eleva como um novo sagrado e dissolve o poder; poder este que se 

desloca a quem tem o domínio do capital. Inserem-se as figuras profanas e 

sagradas em sua natureza a partir do novo poder que lhes é conferido. Os 

burgueses, então, se tornam os principais exemplos de um elo entre o sagrado e o 

profano (onde aquele é profanado e vice-versa), entre o criar e o destruir. 

Para Mario Perniola, o que entre em voga, agora, é esse elo construído, ou em 

constante construção, entre o mais-que-sagrado e o mais-que-profano. Chamado de 

entremeio, metaxú, zwischen seria, antes de tudo, considerado um intervalo entre as 

duas coisas consideradas opostas. Este intervalo não deve, no entanto, ser 

considerado como mero espaço entre estes opostos: ele abarca os dois, trazendo 

para seu campo tanto um quê de sagrado quanto um quê de profano: 

[...] ele é tudo o mais que consente o desenvolvimento tanto do 
sagrado quanto do profano [...] Cada vez que se estabelece uma 
oposição, um dualismo (sagrado/profano ou mais-que-sagrado/mais-
que-profano) têm-se a tendência de coloca-los juntos, mantendo-os 
porém, como tais, sem anulá-los e confundi-los em uma unidade 
indiferenciada, mas que querendo-os juntos. O entremeio é, por isso, 
tão essencial quanto a diferença e a repetição. (PERNIOLA, 1997, p. 
21, 25, 26). 

O pretérito mais que perfeitoé usado para algo que aconteceu antes de outro fato 

também passado, assinalando um fato em relação a outro, ambos passados. 

Estabelecendo um paralelo, o “mais-que” de Perniola funciona como um dispositivo 
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para observar as diferenças: o mais-que-sagrado é a compreensão da diferença 

(PERNIOLA, 1997, p.22) enquanto o mais-que-profano é “a compreensão mais 

radicalizada da repetição […] é o cotidiano despido de ênfase da tradição e do 

mito”.(PERNIOLA, 1997, p.24) 

O desenvolvimento da curadoria buscoucompartilhar a hipótese de que o fazer 

artístico de Hansen Bahia foi dotado de um quê de hierofania que se coloca nesse 

entre lugar, onde a feitura de suas obras se realizava como um ritual de processos e 

de procedimentos, ou melhor, tornava o fazer um ato sagrado: disciplina, 

concentração, método e rigor como obsessão da superação criadora. 

No entanto, o que tornava seu fazer sagrado era não só esta relação ritualística com 

o fazer artístico, mas a vida profanada pelas hecatombes provocadas pelo próprio 

ser humano e as desigualdades sociais com as quais ele convivia. Por isso, 

objetivou-se, na exposição, aferir tais reflexõesnaquela produção, por se tratar de 

um artista que se colocava a si e aos fatos da vida neste entre lugar, neste metaxu. 

As séries da Via Crucis 
A Via Crucis, que em latim significa “caminho da cruz”, é o trajeto que Jesus seguiu 

carregando uma cruz do sepulcro ao calvário, que tem sido cultuado pela igreja 

católica na época da quaresma, e é composta por catorze estações: 

I Estação: Jesus é condenado à morte 

II Estação: Jesus carrega a cruz às costas 

III Estação: Jesus cai pela primeira vez 

IV Estação: Jesus encontra a sua Mãe 

V Estação: Simão Cirineu ajuda a Jesus 

VI Estação: Verônica limpa o rosto de Jesus 

VII Estação: Jesus cai pela segunda vez 

VIII Estação: Jesus encontra as mulheres de Jerusalém 

IX Estação: Terceira queda de Jesus 

X Estação: Jesus é despojado de suas vestes 

XI Estação: Jesus é pregado na cruz  

XII Estação: Jesus morre na cruz 
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XIII Estação:Jesus morto nos braços de sua mãe  

XIV Estação: Jesus é enterrado  
 

As cenas das Estações foram exploradas por Hansen, conforme esse pequeno 

histórico publicado no Jornal Diário de Notícias, no segundo caderno, em 19 de abril 

de 1975:  

A primeira Via Crucis produzida por Hansen Bahia, no Brasil, foi em 
1950, com texto de Menotti Del Picchia. A segunda, por ele próprio 
considera [sic]mais convencional, já na Alemanha em seu estúdio 
montado em um castelo do século XIV, quando de seuretorno à 
Europa, já artística e financeiramente já realizado. A terceira a fez de 
volta à Bahia, com prefácio de Jorge Amado. Finalmente, em 1975, 
fez mais duas, uma delas não mais utilizando a técnica da gravura 
mas das tintas, passando a pintar a sua mais recente obra de 
interpretação das estações de cores tropicais e luminosas, retratando 
personagens de sua vida, de sua infância e da tragédia 
contemporânea das guerras, donazismo e dos dramas quotidianos 
[...](VIA CRUCIS de..., 19 abr. 1975). 

Apresentamos na exposição intitulada “Hansen Bahia: mais-que-sagrado, mais-que-

profano” um recorte das obras que registram não só sua determinação em dialogar 

constantemente com a história de seu tempo, como também exaltar nessa história 

seu potencial sacralizador. Mas em vez de encontrarmos os personagens da Via 

Sacra como são classicamente representados nas pinturas e afrescos de 

renomados artistas, nos deparamos com pessoas do cotidianodo artista que 

evocam, ou melhor, que encarnam a morte e a ressureição de suas próprias vias 

sacras.  

Três versões do Drama do Calvário deflagram um confronto de hecatombes: o da 

Alemanha nazista, representado pela série de gravuras com texto de Menotti Del 

Picchia, e duas retratadas por circunstâncias de sua vida: uma em pintura a óleo e 

outra versão gráfica em xilo; elas foram expostas pela primeira vez em Roma na 

ocasião das comemorações do Ano Santo, em 1975, juntamente commais três 

séries. Para esta curadoria,outras séries integraram o conjunto sobre a Via Sacra, 

que foram criadas depois da exposição no Vaticano, e que foram reunidas em sua 

totalidade pela primeira vez aqui no Brasil, nesta exposição. 
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Na série em pintura à óleo sobre eucatex“O Drama do Calvário, I-XIV 

Estação”,percebemos claramente a inserção de elementos iconográficos marcantes, 

mesclando referências culturais múltiplas.Porexemplo:na VII Estação, as Missesde 

“Sex for EveryoneEveryday”1seguram a cruz, que,desenhada em perspectiva, toma 

a parte central da composição, com o rosto e mão de Hitler proeminentes entre a 

cruz e outro personagem, ocupando o centro geométrico. Duaspersonalidades estão 

no primeiro plano, no quadrante inferior, como figuras políticas, e uma delas usa um 

boné com a marca da Coca Cola. Policiais com capacetes inscritos em alemão 

levantam o cassetete contra a figura de Jesus, saindo em direção ao lado esquerdo. 

Ao fundo, no quadrante superior direito, atrás da cruz, um casal de cabelos longos 

observa a cena e encobre ao mesmo tempo o perfil de um rosto com um capelo.2 

Nestas pinturas, o artista usa cores fortes e vibrantes, com camadas espessas de 

tinta e uma veladura envernizada. A cada Estação que visitamos, percebemos que o 

contexto político marcado pela ditadura brasileira dialoga com o calvário da segunda 

guerramundial, que por sua vez coloca a Via Sacra como um estigma da natureza 

humana.Profundamente enraizado na Escola Expressionista Alemã, lança mão de 

recursos formais e emocionais para retratar cada Estação. Na sobreposições de 

planos faz enquadramentos dramáticos de personagens e situações.  

As cenas desta série são ressignificadas na edição em xilogravura “O Drama do 

Calvário, I-XIV Estação”, de 65 x 56 cm, destacando a qualidade gráfica com 

algumas alterações de cenário, personagens ou enquadramentos. Analisando cada 

Estação de ambas as séries, atentamos que o artista por vezes conserva a 

composição em ambas, mas noutras modifica completamente, sem perder as 

características formais que as deram origem nas pinturas. A síntese de cores nas 

xilogravurasreduz a paleta para o preto, branco e o cinza, o que requalifica a carga 

dramática dos elementos compositivos. 
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Figura 1:as Estações IX e XIII, em óleo s/ eucatex, 50x50 cm, de 1974 e na 
versão emxilogravura 

 

Detalhes iconográficos interessantes fazem da série de 

xilogravuras um espaço eclético de referências provocadoras: 

Numa de suas gravuras, o artista colocou aos pés do Cristo, Angela 
Davis e Merylin Monroe. Noutra, a roupa do Cristo é roubada por 
prostituas, Nixon, policiais e falsos hippies e na gravura que 
representa os doze apóstolos as feições deles foram inspiradas nas 
de Jorge Amado, Carybé e outros “seres normais”. Finalmente a 
gravura do ‘Beijo de Judas’ tem como pano de fundo o campo de 
concentração e o crematório de Auschwiltz e a do ‘Julgamento de 
Cristo’ parece com o julgamento de Eichemann, que foi responsável 
pela morte de seis milhões de judeus.(HANSEN BAHIA mostra..., 
s.d.). 

Já no conjunto das xilogravuras “Via CrucisTittmoning”, de 1960,40 x 30 cm,  a 

composição incorpora elementos distintos. A cruz, sempre em plano de destaque, 

ocupa toda a área da composição em cada uma das Estações, em modulações e 

perspectivas que, no conjunto,nos dão a sensação de um stop motionda cruz na sua  

caminhada ao calvário. Cada Estação é composta somente por personagens 

específicos ligados ao tema de cada passo ao calvário, tornando a cruz um 

elemento visual proeminente, diametralmente oposta aostrabalhos descritos 

anteriormente em que os personagens são destacados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:cartaz da exposição da Série Tittmoning na Alemanha em 1961- arquivo FHB 

O Pelourinho foi trabalhado em duas edições: uma homenageando Mãe Senhora3 e 
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outra dedicada à arquitetura e ambiência do Pelourinho, ambas apresentadas como 

livro de gravuras com texto de Jorge Amado. A“ViaCrucis Pelourinho (Mãe 

Senhora)”é impar em seu gênero, diferenciando-se das demais. Apelidada de “Via 

Crucis dos Algarismos”, as imagens são constituídas pelacronologia de cada 

Estação em algarismos romanos, com tamanho relevante (em caixa alta), ocupando 

a parte central da composição, em plano anterior às duas personagens. O prefácio e 

os textos de cada Estação foram escritos por Jorge Amado.  Foi a série que ele 

dedicou à todas as mães, inclusive a de Ilse, que podemos ver na imagem abaixo, 

onde ele escreve na parte inferior da gravura: 

Esta edição de uma tiragem de apenas cinquenta exemplares da “Via 
Crucis do Pelourinho”, com o texto original em português de Jorge 
Amado, acabou-se de imprimir aos vinte e sete dias de dezembro de 
mil novecentos e sessenta e sete. As gravuras em madeira fôram 
impressas em prensa manual pelo autor. O texto foi impresso nas 
oficinas da Editôra Mensageiro da Fé LTDA, com máquina Eickoff. 
Cidade do Salvador – Bahia. Para D. Ursula, mãe de Ilse, vibrar com 
algo bonito e baiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Página do prefácio do livro de gravurasFigura 4: I Estação  

Aferimos com este exemplo a integração entre arte e vida praticada pelo artista, ao 

desvelaras relações de seu imaginário mítico-simbólico das mães, referindo-se à XIII 

Estação, quando Maria, mãe de Jesus, carrega seu filho morto em seus braços. 

Alusão às mães que encarnam o papel de Maria, amando seus filhos, 
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incondicionalmente, na vida e na morte. Cada algarismo romano da “Via 

CrucisPelourinho (Mãe Senhora)” (figura 4) imprime um estilo de gradil, que ora nos 

faz pensar que está à frente dos personagens, tornando-os prisioneiros deste 

cárcere do calvário, ora nos faz refletir que estão entre as linhas divisoras entre o 

real e o inventado. 

Dentro de uma ambiência mais profana e ‘fotográfica’ da vida, o Pelourinho é ainda 

explorado em duas outras séries: “Via Crucis do Pelourinho”, impressa em 

rosa/preto (figura 5), xilogravura, 40x28 cm, de 1967 e “Via Crucis do Pelourinho”, 

impressa em verdepálido/preto, 32x32cm, s/d (figura 6). Em verdade, uma mesma 

matriz gerou duas versões impressas em cores diferentes. Com figuras longilíneas, 

braços e pernas alongadas, os personagens encenam a Via Sacra no ambiente das 

ladeiras, dos prédios históricos, dos prostíbulos e dos terrenos vazios. Lavadeiras, 

prostitutas, pescadores, cangaceiros, crianças entre outros convivem ao tempo de 

miséria, abandono e degradação daquele lugar, outroralocal de nobres. Os planos e 

enquadramentos das dramáticas figuras tomam toda a superfície da composição, 

proporcionando uma nova narrativa para peregrinação dos fiéis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: capa do livro da série em rosa e preto Figura 6: Estação X – série em verde 

Comopáginas abertas do livro ilustrado, as gravuras de Karl Hansen impressas em 

papel de arroz para essa edição, de 1951, evidenciam, ou melhor, sintetizam as 
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ideias até aqui apresentadas. Escrito porMenotti Del Picchia, os textos do livro são 

poeticamente enfáticos ao drama do calvário, aproximando-o à realidade de nossos 

dias:   

O Drama do calvário é intemporal. É o trágico cotidiano. A todo 
instante flagela-se um Cristo. A todo minuto a piedade de uma 
Verônica limpa o sangue e os escarros de um rosto de um mártir. O 
pranto e as lamentações das mulheres de Jerusalém fundem-se às 
chacotas e às pragas dos legionáriose dos fariseus. Vinho e lágrimas. 
Risadas e súplicas. Bem e mal na luta perpétua de antítese, na sua 
inexorável dialética assinalam, não mais nas ruas de Jerusalém, mas 
no Tempo como o fluir de uma inconsútil unidade, os quatorze Passos 
de eterna Via-crucis. [...] são quatorze gritos de angústia e de protesto 
da própria Humanidade contra o crime dos Homens. (HANSEN, não 
paginado, 1952) 

As marcas da gravação na madeira estão presentes nestas gravuras, 

potencializando o contraste de claro-escuro das figuras e dos cenários. Na I 

Estação, oambiente do julgamento é um fórum de justiça de nossa época, com o juiz 

no lado direito ao fundo, promotores no primeiro plano, no quadrante inferior e Jesus 

como figura central da composição, quese encontra de pé ao lado de seu advogado, 

no centro da cena, apoiando as mãos sobre uma grande mesa, para ouvir sua 

sentença de morte.  

 

Figura 7: III Estação                            Figura 8:VII Estação 
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Essas gravuras de Hansen nos dizem que as chagas abertas pela cruel 

desigualdade social que constitui a sociedade devem ser estancadas, mas suas 

cicatrizes nunca ocultadas. E que a sua arte promove a total visibilidade de espaços 

e indivíduos descartados, condenados ao esquecimento. A sua obra funciona como 

uma catarse, um exercício de purgação, um remédio amargo, contudo purificador. 

Conclusão 
Um olhar para as gravuras de Hansen Bahia dentro da perspectiva do mais-que-

sagrado ou mais-que-profano recheia a interpretação das séries da Via Sacra, pois 

se o mais-que-sagrado se caracteriza pela profanidade ao se apropriar de um tema 

religioso, o mais-que-profanose desvela ao sacralizar a profanidade de incorporar 

personagens da história de seu tempo no lugar Daquele – Jesus Cristo –  que veio 

para resgatar a humanidade do sofrimento. 

O recorte das obras apresentado aqui registra não só sua determinação em dialogar 

constantemente com a história de seu tempo, como também exaltar nessa história 

seu potencial sacralizador. São seis séries em gravura e uma em pintura, cada uma 

delas contendo as catorze estações que compõem tradicionalmente o caminho 

percorrido por Jesus. 

Do Pretório de Pilatos até o monte Calvário, percorrendo mentalmente a caminhada 

de Jesus carregando sua cruz, o artista Karl Hansen se reconhece nas cenas das 

Estações, narrando na sua própria linguagem de gravador a sua emoção diante do 

ambiente poético e humano. Materializando suas experiências de vida e se 

relacionando com o mundo e com as pessoas, aproxima-nos de dores universais e 

simultaneamente se crucifica no calvário da sua Via Crucis em tempo de medo e 

miséria na Bahia.  

Tratar das séries da Via Sacra e o tema do sagrado e do profano,é tratar de duas 

faces da mesma moeda. É entender que um não existiria sem o outro, mesmo sendo 

este oposto daquele. Hansen um artista eclético, que se dedicava ao ofício da 

xilogravura com tanto afinco que ele mesmo considerava ser este um “santo ofício”. 
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 É inegável perceber que o artista procura inserir no contexto de sofrimento e 

lágrimas de Jesus Cristo, personagens do seu cotidiano ou das suas vivências tais 

como: soldados do exército alemão e a ladeira do Pelourinho em Tempo de Medo, 

fome e solidão.  É uma obra atemporal, como a mensagem do Cristo, que morreu 

por todos que sofrem e estão à margem da sociedade, sejam eles de qualquer etnia 

ou religião. 

Foi a partir dos profundos sulcos gravados em suas matrizes e as pinceladas 

dramáticas das séries da Via Sacra, que ele imprimiu e reproduziu sentimentos 

usando goivas, buris, formões e pincéis para traduzir os dramas da humanidade 

através do drama de Jesus. Rastros indeléveis de alguém que viveu profanado pela 

sacralidade, ou sacralizado pela profanidade.  

 
 
Notas 
                                                        
1 “Sex for EveryoneEveryday”é uma série de xilogravuras desenvolvida em 1973, com cores fortes e 
brilhantes; cada gravura tem o título das misses, como por exemplo, Misse Bahia, Misse São Paulo, 
Misse Mamão, Misse Sul, etc. Daí referir-se às misses como apelido da série, por serem seus 
personagens centrais.  
2Capelo é um adereço para cabeça usado junto com becas de formatura ou de juiz. 
3 Mãe Senhora nasceu em Salvador, em 31 de março de 1900. “Era descendente da nobre e 
tradicional família Asipá, originária de Oyo e Ketu na África, importantes cidades do império Yoruba. 
Sua trisavó, Sra. Marcelina da Silva, Oba Tossi, foi uma das fundadoras da primeira casa da tradição 
nagô no Brasil o Ilê Axé Aira Intile, Candomblé da Barroquinha, depois Casa Branca do Engenho 
Velho, que deu origem aos terreiros do Gantois (Ilê Axé OmiIyamassê), do Ilê Axé Opô Afonjá e do 
São Gonçalo do Retiro. [Foi] iniciada aos 7 anos de idade e, nesta época, já recebeu de sua mãe-de- 
santo, Eugênia Anna dos Santos, Mãe Aninha, Obá Biyi, […] e em 1939 assumiu a direção do terreiro 
Axé OpóOfunjá”. Para maiores detalhes de sua obra no Ilê Axé Opô Afonjá ver a coluna escrita por 
José Félix dos Santos, disponível em http://jeitobaiano.wordpress.com/2010/03/31/mae-senhora---
110-anos-do-nascimento. 
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