


Yêdamaria
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abertura  opening
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“Para curar a cisão entre mente e corpo, nós, povos 
marginalizados e oprimidos, tentamos resgatar a nós 
mesmos e às nossas experiências através da língua. 
Procuramos criar um espaço para a intimidade.”1 

 
Tenho a honra de apresentar “Yêdamaria: Políticas da Intimidade”, exposição 
que celebra a vida e o patrimônio artístico da professora e artista baiana Yeda 
Maria Corrêa de Oliveira (1932-2016) que, por mais de cinquenta anos, dedicou-
se integralmente ao seu meio de expressão. Com uma conduta ilibada, sendo 
constante e criativa na fatura de suas obras, ela é um dos nomes fundamentais da 
pintura brasileira contemporânea e, pela mesma razão, sabemos hoje que ainda há 
muito a ser desvendado da sua trajetória. 

Nascida na cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, em 12 de março de 
1932, Yeda Maria Corrêa de Oliveira, filha única da professora primária Theonilda da 
Silva Corrêa e Oliveira, teve seu olhar atravessado pela experiência do seu lugar. 
Cresceu no bairro da Ribeira, onde conviveu com as marinas, o comércio popular, as 
frutas, as cosmologias afrodiaspóricas; esses índices, por serem tão próximos, se 
tornaram a tônica de sua produção.  

Formada no Instituto Normal da Bahia em 1951, Yêdamaria iniciou sua carreira 
lecionando na educação básica, seguindo os passos e os desejos de sua mãe. 
Em 1956 já pintava e, como aluna da graduação em Belas Artes e Pintura na 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), muito bem relacionada entre os artistas de 
sua geração, recebeu o prêmio de Menção Honrosa, no Salão Baiano de Artes 
Plásticas. Outro momento da atuação de Yêdamaria como educadora foi em 1971, 
quando ingressou na UFBA como professora das disciplinas de desenho e gravura. 
Em 1977, viajou para os Estados Unidos para cursar o mestrado na Illinois State 
University. Foi após essa experiência que outras técnicas, como a colagem e a 
gravura, ganharam peso nas suas composições e sua produção alcançou merecido 
prestígio internacional.  

No Brasil da década de 1970, a ditadura civil militar foi um dos momentos de maior 
tensão e de fortes restrições, especialmente para a classe artística e, nos Estados 
Unidos, devido às inúmeras manifestações pelos direitos civis e da luta antirracista, 
havia um cenário social e político igualmente desafiador. Para Yêdamaria, artista, 
mulher negra e latino-americana, sua carreira foi moldada por esse contexto. Para 
além dos reveses no Brasil, o corpo docente da universidade americana, por muito 
tempo e de forma nada elogiosa, demarcou sua produção como naïf. Mas, ao final 
da temporada de estudos, a universidade adquiriu toda sua produção do período 
para sua coleção permanente. Estes são apenas alguns dos incontáveis episódios 
de pelejas que Yêdamaria vivenciou e logrou êxito. 

Dessa energia produtiva, na “fase dos barcos” - assim chamado o período célebre de 
cerca de doze anos que a artista produziu um grande número de pinturas marinhas 
- é possível notar o tratamento pictórico e a ordenação dos planos e linhas que 
Yêdamaria aplicava em suas cenas. 

Tanto como herdeira das vanguardas artísticas, tanto quanto por seu olhar atento 
ao ordinário, a cor e o desenho são elementos primordiais em sua produção e é por 
meio deles que Yêdamaria demonstrou sua grande destreza compositiva.  

Na obra “Barcos com casarios”, de 1964, exposta aqui, os casarios coloridos 
verticalizam a paisagem, enquanto os barcos minuciosamente aportados no 
primeiro plano flutuam na orla. A cena é solar, quente e carrega um pouco de nós, 
como o “Timoneiro” da canção de Paulinho da Viola. A densidade cromática dos 
azuis, vermelhos e amarelos revela a dedicação incansável da artista pelo estudo 
dos efeitos, nuances e mesclagens que aplacam suas composições e fazem o 
espectador quase se perceber dentro da obra, no balanço dos barcos e na brisa das 
marinas. O branco de sua paleta é intenso e, quando visto nas toalhas de mesa, nas 
porcelanas, no brilho das transparências das taças, talheres e das jarras de prata, é 
de um requinte acachapante.  

As naturezas-mortas são puro deleite e luminosidade, contrapondo o tom soturno 
tão habitual nas cenas de interior desse gênero de pintura. Quem duvidaria da 
opulência ao ver um peixe farto, coberto por rodelas de limão, acompanhado de 
uma saladinha de alface e tomates e servido generosamente em uma travessa de 
porcelana azul e branca? Quem é aguardado pela bandeja azul posta em diagonal, 
repleta de cajus maduros, de um amarelo alegre, contrastando ao fundo esverdeado? 
Até mesmo do prato cinza com maçãs de um vermelho profundo e reluzente sobre 
fundo verde? Tudo em Yêdamaria é um jogo de sedução e fartura, seja pelo olhar, 
pelo tato e até pelo paladar.  

Yêdamaria: Políticas da Intimidade é uma exposição que convida a ver de perto, que 
trama vizinhanças. As obras que compõem o conjunto em exibição dão indícios de 
uma artista profícua e ainda por ser decifrada, mas que há pouco batemos em sua 
porta, para nos aconchegar no seu lugar. Devemos pensar e considerar o contexto 
para a existência de uma figura tão pertinente e “teimosa” como Yêdamaria – que, 
mesmo diante das violências visíveis e invisíveis, deixa como legado a excelência 
de sua produção. Cabe dizer ainda que Yêdamaria pintou a fartura, os espaços de 
encontro, o íntimo e o popular. Suas cenas nos ensinam a encontrar intimidade no 
sublime, porque constrói miragens para os olhos por vezes fatigados do cotidiano. 

Magnum opus. É dessa forma que a obra de Yêdamaria merece ser vista e celebrada.

Horrana de Kássia Santoz

1 Hooks, Bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade / bell hooks; tradução 
de Marcelo Brandão Cipolla. -- 2. ed., p.223 -- São Paulo: Editora WMF, Martins Fontes, 2017.

 





“To heal the splitting of mind and body, we marginalized and 
oppressed people attempt to recover ourselves and our 
experiences in language. We seek to make a place for intimacy.”1 

 
I am honored to write the presentation of Yêdamaria: Políticas da Intimidade (Politics 
of Intimacy), an exhibition that celebrates the life and artistic heritage of the teacher 
and artist Yêda Maria Corrêa de Oliveira (1932-2016). For more than fifty years, she 
dedicated herself fully to her means of expression. With an impeccable conduct, 
being constant and creative in the making of her works, she is one of the fundamental 
names of contemporary Brazilian painting and, for the same reason, we know today 
that there is still much to be revealed in her trajectory.

Born in the city of Salvador, capital of the state of Bahia, on March 12, 1932, Yêda Maria 
Corrêa de Oliveira, the only child of primary school teacher Theonilda da Silva Corrêa 
e Oliveira, was impacted by the experience of her place. She grew up in the Ribeira 
neighborhood, close to the marinas, the popular commerce, fruits, and Afro-diasporic 
cosmologies; these indices, being so familiar, set the tone for her production.

She graduated from the Instituto Normal da Bahia in 1951, and began her career 
teaching in basic education, following in her mother’s footsteps and wishes. In 1956, 
she was already painting and, as a graduate student in Fine Arts and Painting at the 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), very well-connected among the artists of her 
generation, she received the Honorable Mention award at the salon Salão Baiano de 
Artes Plásticas. Another moment in Yêdamaria’s work as an educator was in 1971, when 
she joined UFBA as a professor of drawing and engraving. In 1977, she traveled to the 
United States to pursue her master’s degree at Illinois State University. It was after this 
experience that other techniques, such as collage and engraving, became central in 
her compositions and her production achieved well-deserved international prestige. 

In the Brazil of the 1970s, the civil military dictatorship was one of the moments of 
greatest tension and strong restrictions, especially for the artistic class, and in the 
United States, due to the numerous demonstrations for civil rights and the anti-
racist struggle, there was an equally challenging social and political scenario. For 
Yêdamaria, artist, and a black and Latin American woman, her career was shaped 
by this context. In addition to the setbacks in Brazil, the faculty of the American 
university, for a long time and in an unflattering way, defined her production as naïf, 
but at the end of her studies, the university acquired all of her works created there for 
its permanent collection. These are just some of the countless episodes of struggles 
that Yêdamaria experienced and successfully overcame.

From this productive energy, in the “phase of the boats” - the famous period of about 
twelve years in which the artist produced a large number of marine paintings - it is 
possible to notice the pictorial treatment and the ordering of the planes and lines 
that Yêdamaria applied in her scenes. 

As the heir to the artistic avant-garde movements, as much as for her attentive eye 
to the ordinary, color and drawing are key elements in her production and it is through 
them that Yêdamaria demonstrated her great compositional skills.

In the work “Barcos com casarios” (Boats with houses), from 1964, shown in the 
exhibition, the colorful houses verticalize the landscape, while the boats meticulously 
docked in the foreground float along the shore. It is a solar and warm scene, which 
carries a bit of us, like the “Timoneiro” (Helmsman) in Paulinho da Viola’s song. The 
chromatic density of the blues, reds and yellows reveals the artist’s tireless dedication 
to the study of effects, nuances and blends that soothe her compositions and make 
the viewers almost perceive themselves within the work, in the balance of the boats 
and in the breeze of the marinas. The white of her palette is intense and, when seen 
on the tablecloths, on the porcelain, and in the shine of the transparencies of the 
glasses, cutlery and the silver vases, it is of an overwhelming refinement.

Her still-lifes are pure delight and luminosity, contrasting the somber shades so 
common in interior scenes of this painting genre. Who would doubt the opulence 
of seeing a hearty fish, covered in lemon slices, accompanied by a salad of lettuce 
and tomatoes and served generously on a blue and white porcelain platter? Who is 
waiting for the blue tray placed on a diagonal, full of ripe cashews, in a cheerful yellow, 
contrasting with the greenish background? Or even the gray plate of deep, gleaming 
red apples on a green background? Everything in Yêdamaria is a game of seduction 
and abundance, whether through sight, touch or even taste.

Yêdamaria: Políticas da Intimidade (Politics of Intimacy) is an exhibition that invites 
us to look more closely, that weaves new proximities. The works that make up the 
ensemble on display give evidence of a prolific artist who is yet to be deciphered. 
But we have recently knocked on her door, to snuggle in her place. We must think 
and consider the context for the existence of such a relevant and “stubborn” figure 
as Yêdamaria – who, even in the face of visible and invisible violence, leaves the 
excellence of her production as a legacy. It is also worth mentioning that Yêdamaria 
painted abundance, meeting places, the intimate and the popular. Her scenes 
teach us to find intimacy in the sublime, as she builds mirages for the eyes that are 
sometimes tired of everyday life. 

Magnum opus. This is how Yêdamaria’s work deserves to be seen and celebrated.

Horrana de Kássia Santoz

1 Hooks, Bell. hooks, bell. Teaching to transgress: education as the practice of freedom / bell 
hooks. 1st edition, p. 175. New York, Rutledge, 1994.

 





Barco com Fruta, 1964
óleo sobre tela
oil on canvas
50 x 72 cm | 64,5 x 86 cm (com moldura)
19 ¹¹/₁₆ x 28 ¹¹/₃₂ in | 25 ²⁵/₆₄ x 33 ⁵⁵/₆₄ in (with frame)



Barcos com Casario, 1964
óleo sobre tela
oil on canvas
73 x 100 cm | 88 x 114,5 cm (com moldura)
28 ⁴⁷/₆₄ x 39 ³/₈ in | 34 ⁴¹/₆₄ x 45 ⁵/₆₄ in (with frame)





Sem Título, década de 1960
óleo sobre tela
oil on canvas
72 x 60 cm | 87,5 x 75,5 cm (com moldura)
28 ¹¹/₃₂ x 23 ⁵/₈ in | 34 ²⁹/₆₄ x 29 ²³/₃₂ (with frame)



Peixe ao Forno, 1987
óleo sobre tela
oil on canvas
40 x 50 cm | 44 x 54 cm (com moldura)
15 ³/₄ x 19 ¹¹/₁₆ in | 17 ²¹/₆₄ x 21 ¹⁷/₆₄ in (with frame)







Limões, 1986
óleo sobre tela
oil on canvas
49 x 70 cm | 81,2 x 82 cm (com moldura)
19 ¹⁹/₆₄ x 27 ⁹/₁₆ in | 31 ³¹/₃₂ x 32 ⁹/₃₂ in (with frame)







Sem Título, década de 1980
óleo sobre tela
oil on canvas
24 x 30,5 cm | 26,5 x 33 cm (com moldura)
9 ²⁹/₆₄ x 12 ¹/₆₄ in | 10 ⁷/₁₆ x 12 ⁶³/₆₄ in (with frame)



Sem Título, década de 1990
óleo sobre tela
oil on canvas
110,5 x 110 cm | 113 x 112,6 cm (com moldura)
43 1/3 x 43 ⁵/₁₆ in | 44 ³¹/₆₄ x 44 ²¹/₆₄ in (with frame)





Sem Título, décaca de 1980
óleo sobre tela
oil on canvas
48,5 x 59 cm | 52,5 x 63 cm (com moldura)
19 ³/₃₂ x 23 ¹⁵/₆₄ in | 20 ⁴³/₆₄ x 24 ⁵¹/₆₄ (with frame)





Sem Título, 1984
óleo sobre tela
oil on canvas
50,2 x 60,1 cm | 52,7 x 62,7 cm (com moldura)
19 ⁴⁹/₆₄ x 23 ²¹/₃₂ in | 20 ³/₄ x 24 ¹¹/₁₆ (with frame)





Sem Título, década de 1980
óleo sobre tela
oil on canvas
80 x 80,5 cm | 81,2 x 82 cm (com moldura)
31 ¹/₂ x 31 ¹¹/₁₆ in | 31 ³¹/₃₂ x 32 ⁹/₃₂ in (with frame)



USA, 1979
colagem sobre papel
collage on paper
26 x 44 cm | 39,5 x 58 cm (com moldura)
10 ¹⁵/₆₄ x 17 ²¹/₆₄ in | 15 ³⁵/₆₄ x 22 ⁵³/₆₄ in (with frame)







Yêdamaria (Salvador, 1932-2016) graduou-se na Escola de Belas Artes da Universidade 
Federal da Bahia, em 1959. Nessa época, suas pinturas chamaram a atenção da 
arquiteta Lina Bo Bardi que, em 1964, realizou uma exposição da artista no Museu de 
Arte Moderna da Bahia. A partir de 1971, lecionou desenho e gravura na Universidade 
Federal da Bahia, e foi a primeira estudante negra a receber bolsa de intercâmbio da 
EBA-UFBA para realizar seu mestrado na Universidade Estadual de Illinois, nos Estados 
Unidos, em 1979. 

As pinturas, gravuras e colagens de Yêdamaria são povoadas por embarcações de 
saveiros, sereias, Iemanjás e naturezas-mortas que compõem figurações do cotidiano, 
abordadas com um profundo lirismo, atento às questões da abstração e da geometria, 
da nova figuração e da visualidade popular e folclórica. Sobre sua experiência como 
artista mulher e negra,  Yêdamaria afirmou: “de início, eu não me sentia artista negra, 
mas à medida que comecei a comparar as pinturas das Iemanjás com o colorido 
africano, descobri que, hoje, o meu colorido está mais ligado às minhas raízes. O 
sentimento africano tem uma essência muito forte, musical, simbólica e cromática.” 

Sua pintura iniciou-se figurativa, inspirada nas embarcações refletidas pelas águas 
do cais antigo do Mercado Modelo da Baía de Todos os Santos, na Cidade Baixa 
de Salvador. Logo a artista passou a incorporar uma densa matéria de pigmentos, 
chegando a resultados mais abstratos. Depois de sua passagem pelos Estados 
Unidos, sua obra ganhou cunhos políticos e raciais, incorporando uma iconografia 
mais baiana com elementos de religiões afro-brasileiras. Além disso, suas célebres 
pinturas de naturezas-mortas e mesas reconstituem rituais cotidianos com lirismo 
e afetividade, a partir de suas memórias de infância, dos elementos tropicais de sua 
cidade natal e da influência da pop art. Na data da morte da artista, em 2016, Araujo 
declarou que sua obra “estampava a força e a coragem de uma mulher lutando contra 
tudo e contra todos, uma luta íntima, que o tempo irá fazer justiça ao seu talento e 
assim sua obra estará livre para cumprir a missão das incertezas de todo artista”. 

Os trabalhos de Yêdamaria integram importantes coleções privadas e instituições de 
arte, como o Museu de Arte da Bahia, Museu Afro Brasil, a Howard University e a Illinois 
University. Em 1956, recebeu a menção honrosa no Salão Baiano de Artes Plásticas 
pelo trabalho “Barcos da água de meninos” e, em 1962, foi premiada no Festival 
de Artes de Ouro Preto. Yêdamaria realizou diversas individuais, incluindo mostras 
na Galeria Macunaíma (RJ); no Museu Regional de Feira de Santana (BA); no MAM-
Bahia; no Museu Francisco Oller y Diego Rivera, Buffalo, NY; além de duas grandes 
retrospectivas, uma no Centro Cultural da Caixa Econômica Federal de Salvador 
(2000) e no Museu Afro Brasil, com curadoria de Emanoel Araujo, em 2005. Dentre 
suas principais exposições, destacam-se: “Primeira Bienal Nacional da Bahia” (1966), 
Salvador; “Proposta 80” (1980), Museu de Arte da Bahia; “Tropicália 30 anos: 40 artistas 
baianos” (1998), MAM-Bahia; “A Mão Afro-Brasileira” (1988), MAC-USP; “Arte Salvador 
450 anos” (1999), Fundação Cultural de Curitiba; e “A Nova mão Afro-brasileira” (2013), 
Museu Afro Brasil.
 

Yêdamaria (Salvador, 1932 – 2016) graduated from the Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal da Bahia, in 1959. At that time, her paintings caught the attention 
of architect Lina Bo Bardi, who, in 1964, held an exhibition of the artist at the Museu 
de Arte Moderna da Bahia. From 1971 onwards, she taught drawing and printmaking 
at the UFBA, and was the first black student to receive an exchange scholarship to 
pursue her master’s degree at Illinois State University, in the US, in 1979. 

Yêdamaria’s paintings, engravings and collages are populated by the boats and barges, 
mermaids, Yemanjás and still-lifes that compose everyday figurations, elaborated 
through a profound lyricism, attentive to issues of abstraction and geometry, to the 
new Brazilian figuration and to elements from popular and folk visualities. About her 
experience as a woman and black artist, Yêdamaria said: “at first I didn’t feel like a black 
artist, but as I began to compare the paintings of Yemanjás with African colors, and I 
discovered that, today, my coloring is more connected to my roots. The African feeling 
has a very strong musical, symbolic and chromatic essence.” 

Her first paintings were figurative, inspired by the boats reflected by the waters of the 
old wharf of the Mercado Modelo in the bay of “Todos os Santos”, in Salvador’s Lower 
City. Soon, the artist began to incorporate a dense matter of pigments, achieving 
more abstract results. After her time in the United States, her work gained political 
and racial overtones, incorporating an iconography that was deeply local, “Bahian”, 
with elements from Afro-Brazilian religions. Furthermore, her famous still-life and table 
paintings reconstituted daily rituals with lyricism and affection, based on her childhood 
memories, the tropical elements of her hometown and the influence of pop art. On the 
date of the artist’s death in 2016, Araujo declared that her work “stamped the strength 
and courage of a woman fighting against everything and everyone, an intimate struggle, 
that time will do justice to her talent and so her work will be free to fulfill the mission of 
the uncertainties of every artist.” 

Yêdamaria’s works are part of important private collections and art institutions, such as 
the Museu de Arte da Bahia, Museu Afro Brasil, Howard University and the University 
of Illinois. In 1956, she received an honorable mention at the Salão Baiano de Artes 
Plásticas for her work “Barcos da água de meninos” (Boys’ Water Boats), and, in 1962, 
she was awarded a prize at the Festival de Artes de Ouro Preto. Yêdamaria held several 
solo shows, including exhibitions at Galeria Macunaíma (RJ); at the Museu Regional de 
Feira de Santana (BA); at MAM-Bahia; at the Francisco Oller y Diego Rivera Museum, 
Buffalo, NY; as well as two major retrospectives, one at the Centro Cultural da Caixa 
Econômica Federal in Salvador (2000) and at the Museu Afro Brasil, curated by 
Emanoel Araujo, in 2005. Among her major exhibitions are: “First National Biennial of 
Bahia” (1966), Salvador; “Proposta 80” (1980), Museu de Arte da Bahia; “Tropicália 30 
anos: 40 artists from Bahia” (1998), MAM-Bahia; “A Mão Afro-Brasileira” (1988), MAC-
USP; “Arte Salvador 450 anos” (1999), Fundação Cultural de Curitiba; and “A Nova mão 
Afro-brasileira” (2013), Museu Afro Brasil.
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