
Expos ição Colet iva  de I lust ração

Artur  Soares   Alz i ra  Fonseca
Anita  Prades   Ayam Ubra is  Barco 

Cath  Gomes  Davi  Rodr igues
Danie l  Cotr im   Eder  Muniz

E l i sa  Carareto  A lves   Fel ipe Carva lho
Franc isco de Paula  V ie i ra   Gu i l le rmina  van  der  Kooy

Gabr ie la  Amor im  Giovanna Giffon i
Jos iene Borges   Jefferson Bat i s ta

Luc iene Lobo  L ina ibañez
Leonor  Perez   N ina  E l ias

Renata  Moron i   Rodr igo Lu is  de Andrade
Renata  Maia   Sirc  Heart   Tamires  L ima

4 a 7 de maio | Palácio da Aclamação | ilustrafestival.com.br



Em outros tempos, ainda quando os deuses também eram outros, e os que 
pisavam na terra costumavam consultar o céu, as águas e as matas, existiu um 
enorme pássaro branco de penas macias. Tão grande era ele que quando pas-
sava gerava uma sombra em um povoado inteiro. Mas tão grande que era im-
possível precisar onde começava a cabeça ou onde terminava a cauda. Dizem 
que o movimento de suas asas provocava tempestades e balançavam qual-
quer ser existente que não tivesse muita estabilidade.
Os Tupinanbás, povos que habitavam, e ainda habitam, a costa da Bahia, o 
chamavam de Kirimurê. Eles dizem que o grande pássaro branco existia no 
mundo há mais tempo que o mais velho entre eles, e que outros mais velhos 
de outros tempos ainda mais antigos, também sabiam dele.
A grande ave, vivente de muitos lugares, sabedora de tantas transformações, 
testemunha de tantas vidas, já estava cansada e há algum tempo buscava um 
lugar para findar as suas eras.
Um dia, depois de uma longa viagem em que viu rios e onças nascerem, festas 
da colheita, brincadeiras de crianças e ritual nos sambaquis, a ave, por fim, en-
controu o lugar onde entregaria a sua vida... e a sensação desse encontro pro-
vocou o instantâneo falecimento de suas forças.
O pássaro, maior do que todos os viventes daquela época, tombou. As vozes 
dizem que nesse momento o céu escureceu pra quem estava perto e pra 
quem estava longe. Não há instrumento que descreva o som de sua queda 
livre.
Tombou. E da queda seu corpo se abriu. O coração ainda pulsando rachou a 
terra abrindo uma fenda profunda, um convite às águas salgadas do mar que 
prontamente a irrigou. As longas asas brancas transformaram-se em praias 
compridas de areias macias. Do seu corpo aberto o sangue jorrou inundando 
e fecundando aquela terra que já se configurava como uma baía. E o que pa-
recia fim foi beleza.
Kirimurê, batizaram os Tupinambás àquela grande e fecunda baía. Baía que 
ainda testemunha chegadas e partidas….baía das caravelas, das lanchas e 
dos cargueiros…baía da feira, da cachaça, do samba e das ladeiras. Baía dos 
precedentes, dos arranjos, dos ebós e da luta… baía do céu alaranjado… 
rosa… do céu azul-acinzentado… branco...negro.
Baía que um outro dia lhe disseram “de todos os santos”, mas que prefere ser 
de todos os caboclos, pássaros, povos e orixás.
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