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No inquieto e rude mundo de hoje, tão cheio de mate- 
ríalismo e crueza, benvindos sejam os que nos fazem sonhar, 
os que nos trazem um pouco cte alegria e beleza. Pois é 
de um dêsses mágicos que hoje falarei.

Com seus desenhos, cartões e tapetes eis — GENARO DE 
CARVALHO, um dos mais autênticos artistas brasileiros 
de seu tempo. Nascido em Salvador, o menino desde cedo 
se mostrava lírico, sensível e, sem o saber assimilando a 
atmosfera sugestiva e fascinante da Bahia, enquanto suas 
retinas infantis fixam cenas, linhas e côres de sabor fol
clórico. Tudo isso lhe marca a personalidade, pois é muiiu 
difícil a um homem, a um artista, sobretudo, se libertar ca 
imâneia. Quem sabe? Talvez êsse espontâneo e íntimo con
tacto com a arte do povo agisse no subconsciente do artista 
baiano, levando-o ao caminho que ora segue, e que repre
senta coisa inédita nas artes plásticas brasileiras: a tape
çaria. GENARO fêz no Brasil o mesmo que JEAN LURÇAT 
fêz na França: recriou a arte milenar dos tapetes manufa
turados, valorizando êsse nobre privilégio dos povos cultos 
e civilizados que é a tradição.

A arte da tapeçaria teve origem no prazer dos olhos. 
A parede mais simples logo adquiria um ar festivo quando 
se dependurava nela um pano tecido com fios de côres di
versas. Na Babilônia e em todo o Oriente decorava-se o 
templo dos deuses e o palácio dos reis com êsses panos 
suntuosos e Nero cobria com êles os leitos de seus festins. 
Os desenhos geralmente reproduziam fábulas gregas, ba
talhas e cenas mitológicas, sendo os tecidos fabricados com 
ouro, seda e pérolas. Por muito tempo o Oriente conser
vou o privilégio de fornecer ao Ocidente os tecidos feitos a 
mão.
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Foi no século XII, entretanto, depois das cruzadas, que 
começou a se desenvolver na Europa êsse artesanato, logo 
se tornando célebres os tapeceiros da Flandre. E começou 
a grande moda. Nas vilas de Aubusson, Beauvois, Arras 
formavam-se “ateliers” onde centenas de artesãos fabrica
vam as mais belas tapeçarias da Europa. A moda chegou 
até os castelos, e as damas teciam panos reproduzindo vidas 
de santos e cenas guerreiras. A côrte francesa, que pos
suía a mais bela coleção de tapeçaria do mundo, erguia 
com elas verdadeiras muralhas nos dias de festa. Os du
ques de Borgonha, célebres pelo luxo de suas cortes, cria
ram “ateliers” em seus estados do norte e, Carlos, o Teme
rário, chegava ao cúmulo de sair para o campo de batalha



levando algumas tapeçarias com as quais recobria as pare
des de sua tenda de guerra. Passou-se o tempo. . . As tape
çarias caíram de moda.

Ei-las que hoje voltam, vestidas com roupas novas, mas 
as mesmas em sua essência. Na França vão sendo tecidos 
tapetes baseados em desenhos dos maiores pintores moder
nos, tais como Bracque, Dufy, Picasso, Leger. Em sua 
Escola de Aubusson, Jean Lurçat simplificou o trabalho 
usando fio mais grosso e utilizando um número reduzido de 
côres, o que tornou mais rápido o trabalho dos artesãos e 
menos dispendiosos os tapetes.

Atraido por essa velhíssima e tão moderna manifestação 
de arte. GENARO DE CARVALHO criou em Salvador o 
primeiro “atelier” de tapeçarias do Brasil. Nosso patrício
assenhorou-se primeiro da técnica, dominando por com
pleto o artesanato, afim de colocá-los a serviço de sua 
imaginação poética e de seu talento criador. Ninguém jul
gue, entretanto, ser fácil a simplicidade dos desenhos de 
GENARO, pois muitos caminhos percorreu êle até chegar 
a ela. O moço andou pela Europa, mergulhou fundo nos 
clássicos, estudou com André Lhote.

Os trabalhos de GENARO não são apenas decorativos. 
Êles narram alguma coisa que escapa a nossos olhos físicos, 
como se fôsse um mundo sobrenatural êsse que êle nos 
mostra. São fantasmas de pássaros, e de flores, como se 
uns e outros tivessem uma contraparte etérea. Seu lirismo, 
seu agudo senso do misterioso “imponderável” dos seres 
e das coisas transfiguram as imagens e criam emoções que 
nos atiram a um mundo novo e poético.

As tapeçarias de GENARO são como que janelas aber
tas para o sonho. Ali está o sonho. Ali está o grande pás
saro solitário deslisando, sereno por horizontes mágicos. Ali 
vai o profundo vento noturno povoado de duendes.

O velho e conhecido provérbio chinês diz que uma 
figura, vale mais do que dez mil palavras.
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LUCIA MACHADO DE ALMEIDA 
Belo Horizonte 1958
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Genaro de Carvalho nasceu em 10 de novembro de 
1926 na Gamboa de Cima em Salvador, Bahia.

Expôs, pela primeira vez, em 1945, na Associação Bra
sileira de Imprensa, no Rio de Janeiro.

Foi discípulo de André Lhotte, em Paris, e percorreu 
a Itália, para estudar os clássicos.

Já realizou cêrca de dez a quinze exposições coletivas 
e individuais sendo uma em Paris, uma na Suíça, outra no 
museu de Arte Moderna de São Paulo outra no Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro, tendo participado de vários 
salões internacionais como o Salon d’Automne, Salon des 
Independants, Salon de Mai, Salon des Artistes Estrangers 
Boursiers du Gouvernement Français, as Bienais de São 
Paulo, os Salões de Arte Moderna Brasileira, e prepara 
atualmente uma exposição para o museu de Caracas, na 
Venezuela.20

Possui premiações e menções honrosas.

Realizou, quando regressou da Europa, um dos maiores 
murais das Américas até o presente momento (200 metros 
quadrados) para o Hotel da Bahia, sôbre temas do folclore 
baiano.

Realizou depois vários outros murais, sendo os prin
cipais o do Banco Econômico da Bahia, o da Fundação 
Hospitalar Otávio Mangabeira, os da Clínica Tisiológica da 
Universidade da Bahia, o da Companhia Baiana Brasil Gás, 
o da Casa da Cultura Francesa na Bahia, o da Aliança 
da Bahia Capitalização, os do Hotel Mataripe da Petrobrás, 
os do Clube dos Engenheiros da Petrobrás em Mataripe etc.
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Nestes últimos anos êle vem desenvolvendo o primeiro 
atelier de Tapeçaria criado no Brasil, obtendo resultados 
de valor inestimável no desenvolvimento das artes plásticas 
do seu Pais. Tendo realizado várias exposições no Brasil 
e no exterior.

ATELIER DE TAPEÇARIA 

CAMPO GRANDE 3 SALVADOR BAHIA





CATÁLOGO

1 — Horto da espera
2 — Noturno da floresta e árvore antiga
3 — Estio
4 — Jardim da casa de meu pai (de memória)
5 — Horto do Girassol dourado
6 — Pássaro solitário
7 — Pássaro solitário
8 — Jardim da lua perdida e da r.oite escura
9 — Jardim da ilusão encontrada

10 — Sol matutino folhas mortas e folhas vivas
11 — Rosa alegórica
12 — Girassol do sol nascente
13 — Pássaro e noite escura
14 — Jardim oriental
15 — Jardim oriental
16 — Dois pássaros na madrugada
17 — Vento noturno
18 — Horto do estio
19 — Rosa mágica
20 — Pássaro cativo da floresta
21 — Mariposas
22 — Mariposas
23 — Mariposas
24 — O jardim do sol brilhante
25 — Três janelas abertas pai'a o mar
26 a 40 — Cartões para tapeçaria


