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Zaca Oliveira é um daqueles artistas natos. Apaixonado pelo que faz,
venceu todos os preconceitos para se tornar um artista consolidado e
inspirador.

Homem de tempos mais antigos, Zaca teve que transpor diversas
barreiras para ter sua obra merecidamente reconhecida. De família
humilde, residente no bairro do Jardim Cruzeiro, também conhecido como
Vila Rui Barbosa, localizado na cidade baixa, ele precisou primeiro
convencer a pessoa mais importante do seu talento e seus sonhos, sua
mãe. Ela acreditava que ser artista não pagava as contas e que ele
precisava trabalhar para contribuir com o sustento da casa.

Ainda assim, mesmo demonstrando pouca credulidade na profissão
escolhida pelo filho, custeou um curso de pintura a óleo (o curso era
gratuito, porém os materiais teriam que ser pagos pelos alunos) para que
ele pudesse se capacitar e aprender técnicas de pintura que contribuiriam
e muito para a expansão do talento do seu filho. 

Mas dificuldades persistiram e embora muito feliz com a realização do
curso, Zaca se sentia incomodado ao ver sua mãe tendo que se sacrificar
para ajudá-lo.  Então ele resolveu seguir o conselho de sua mãe,
trabalhando como office boy, custeava seus materiais: tintas, pincéis, telas
e prosseguiu acreditando que sua persistência daria frutos... E foi o que
aconteceu.

Ainda de forma amadora resolveu utilizar seus dons para confeccionar
painéis para aniversários infantis e “bombou”, todos queriam os painéis
dele em suas festas, além disso, passou também a pintar bolos e tamanho
foi o sucesso de suas produções para as festas que ele pôde deixar o seu
emprego formal e passou a viver de sua arte, como ele sempre ensejou.
Em 1995, ingressou na Faculdade de Belas Artes da Universidade Federal
da Bahia, mas não permaneceu por muito tempo, foi em busca de novos
horizontes, novas descobertas. Dirigiu filmes, viajou, buscou, se conheceu,
voltou para a UFBA, cursou, foi jubilado, voltou e hoje está no curso
novamente, pois não tem como fugir de suas raízes.

Ainda reside no bairro que nasceu, apesar da pressão de algumas pessoas
que sugerem que um artista com o seu talento não pode permanecer num
bairro periférico. Em contrapartida, ele acredita que Zaca Oliveira deixaria
de existir a partir do momento que ele mudasse ou fugisse às suas origens.
Sua vida, as vielas de seu bairro, a rotina da favela são na verdade o
oxigênio de sua obra, sua principal inspiração.

Prova disso são as diversas peças que ele está produzindo, mesmo nesse
período de reclusão, pois para o verdadeiro artista, tudo se torna
inspiração, até mesmo uma pandemia.

A esse artista todo sucesso do mundo. Para ele mais e mais aplausos e que
sua paixão continue a vibrar em suas telas, peças, ruas e becos da cidade
do Salvador e que reverberam em várias partes do mundo.

Michele Juriti - Bacharel em Turismo - 29/04/2021 Fonte: Dados
informados pelo artista Zaca Oliveira.
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A produção dessa biografia faz parte do projeto intitulado

"Catalogações de Objetos e Cômodos do Acervo da Laje". O

trabalho buscou reconhecer e reiterar a presença negra em

processos de elaborações estéticas, sobretudo nas periferias

da cidade de Salvador. Interessa-nos conhecer essas e esses

artistas, escutá-los e contribuir no processo de inserção dessas

pessoas na História da Arte Brasileira.

Além das biografias de artistas, a partir deste projeto foi

possível expor algumas obras de diversos artistas em galerias

no site do Acervo da Laje. Para conhecer mais o trabalho

dessas pessoas, acesse: www.acervodalaje.com.br.
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