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Betty King - das Pinturas, dos Relevos e dos Alumínios Anodizados 

 

Resumo: Este texto foi elaborado para compor parte das legendas expandidas presentes na mostra 

individual da artista, intitulada: “Betty King - das Pinturas, dos Relevos e dos Alumínios Anodizados” 

realizada durante o mês de abril de 2015, no Museu Afro Brasil. Nele, apresentam-se alguns comentários 

sobre a produção artística de Betty King, em especial sobre a sua atuação artística ocorrida na cidade 

de Salvador durante as décadas de 1960 e 1970, associados a dados biográficos da artista.  

 

Palavras-chave: Betty King, Pintura abstrata, Bahia, Arte contemporânea, Salvador 

 

Betty King é uma artista da experiência. Descendente de uma família francesa, nascida em New 

Orleans-EUA, em 1932, sua formação cosmopolita trouxe contribuições significativas para o circuito 

nacional durante a década de 60 e 70. Na cidade de todos os Santos, entre os anos de 1958 e 1966, Betty 

King propiciou a muitos artistas locais manterem contato com emergentes questões ligadas à abstração.  

Betty foi aluna de Hans Hoffmann na Universidade de Louisiana, em Provincetown entre 1950 e 1953. 

Este pintor foi uma das grandes referências no circuito da pintura abstrata, inclusive para o seu amigo, 

Jackson Pollock, com o qual Betty King teve contato. Suas experiências internacionais se devem também 

ao tempo que frequentou escolas francesas, a la Grand Chaumière e a École Nationale Superieure des 

Beaux-Arts, de 1954 a 1955. 

Assim, em um cenário de questionamentos tanto sobre a tradição acadêmica-realista, quanto 

sobre a nova abstração, Betty King foi uma artista expoente em suas renovações artísticas, buscando 

acompanhar através de experimentações técnicas os inúmeros fluxos vanguardistas. Diante de suas 

primeiras obras figurativas, Mário Cravo Júnior (1923-) destaca em carta à artista, durante a década de 

60: 

“É uma jovem artista que se situa entre nós como uma realidade artística participante e ativa a 

amadurecer sob o sul baiano. A sua pintura plana é bem constituída e sua temática começa a ter 

contato com a terra a que agora pertence.” 

 Deste modo, os trânsitos entre a abstração e a figuração realizados por King foram 

acompanhados pelo apoio de importantes nomes, como o casal Pietro e Lina Bo Bardi, e Jorge Amado, 

por exemplo. A amizade entre Betty e Lina apresentou-se também através de sua exposição individual 

em 1961, no foyer do Teatro Castro Alves, em um dos impulsos de Lina para a consolidação do Museu 

de Arte Moderna da Bahia. Em 1966 ocorrerá a 1ª Bienal Nacional de Artes Plásticas de Salvador, atual 



 

 

2 

Bienal da Bahia, onde Betty King será contemplada com o grande prêmio estadual, ao lado de Lygia 

Clark (1920 - 1988), Rubens Gerchman (1942 -2008), Hélio Oiticica (1937-1980) e Rubem Valentim 

(1922-1991). Neste profícuo ambiente, a busca de uma internacionalização da arte capaz de superar não 

só o eixo sudeste de produção, mas também uma criticada regionalização, fez com que Betty obtivesse 

destaque entre seus contemporâneos. Para o artista Juarez Paraíso, ao noticiar sobre a exposição de 

guaches de Betty King no Masp em 1966: 

“Betty King representa, e com extraordinária grandeza, toda uma geração de artistas que se 

tornou independente das tradições regionais, do colorido local e folclórico, do pitoresco enfim, que 

tem caracterizado grande parte de nossos artistas conhecidos fora da Bahia.” 

 
 (Diário de Notícias de 22 de julho de 1966.) 

  

Por isso sua circulação não se deu apenas em terras soteropolitanas, Betty King participou da 

VIII e IX Bienais de São Paulo, além de diversas mostras na cidade do Rio de Janeiro e mostras 

internacionais. Em 1980, recebeu o Annual Art Award, da Cambridge Art Association, nos Estados 

Unidos. Portanto, os riscos e desafios de um trabalho comprometido com o avanço em busca de novas 

linguagens tornam-se justificáveis por todas as experiências que elas encerram, mesmo diante de 

bruscas descontinuidades. 

 

 
Betty King – Gráfico de Contexto. Neste gráfico elaborado como material de apoio ao Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil foram 
selecionados dados da trajetória profissional da artista. Estas informações articulam-se a dados contextuais e citações relevantes para o 
localização desta produção visual ao longo de sua trajetória até a data de realização de sua mostra individual no museu em 2015. 

 

 


